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ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛГОРИТМУ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТІСНО-

ОРІЄНТОВАНИМ РОЗВИТКОМ АКАДЕМІЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ 

Реалізація докорінних змін у соціально-економічному житті України 

неможлива без кардинальних інноваційних нововведень в усіх галузях 

діяльності вітчизняного суспільства, зокрема науки і освіти. Нині освіта стає 

одним із визначальних чинників відтворення продуктивних сил суспільства, 

розвитку науки та духовної культури українського народу, запорукою 

майбутніх успіхів у зміцненні та утвердженні авторитету України як 

суверенної, демократичної і правової держави. Наведене та прагнення до 

європейської освітянської спільноти призвело до суттєвих досліджень і 

впроваджень їх результатів у освітянські навчальні заклади усіх рівнів 

акредитації. Однак, ефективність такого роду впроваджень оцінюється 

однобічно, лише з позицій отримання бажаного кінцевого результату (БКР), 

тобто високого рівня навчальних досягнень (РНД) учнів, студентів, слухачів і 

не охоплює низьку питань, пов’язаних з ступенем сприйняття відповідних 

рекомендацій їх безпосередніми виконавцями, тобто педагогами чи науково-

педагогічними працівниками. 

Розглянемо можливість оцінювання ступеня сприйняття педагогічним 

персоналом алгоритму управління особистісно-орієнтованим розвитком 

академічної обдарованості старшокласників, поданого на рис. 1. При цьому під 

алгоритмом розумітимемо впорядкований, чітко визначений, закінчений план 

(порядок) дій, тобто інструкції для виконавця – педагога, що сприяє отриманню 

БКР. Зазначимо також, що під час розроблення алгоритму на рис. 1 ми 

прагнули забезпечити його відповідність спеціальним інформативним 

критеріям (властивостям) (не ранжируючи): циклічності, детермінованості 

(визначеності, точності, однозначності), дискретності, масовості, остаточності 

(фінітності), коректності, результативності. 

В ідеологію функціонування поданого на рис. 1 алгоритму було закладено 

урахування особливостей прояву людського чинника під час прийняття рішень 

(ПР), що обумовило вибір складності навчальних завдань (вправ). 
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Рис. 8. Алгоритм управління особистісно-орієнтованим навчанням 
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Рис. 8. Алгоритм управління особистісно-орієнтованим навчанням 

(продовження) 

1. Вхідними даними для реалізації алгоритму є, з одного боку, 

кваліметрічні показники основних домінант ПР (схильність, байдужість, 

несхильність до ризику), що визначають ставлення старшокласників до оцінок 

континууму шкали оцінювання їх РНД під час вирішення закритих задач ПР 

(ЗПР) по про понованій нами методике. Зазначені домінанти характеризують 

мотивацію тих, хто навчається, на досягнення успіху (схильність до ризику) чи 

запобігання невдач (несхильність до ризику). Старшокласники, байдужі до 

ризику умовно вважаються «об’єктивними» стосовно ставлення до результатів 

навчання і займають за мотивацією проміжне значення між особами, 

схильними та несхильними до ризику. Дослідження довели, що студенти, 
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схильні до ризику, демонструють більший РНД, який статистично-вірогідно 

відрізняється у кращий бік від показників навченості байдужіх і, тим паче, 

несхильних до ризику осіб. 

З іншого боку, йдеться про урахування рівня домагань (РД) як головного 

системоутворюючого чинника тих, хто навчається, і головного критерія 

встановлення адекватності їх самооцінки (СО). Виявлення РД відбувається по 

нашій методиці знову ж на континуумі шкали оцінок РНД під час вирішення 

випробуваними вже відкритої ЗПР. 

Для визначення ОДПР і РД будуються і аналізуються індивідуальні 

оціночні функції корисності (ОФК) відповідно за формально обмеженої і 

необмеженою кількістю точок. 

2. Для застосування у порівняльному аналізі під час проведення підсумків 

занять індивідуальні ОФК (ІОФК) узагальнюються будуються групові ОФК 

(ГОФК) для кожної характеристики ставлення до ризику. 

3. Оскільки встановлено, що схильність до ризику свідчить про мотивацію 

старшокласників на досягнення успіху у навчанні, то реалізація алгоритму у 

загальному випадку має привести: 

– або до наступної динаміки зміни ОДПР: «несхильність  байдужість  

схильність до ризику  схильність до ризику»; 

– або до збільшення РД старшокласників у межах встановленої для них ОДПР; 

– або до встановлення адекватності СО старшокласниками особистісних ЗУН. 

4. Послідовність вивчення НД нами не розглядається і визначається 

навчальним планом. 

5. Оскільки йдеться про управління особистісно-орієнтованим розвитком 

академічної обдарованості (АО), то під час вибору складності навчального 

завдання мають бути врахованими порівняльні показники індивідуального і 

групового РД (у межах певної ОДПР), що відображено у табл. 4. 

Таблиця 1 

Умови встановлення складності навчальних завдань в залежності від 

характеру основної навчальної домінанти і рівня домагань старшокласників 

Основна домінанта 

прийняття рішень 

Значення 

рівня домагань 

Складність 

навчального завдання 

1 2 3 

Схильність 

до ризику 

*
ij igÐÄ ÐÄ>  висока 

*
ij igÐÄ ÐÄЈ  середня 

Байдужість 

до ризику 

*
ij igÐÄ ÐÄ>  середня 

*
ij igÐÄ ÐÄЈ  невелика 
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1 2 3 

Несхильність 

до ризику 

*
ij igÐÄ ÐÄ>  середня 

*
ij igÐÄ ÐÄЈ  невелика 

ПРИМІТКА: 
*
ijÐÄ - рівень домагань j-го старшокласника, встановлений для і-тої 

навчальної дисципліни; igÐÄ - показник групового рівні домагань. 

 

6. Наведена на рис. 1 формальна відмова від застосування в управлінні 

навчально-виховним процесом (НВП) відомого дидактичного принципу «від 

простого – до складного» пов’язана з поставленою нами метою здійснити в 

процесі навчання об’єктивізацію СО старшокласників через їх індивідуальні 

РД. І якщо навчальне завдання виконано неправильно, то це свідчить про 

неадекватність СО, тому після проведення відповідних підсумків і надання 

старшокласникові можливості додатково підготуватися, він отримує менш 

складне навчальне завдання. За рахунок цього збільшуються шанси успішного 

результату навчання. Цикл повторюється, поки не буде правильно виконано 

навчальне завдання хоча б невеликої складності. 

7. Особливістю пропонованої організації управління розвитком АО є 

також те, що якщо старшокласник накопичив навчальний потенціал (знання, 

уміння, навички, - ЗУН) і має позитивну мотивацію, то він обов’язково виконає 

навчальне завдання, незважаючи на виявлене протиріччя між його СО (РД) та 

реальними результатами підготовки. Наведене, безумовно, мотивуватимемо 

його як на більш адекватну оцінку особистісних ЗУН, що позитивно 

впливатиме на результати навчання як з певної НД, так і по усьому їх спектру. 

Розглянувши застосовану нами ідеологію управління особистісно-

орієнтованим навчання, слід привернути увагу до можливості її прийняття 

«звичайним» педагогом. Це пов’язане з тим, що якщо методика, технологія, 

педагогічна процедура тощо офіційно не затверджені, то йдеться про додаткове 

навантаження, яке може разом з нормативними професійними обов’язками 

перевищити психофізіологічні і психологічні здатності педагога. 

Для вирішення сформульованої проблеми вважаємо доцільним застосувати 

відомі в ергономіці методи встановлення нормованого коефіцієнту 

стереотипності діяльності [ ]íZ 0,1=  і логічної складності діяльності [ ]íL 0,1= . 

Встановлено, що якщо виконуються критеріальні умови: 

 

 
í

í

L 0,20

0,25 Z 0,85

м Јп
н

Ј Јпо
, (1) 
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то можна вважати, що конкретний алгоритм досить повно враховує 

психофізіологічні і психологічні здібності «середньої» людини щодо його 

реалізації. За умов, що критеріальні обмеження, подані у виразі (1) не 

виконуються, особливо якщо 

 

 íZ 0,9і , (2) 

 

то вважається необхідним передати функції виконання алгоритму від педагога 

до ЕОМ. Тобто, йдеться про необхідність розробки і впровадження в практику 

педагогічної діяльності інтелектуального модулю системи підтримки ПР 

(СППР). 
Застосовуючи відповідну методологію, нами, спираючись на аналіз рис. 1, було 

отримано такі значення шуканих коефіцієнтів: 

 
í

í

Z 0,62

L 0,33

м =п
н

=по
. (3) 

 

Порівнюючи набуті значення íZ  і íL  з критеріальними, можна дійти 

висновку, що показник стереотипності дій чітко укладається у встановлені 

границі, тому психофізіологічні і психологічні здібності «звичайного» педагога 

дозволяють йому виконати поданий на рис. 1 алгоритм управління особистісно-

орієнтованого розвитку АО старшокласників. В той же час отримане значення 

логічної складності діяльності педагога в 1,65 разів гірше за граничне значення, 

що може привести до помилок в процесі реалізації алгоритму. Таким чином, з 

одного боку, порушується питання про розробку інтелектуального модулю 

СППР педагога, а, з іншого боку, за умов його відсутності до проведення 

особистісно-орієнтованого розвитку АО старшокласників відповідно до 

пропонованого нами алгоритму мають залучатися лише досвідчені педагоги. 

Отже, пілотна апробація пропонованого алгоритму була проведена 

досвідченими педагогами зі стажем професійної роботи більше 20 років. 

Апробація здійснювалася під час навчання старшокласників математиці. Вибір 

саме цієї НД пояснюється тим, що в такому випадку навчальні завдання певної 

складності були запозичені з відомого посібника для вступаючих до вищих 

навчальних закладів під редакцією М. І. Сканаві. Посібник пройшов кілька 

десятків видань, і в ньому дійсно усі завдання мають три категорії складності, 

що й було нами застосовано під час реалізації алгоритму на рис. 1. 

Порівняльний аналіз успішності навчання старшокласників 

експериментальної і фонової груп, чисельністю 60 осіб кожна, виявив, що РНД, 

встановлений у 100-бальній шкалі, статистично-вірогідно на 14,76% є кращим 

для випробуваних саме експериментальної групи. Що й свідчить про 

ефективність самих пропозицій щодо особистісно-орієнтованого розвитку АО 

старшокласників. 
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Аннотация  
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Abstract 
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Keywords: graphical programming environment, graphs, logical and abstract 
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Важливою інтелектуальною складовою інформаційних технологій є 

програмні засоби. Розробка програмних засобів та послуг їх впровадження в 

країнах – технологічних лідерах стала самодостатньою індустрією. В Україні 

розробляються невеликі та середні за розміром програмні засоби. 

Здійснюється це, як правило, невеликими за чисельністю працівників 

колективами розробників-універсалів. І головним завданням є перехід від 

мануфактурного до індустріального виробництва програмного 

забезпечення [4]. Готувати фахових програмістів слід починати з шкільних 

років. Слід зазначити, що при реалізації переходу до парадигми 

користувацького ухилу в навчанні інформатики проявилися деякі негативні 

наслідки, зокрема пов’язані з послабленням уваги до базової, фундаментальної 

підготовки з інформатики (стосується як середньої так і вищої школи) та 

навчання програмування, при яких основною метою навчання є засвоєння 

наукових основ, загальних методів опрацювання різноманітних повідомлень і 

даних за допомогою засобів сучасних інформаційно-комунікаційних 

mailto:demyanenko@i.ua
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технологій, а не просто елементарне оволодіння конкретними способами і 

прийомами роботи з певними програмними засобами. Не можна допустити, 

щоб роль науки інформатики почала зводитись до допоміжної, суто 

утилітарної науки, як джерела постачання засобів для формування знань учнів 

при вивченні різних дисциплін. Серед багатьох розділів до змісту 

фундаментальної підготовки з інформатики відносять теорію та технологію 

розроблення програмного забезпечення [3]. 

Термін «технологія програмування» було введено у 1960-х роках минулого 

століття як інтуїтивне усвідомлення того факту, що головне не тільки мова (в 

той час це була мова Алгол-60), а й те, як її використовувати і писати нею 

грамотно [1, 2]. В даний час цей термін включений в навчальні програми 

середньої та вищої освіти. Програмування в графах почало формуватися в 70-х 

роках минулого століття при розробленні великих систем управління в 

реальному режимі часу [2]. З’явилося усвідомлення важливості формального 

документування процесу їх розробки для полегшення швидкого внесення 

постійних виправлень і удосконалень програм. Е. Дейкстра [5] вперше показав 

математичну не строгість і надлишковість традиційного програмування. 

Нині, узагальнюючи багаторічний досвід розробок різних автоматизованих 

технологічних комплексів було встановлено, що проблеми технологій 

програмування необхідно розв’язувати шляхом зміни вихідних концепцій 

програмування. В результаті було запропоновано графічну концепцію 

програмування, цікавою своїми перевагами: простотою, наочністю і 

можливістю переходу на неї всіх бажаючих, а не тільки програмістів. 

У новій парадигмі програмування пропонується не записувати (певною 

мовою), а малювати програми і це має певні унікальні переваги. Людина 

завжди прагнула знайти графічний образ будь-яким своїм діям. Відомо 

величезна кількість графічних способів запису програм у вигляді графів: 

Flow-chart, UML, Workflow, SDL, ДРАКОН, Google BLOCKLY та ін. 

Запропоновані R-схеми – це графи, навантажені на дуги, що має помітні 

кількісні і якісні переваги. Вони виконуються на комп’ютері на всьому 

«життєвому» циклі будь-яких робіт, більш прості, наочні і компактні. При 

цьому передбачено включення доказового стилю роботи. З огляду на 

незвичайну (на 1-2 порядки вищу) компактність запису програм, наочність і 

простоту швидкого введення даних, особливо через використання сенсорних 

екранів, нова концепція має значні перспективи ефективного застосування і 

для початкового навчання програмування. 

Нова парадигма є поліглотом (зрозумілою для всіх незалежно від мови) і 

наслідує строгі математичні принципи подання та опрацювання даних, що 

наближаються до принципів роботи мозку людини. В результаті не потрібна 
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спеціальна мова програмування, а графічний образ (креслення) проекту 

алгоритму збігається з кінцевим виробом – програмою, її документацією та 

мережевим графіком розробки. Це стає зрозумілим і для розробників-

програмістів і для користувачів. Принципи такої парадигми прості, природні 

для людини, програмування стає доступним для всіх, стає елементом загальної 

інформатичної грамотності й інформаційної культури суспільства. 

У поліглот-концепції програмування для запису будь-яких алгоритмів, 

даних і програм використовується одна горизонтальна дуга графа, логічна 

R-схема (Рис. 1.), на якій зверху записано умови поставлених задач, а знизу – 

дії, які виконуються, якщо умова є істинною. З вершини графа може виходити 

будь-яке число дуг вліво і/або вправо. Дуги розглядаються послідовно і 

виконується дія на першій дузі, умова якої є істинною. При цьому виконуються 

всі дії на цій дузі і здійснюється перехід за стрілкою дуги в новий стан графа 

(алгоритму, програми). Якщо всі дуги, що виходять з вершини мають хибні 

умови, то здійснюється перехід за стрілкою останньої дуги у відповідний новий 

стан графа (програми) без виконання дій. 

 

 

Рис. 1. Логічна R-схема. 

Для запису умов та дій в один або кілька рядків можуть використовуватися 

будь-які мови як природні так і спеціальні (без обмежень): англійська, 

російська, китайська, мова математики, будь-яка мова програмування та ін. 

(Рис. 2.) У графічному середовищі програмування всі ці мови перетворюються 

в мову математики і далі – в мову комп’ютера. 
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Рис. 2. Запис умов і дій на дузі. 

Введення кожної горизонтальної дуги графа здійснюється одним 

натисканням миші або клавіші клавіатури або дотиком пальця на сенсорному 

екрані. При одному натисканні може бути введено відразу кілька нових 

горизонтальних дуг. Вертикальні дуги і вершини графа малюються в 

графічному середовищі програмування автоматично. 

Вершини графа не мають імені, але можуть мати різну конфігурацію і колір 

для реалізації в програмі, визначення &-дуг, позначення маршрутів автоматичної 

генерації текстів програм та ін. Наприклад, червона вершина завжди визначає 

початок проекту. На Рис. 3. квадратною вершиною позначені дуги, умови яких 

можуть виконуватися паралельно, а на Рис. 4 – вершиною, в вигляді паралелограма 

зображено багатовимірне виконання графічних програм. Це дозволяє значно 

спростити програмування тривимірних об’єктів, траєкторій польоту тощо, зробити 

їх більш наочними і зрозумілими, значно підвищити рівень автоматизації і 

компактності їх подання для опрацювання за допомогою комп’ютера. 

 

Рис. 3. Абстрактна R-схема. 

 

Рис. 4. Абстрактність 3-D програмування. 
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На всьому проектному циклі програмування різноманітних задач 

забезпечується можливість програмувати різні частини проекту одночасно, 

генерувати функціонально-повний набір текстів і проводити налагодження 

програм. При цьому сам процес програмування стає простим, прозорим, 

еволюційним, зі збереженням і накопиченням досвіду для розробників і 

користувачів. В результаті програма з «речі в собі», зрозумілою тільки автору 

(не завжди доступною), стає прозорою для розуміння і розвитку іншими 

користувачами. 

Таким чином, пропонується деяка нова математична графічна концепція 

(культура) програмування цікава своїми перевагами: простотою, наочністю, 

компактністю і можливістю використання її всіма, а не тільки фахівцями 

програмістами. Традиційна концепція проектування алгоритму (програми) 

заснована на побудові обчислювальної схеми розв’язування вихідного завдання 

за допомогою десятків фіксованих, текстових, машинно-орієнтованих 

операторів. Це складний, багатоступеневий процес. В результаті цього процесу 

вихідна задача перетворюється «до невпізнання», втрачається зв’язок і 

мотивація прийнятих рішень в процесі перетворення вихідної умови задачі і в 

цілому втрачається розуміння «як все це працює». Для спрощення цього 

процесу застосовуються численні мови і методи програмування, що ще більше 

«заплутує» і ускладнює процес програмування. Нова графічна поліглот-

концепція програмування заснована на побудові логічної схеми вихідної задачі 

в мові, термінах постановки задачі. Тому дану концепцію може бути включено 

в систему освіти на будь яких етапах підготовки будь-яких фахівців. 

Програмувати зможуть всі, програмування стане елементом загальної 

інформатичної грамотності й культури інформаційного суспільства.  
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МЕРЕЖНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

АДАПТИВНОСТІ НАВЧАННЯ 

Анотація 

Висвітлено актуальні питання побудови відкритого навчального 

середовища, формування його засобів і технологій, що передбачає забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти. Пропонуються підходи побудови відкритого 

навчального середовища на основі гармонійного поєднання різноманітних 

мережних інструментів. 

Ключові слова: відкрита освіта, відкритий освітній простір, відкрите 

навчальне середовище, мережні інструменти відкритої освіти; адаптивні 

інформаційно-комунікаційні мережі. 

Аннотация 

Освещены актуальные вопросы построения открытой учебной среды, 

формирования еѐ средств и технологий, что предусматривает обеспечение 

равного доступа к качественному образованию. Предлагаются подходы 

построения открытой учебной среды на основе гармоничного сочетания 

различных сетевых инструментов. 

Ключевые слова: открытое образование, открытое образовательное 

пространство, открытая учебная среда, сетевые инструменты открытого 

образования; адаптивные информационно-коммуникационные сети. 

Abstract 

Deals with topical issues of building an open educational environment, forming 

its facilities and technology. Approaches for building an open educational 

environment based on the harmonious combination of various networking tools. 

Keywords: open education, open educational space, open learning environment, 

network tools open education; adaptive information and communication network. 

Суспільство досягає найбільших успіхів, коли кожен громадянин має 

можливість набувати нових знань, мати доступ до інформаційних джерел 

формування знань, користуватися, обмінюватися ними з тим, щоб дати 
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окремим особам, громадянам і народам можливість повною мірою реалізувати 

свій потенціал. В результаті формується нове суспільство з інтенсифікацією 

культурних зв’язків та обмінів, зростанням культурної різноманітності, 

відходом від домінуючої в епоху індустріального суспільства уніфікації та 

стандартизації формування особистості людини. Своєрідність цього періоду 

становить верховенство «індивідуального початку над колективним», 

«психології над ідеологією», «багатоманітності над однаковістю», «довільного 

над примусом» [4]. Саме в такий спосіб можна забезпечити суспільний 

добробут, перехід від економіки з орієнтацією на паливно-сировинні ресурси до 

економіки, заснованої на знаннях. І саме таку економіку будуть будувати в 

майбутньому нинішні учні. В суспільстві, що ґрунтується на знаннях, центр 

уваги переноситься в сферу генерації знань. В цих умовах освіта стає 

особливою сферою і пріоритетною складовою соціального життя, 

соціокультурним феноменом, унікальною системою, на основі якої 

забезпечується нагромадження знань, умінь і навичок, інтелектуальний 

розвиток людини. Розвиток системи освіти, з одного боку та потреба навчатися 

упродовж всього життя, – з іншого, формують сучасні принципи, цілі, 

обмеження, механізми та інструменти розвитку системи освіти, сукупність яких 

будує концептуальну модель освіти, яку називають відкритою освітою [1]. 

Результати останніх досягнень в теорії відкритих систем в освіті, і 

закономірності їх функціонування виступають загальними методологічними 

підставами для педагогічного проектування. Ці підстави визначають ряд 

особливостей: безперервний і циклічний характер освіти, спрямованість на 

вирішення життєво важливих для освітньої системи проблем, гуманістичні 

основи діяльності, комплексність, послідовність і типологічність педагогічного 

проектування, адекватних цілісності та соціокультурній своєрідності освітніх 

явищ і процесів. У відкритій освіті передбачається використання відкритого 

навчального середовища, формування його засобів і технологій. В цих умовах 

відкрите навчальне середовище має виступити як особливе культурне 

середовище, занурення в яке забезпечить систематизацію і ефективність 

засвоєння знань, розподіл інформаційних потоків в тематичні русла, де 

висвітлюються життєві орієнтири та духовно-моральні цінності. Засоби 

навчання є невід’ємною складовою такого середовища і на їх основі 

створюються умови для досягнення поставлених цілей. Тому формування 

відкритих навчальних середовищ має ґрунтуватися на використанні 

відповідних інноваційних моделей, що задовольняють найбільш повній 

реалізації освітніх потреб людини на основі гармонійного поєднання 

різноманітних мережних інструментів. 
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Мережні інструменти систем відкритої освіти – засоби, за допомогою яких 

забезпечується формування й підтримка в актуальному стані інформаційних 

ресурсів навчального призначення поданих на електронних носіях, реалізація 

технологій проектування і застосування відкритих педагогічних систем. 

Системи і засоби навчання, що ґрунтуються на знаннях, тобто такі, що 

побудовані на основі комп’ютерних технологій моделювання знання, 

складають окремий клас мережних інструментів інформаційно-освітнього 

простору і постають важливим елементом його структури [1, 5]. Завдяки 

технологіям моделювання знання з’являються нові форми, засоби та підходи 

організації процесу навчання в інформаційно-освітньому просторі, зокрема: 

 нові підходи до контролю знань у комп’ютерних системах, що 

ґрунтуються на моделюванні досягнутого учнем рівня знань і їх структури; 

 створення віртуальних спільнот, пов’язаних із розв’язуванням 

спільних задач; 

 виконання проектів, конструювання, інтерактивне спілкування тощо, що 

передбачають процеси творення знання; 

 можливості звернення до віддалених інформаційних джерел, що містять 

репозиторії спільного користування; 

 застосування у процесі навчання засобів, що ґрунтуються на знаннях, 

таких як експертні системи, інтелектуальні агенти, тренажери тощо; 

 використання мережних засобів інформаційно-пошукових систем із 

елементами лінгвістичного аналізу, що надає можливість добору і застосування 

необхідних електронних ресурсів з потенційно необмеженого кола носіїв у 

досить короткий термін. 

Наразі наголошується на необхідності пошуку нових когнітивних 

парадигм, що містили б класифікації знань, концепцій, сутностей наукових 

категорій у зв’язку з процесами, що відбуваються в навчальному середовищі, 

особливо комп’ютерно-орієнтованому. Необхідність розгляду навчально-

пізнавальної діяльності саме у цьому аспекті підкріплюється тим фактом, що 

сучасні мережні засоби навчання все більшою мірою набувають рис систем, що 

ґрунтуються на знаннях, або можуть бути інтегрованими у систему таких 

засобів. Нині технічні й функціональні характеристики комп’ютерних систем 

(їх апаратної, програмної та інформаційної складових) та комп’ютерних мереж 

змінюються і удосконалюються надзвичайно швидко, тому досить 

проблематично оновлювати комп’ютерну базу, програмне забезпечення 

відповідно до темпів їх мінливості, що вимагає відчутних матеріальних витрат 

на підтримку інформаційного забезпечення навчально-пізнавальної діяльності 

учнів та педагогів. Тому склад і структура відкритих освітніх систем мають 

якомога більш повно бути відповідними до таких темпів мінливості і 
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відповідати цілям сучасної освіти. Це значною мірою стає можливим завдяки 

появі нових мережних комп’ютеризованих засобів навчально-пізнавальної 

діяльності, відкритих комп’ютерно орієнтованих інформаційно-освітніх 

платформ підтримки навчання [2, 3, 5, 6, 7]. В них, через мережу Internet 

забезпечується комп’ютерна підтримка діяльності, реалізуються користувацькі 

і внутрімережні сервіси. Користувацькі сервіси призначені для забезпечення 

гнучкого доступу до наявних в мережі науково-освітніх інформаційних 

ресурсів широкому (теоретично необмеженому) колу його потенційних 

користувачів. У свою чергу, функції внутрімережних сервісів спрямовані на 

забезпечення збирання, накопичення, оновлення і зберігання різноманітних 

інформаційних матеріалів, формування, структурування і реорганізацію їх 

складу, а також здійснення внутрімережних комунікацій та захисту 

інформаційних матеріалів від несанкціонованого доступу. В складі 

комп’ютерних мереж, на базі яких підтримується відкритий інформаційний 

простір, можна виокремити функціональні сервісні підсистеми, за допомогою 

яких реалізуються користувацькі сервіси відкритого інформаційного простору і 

забезпечувальні сервісні підсистеми комп’ютерних мереж, за допомогою яких 

реалізуються внутрімережні сервіси мережі. Призначення відкритої 

інформаційно-комунікаційної мережі полягає в інформаційному забезпеченні 

функціонування зовнішніх відносно мережі систем (а також різноманітної 

діяльності окремих користувачів та їх цільових груп), де використовуються 

певні ресурси і сервіси, тобто такі мережі мають адаптивні властивості для 

задоволення когнітивних потреб кожного суб’єкта відкритого навчального 

середовища. Модель розподіленого відкритого навчального середовища з 

структурою електронних комунікацій наведено на Рис. 1. та Рис. 2, де СО – 

єдиний інформаційний простір системи освіти. 

 

Рис. 1. Модель відкритого навчального середовища [1, 5]. 
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Рис. 2. Модель структури електронних комунікацій в розподіленому 

навчальному середовищі систем відкритої освіти [1, 5]. 

Висновок. Використання відкритих освітніх систем, відкритого 

навчального середовища дозволяє розробляти та використовувати існуючі 

програмні засоби для вивчення предметних дисциплін у вигляді послідовного 

або розгалуженого ланцюга динамічних сценаріїв взаємодії учнів з 

викладачами з забезпеченням можливостей переходів в різні інформаційні 

блоки; надає змогу інтеграційних заходів діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу, ВНЗ; дослідних лабораторій; використовувати в 

навчально-виховному процесі інформаційні ресурси наукових інститутів та 

університетів. Мережні засоби відкритих навчальних середовищ в тому числі і 

розроблені в галузі штучного інтелекту, знаходять нові шляхи застосування у 

зв’язку з розвитком таких перспективних технологій як розподілені бази знань; 

репозиторії даних колективного користування, що надає можливість 

колективного розв’язування задач у відкритих середовищах. Обґрунтування 

моделей мережних інструментів організації й інформаційно-технологічної 

підтримки навчально-пізнавальної діяльності учнів; відкритих педагогічних 

систем на базі мережі Інтернет; методичних систем електронного 

дистанційного навчання; бібліотечних систем наукового і навчального 
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призначення; електронних журнальних систем є суттєвою умовою розроблення 

моделей організаційних систем відкритої освіти, аналізу особливостей їх 

будови, проектування, реалізації і впровадження, що передбачає суттєве 

підвищення ефективності навчальної взаємодії. 
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ЕЙДЕТИКА ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ 

ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДОШКІЛЬНИКА 

В статье описывается инновационная технология эйдетика при 

формировании логико-математических представлений детей в дошкольных 

учебных заведениях. Детально раскрыты некоторые методики эйдетики, 

которые непосредственно используются в работе дошкольных учебных 

заведений  г. Полтавы.  

Ключевые слова: эйдетика, инновация, логико-математические 

представления дошкольника. 

This article describes an innovative technology eidetics the formation of logical-

mathematical representations of children in preschool educational institutions. 

Detailed disclosure of some of the techniques eidetic, that are directly used in the 

pre-school educational establishments of the city of Poltava. 

Keywords: eidetic, innovation, logical-mathematical representation of a 

preschooler. 

 

Дитина дошкільного віку перебуває у світі безмежного потоку інформації, і 

тому перед сучасним вихователем постає проблема – як  допомогти їй краще 

засвоїти програмовий матеріал, як пробудити інтерес до процесу здобуття знань, 

як посилити увагу та покращити пам’ять малюка? Знайти відповіді на ці та 

багато інших запитань допомагає інноваційна технологія – ейдетика. 

Застосування ейдетичних прийомів та методів покращує уміння дитини 

запам’ятовувати, відтворювати та активно використовувати отримані знання. 

Крім того, у процесі виконання завдань ейдотехніки дитина вчиться долати 

труднощі, в неї виникає позитивне самосприйняття, розвиваються пізнавальні 

здібності. 

Процес формування логіко-математичної компетенції дошкільника 

передбачає розвиток розумових операцій, покращення сприйняття, формування 

наочно-образного, словесно-логічного мислення, мовленнєвих здібностей, 
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вміння логічно та послідовно висловлювати думки. Проблемою застосування 

ейдетики при формуванні математичних уявлень дошкільників займалися Є. 

Антощук, І. Матюгін, І. Рибнікова, Т. Слоненко та інші науковці [2; 4]. 

Мета статті полягає у тому, щоб висвітлити особливості застосування 

методів та прийомів ейдетики у процесі формування логіко-математичних 

уявлень дитини дошкільного віку у сучасних ДНЗ м. Полтави. 

На сучасному етапі ейдетизм розглядається як різновид образної пам’яті, що 

виражається в збереженні яскравих, наочних образів предметів і явищ, коли вони 

безпосередньо не сприймаються органами чуття [4, с. 7].  

Методи ейдетики ґрунтуються на образному мисленні дитини. Ейдетика 

налічує близько тридцяти методик і технік, в їх основі покладено застосування 

різних графічних образів, цікавих ігор, вправ та ін. Ейдетика розглядає навчання 

як творчий та вільний процес, який відбувається під час ігор – провідного виду 

діяльності дитини дошкільного віку. Дана технологія активно використовується 

педагогами у процесі формування логіко-математичної компетенції дитини 

дошкільного віку.  

Вихователями Полтавського дошкільного навчального закладу №78 

«Пізнайко» підтверджено ефективність використання технологій ейдетики з 

дітьми дошкільного віку. Так, педагоги дитячого садка працюють за методикою 

І. Матюгіна, яка має на меті розвинути у дітей здатність асоціативно мислити, 

сприяти пізнавальному розвитку дошкільника. Готуючись до занять, вони 

ретельно підбирають різноманітні методи ейдетики, за допомогою яких 

відбувається ґрунтовне засвоєння математичних знань. Наприклад, з дітьми 

старшого дошкільного віку при вивченні геометричних фігур та засвоєнні їх 

властивостей використовуються такі методи ейдетики, як асоціативне 

«Оживлення», «Метод вільних асоціацій», «Метод тактильних асоціацій», 

«Трансформація».  

Так, метод «Оживлення» добре розвиває фантазію та образне мислення. 

Відбувається «оживлення» того, що запам’ятовується, за допомогою картинок, 

слів, образів-символів геометричних фігур [3]. Ігри за вільними асоціаціями 

пов’язані з предметними образами. Побудова предметних образів 

дошкільниками відбувається з допомогою дорослого, оскільки у дітей ще 

недостатньо сформовані уявлення про навколишній світ, замало життєвого 

досвіду, щоб будувати асоціативні зв’язки самостійно [7]. Метод 

«Трансформація» застосовується в тому випадку, коли необхідно 

трансформувати заданий образ: чорно-білий перетворити на кольоровий, 

плоский – на об’ємний, маленький – на великий [3]. Метод «Трансформація» 

передбачає перетворення одного об’єкта на інший, надання йому нових функцій. 

Також використовується «Метод тактильних асоціацій», проводяться ігри на 

зразок «Впізнай фігуру», «Розкажи, що знайшов» та ін., під час яких діти 

запам’ятовують геометричні фігури та вчаться розпізнавати  форму предметів.   
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У процесі виконання таких вправ у дітей спостерігається цікавість до 

матеріалу, бажання активно взаємодіяти з вихователем. Вихованцям груп легко 

дається процес оволодіння математичними знаннями саме завдяки використанню 

методів ейдетики на заняттях. 

Ейдетичний прийом створення образу-символу допомагає краще засвоїти 

поняття «цифра». Так, вихователі спеціалізованого навчально-виховного 

комплексу  №86 м. Полтави у роботі з формування уявлень про дане поняття 

дають дітям знання, використовуючи технологію символізації навчального 

матеріалу, яка допомагає дитині  оволодівати інформацією. Цифра може бути 

схожою на певний предмет із простору або на конкретне зображення. Прикладом 

використання прийому символізації під час ігрової діяльності є виконання 

дитиною такого завдання: розглянути представлені картки, на яких зображені 

тарілка, яйце, повітряна кулька; поміркувати, яку цифру нагадують ці предмети; 

знайти відповідну картку. Інше завдання – вихователь пропонує цифру, а діти 

повинні знайти схожі на неї предмети у просторі або уявити і описати їх 

(наприклад, цифра вісім нагадує пісковий годинник, бантик та ін.).  

Вивчаючи цифри, дитина знаходить відповідний образ, запам’ятовує його, 

внаслідок цього утворюється асоціативний зв’язок, що дає змогу точніше і 

ефективніше відтворити отримані знання в подальшому житті. 

Вихователі закладу під час роботи з різних напрямів виховання дитини 

дошкільного віку послуговуються цікавим методом засвоєння знань – метод 

використання друдлів. На заняттях з математики друдли допомагають розвивати 

мислення, активізують увагу та мовлення дитини.  

Друдл – це малюнок, про який неможливо чітко сказати, що на ньому 

зображено (Роджер Прайс). Простота та загадковість друдлів створюють 

невичерпний простір для створення потоків асоціативних образів, пов’язаних з 

будь-якою сферою навколишнього світу. Призначення друдла  полягає в тому, 

щоб  якомога більше придумати варіантів бачення схематичного зображення. 

Вони змушують мозок  опрацювати велику кількість інформації, щоб 

співставити образ із зображенням на картинці. Так як у цих загадок широкий 

віковий діапазон, дорослий може разом з дитиною подумати, посміятися, 

позмагатися, хто придумає більше відповідей, а їх кількість необмежена. 

Монохромність друдла дає свободу уяви. Постійно стимулюючи уяву дитини, 

можна розвинути у неї навички візуального мислення, логіку, розширити 

свідомість, підвищити  інтелектуальний розвиток, знизити страх проявляти 

ініціативу [6]. На заняттях з дітьми дошкільного віку використовувати дудли 

пропонується вже з кінця молодшої групи. Відома дослідниця в галузі 

дошкільної освіти Олена Коваленко зауважує, що одним з напрямів роботи з 

логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку є розвиток їхньої уяви. 

Особливо продуктивними в цій роботі є вправи на кшталт «Що на що схоже», 

«Яку іграшку нагадує зображення?» [5]. Перед дітьми постає завдання 
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самостійно уявити, пофантазувати, що зображено на картинці. Пізніше 

вихователі можуть підібрати групу друдлів, за якими діти, описують предмети, 

складають коротенькі розповіді та математичні казки. «Метод складання 

піктограм» передбачає засвоєння матеріалу за допомогою малюнків, які мають 

певне змістове наповнення. Наприклад, при вивченні множин (багато, мало) у 

групі раннього віку можна запропонувати діткам позначати їх за допомогою 

великого синього кола, та маленького білого відповідно. У результаті такого 

шифрування будуть сформовані математичне поняття множини, відношення – 

великий, маленький. Піктограми допомагають дошкільнику краще засвоїти 

елементарні математичні уявлення, поняття часу, просторові відношення, 

запам’ятати назви геометричних фігур та вміти їх розрізняти, форму та колір 

предметів навколишнього середовища. 

Отже, залучення дітей дошкільного віку до навчання засобами ейдетики має 

на меті розвинути пам’ять, наочно-образне мислення, вчить будувати асоціативні 

зв’язки, активізувати увагу та пізнавальний інтерес до процесу оволодіння 

знаннями, уміннями, навичками. Опанування дошкільниками математичними 

поняттями, вміння знаходити та пояснювати ті чи інші властивості об’єктів, 

будувати та аналізувати причинно-наслідкові зв’язки – це складний процес. Саме 

тому ейдетика як інноваційна технологія здатна його полегшити, покращити 

рівень сформованості математичних уявлень у дитини дошкільного віку. 

Вихователі дошкільних навчальних закладів м. Полтави створюють пізнавальний 

простір, занурюють дошкільників у  світ цікавих образів, дивних символів, 

яскравих спогадів та емоцій, тому діти гарно та швидко засвоюють матеріал, при 

цьому вільно себе почувають, взаємодіють з навколишнім світом і оточуючими 

людьми, зростають творчими особистостями. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Айзенварг Л. Г.  Волшебство памяти, или эйдетика / Л. Г. Айзенварг, 

М.Л. Айзенварг // Психология и соционика межличностных отношений. – 2009. 
– №4. – С. 7-15.  

2. Антощук Є.В. Учімося запам’ятовувати і пригадувати: швидка 
педагогічна допомога від Української школи ейдетики «Мнемозина» / 
Є.В. Антощук. – Київ : Вирій, 2007. – 156 с. 

3. Ейдетика як засіб підготовки дитини до школи / Авт.-упоряд. 
М.Л. Кривоніс, О.Л. Дроботій. – Х.: Вид-во «Ранок», 2012. – 160 с.  

4. Как запоминать цифры / И.Ю. Матюгин, Е.И. Чекаберия и др. – Донецк : 
Сталкер, 1997. – 448 c.  

5. Коваленко О. Особливості використання дидактичних ігор  та вправ в 
освітньому процесі / О. Коваленко // Вихователь-методист дошкільного 
закладу. – 2014. – № 12. – С. 40-44.  

6. Пащенко О. Асоціації за друдлами / О. Пащенко // Дошкільне 
виховання. – 2009. – № 4. – С. 24-25. 

7. Пащенко О. Асоціативне мислення / О. Пащенко // Дошкільне 
виховання. – 2008. – № 12. – С. 16-17.  



27 

Лавренова Марія Василівна, 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри теорії та методики початкової освіти 

Мукачівського державного університету 

(Україна, Мукачево) marijalavrenova@yandex.ua 

Лалак Наталія Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, 

 доцент кафедри теорії та методики початкової освіти 

Мукачівського  державного університету 

(Україна, Мукачево) lalaknataliya@yandex.ru  

Фенчак Любов Михайлівна, 

кандидат педагогічних наук, 

 доцент кафедри теорії та методики початкової освіти 

Мукачівського  державного університету 

(Україна, Мукачево) lubovfen7@gmail.com 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З 

ОБДАРОВАНИМИ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ 

Стаття присвячена проблемі роботи з обдарованими учнями початкових 
класів. Розкрито особливості психометричних та методичних аспектів 
роботи з обдарованими учнями початкових класів. Авторами представлено 
форми роботи та шляхи використання сучасних методик, щодо роботи з 
обдарованими молодшими школярами. 

Ключові слова: обдарованість, обдарована дитина, молодші школярі, 
навчально-виховна система школи. 

Статья посвящена проблеме работы с одаренными учениками начальных 
классов. Раскрыты особенности психометрических и методических аспектов 
работы с одаренными учащимися начальных классов. В статье представлены 
формы работы и пути использования современных методик по работе с 
одаренными младшими школьниками.      

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, младшие школьники, 
учебно-воспитательная система школы. 

The article deals with the problem of gifted of primary school students. The 
features psychometric and methodological aspects of working with gifted junior 
pupils. The authors presented forms and ways of using modern techniques for 
working with gifted junior pupils.  

Keywords: gifted, gifted child, junior pupils, educational system the school. 

 

Постановка проблеми. 

У період становлення нових суспільних відносин в Україні зростає попит 

на обдаровану особистість, на творчих, інтелектуально й духовно розвинених 

громадян. Тому одним із пріоритетних напрямків державної освітньої політики 
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є піклування про обдаровану молодь. Адже саме вона є потенціалом держави, 

який визначить шляхи її розвитку в майбутньому. 

Вирішення проблем, пов’язаних із виявленням, підтримкою обдарованих 

учнів та створенням середовища для їх самореалізації, можливе за умови 

приділення цим питанням особливої уваги та належного фінансування, що 

зміцнить не тільки матеріально-технічну базу навчального закладу, але й 

підвищить престиж наукової, дослідницької та творчої діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

У психологічній, дидактичній і методичній літературі розглядаються різні 

аспекти досліджуваної проблеми, зокрема: проблеми обдарованості в психології 

(Д. Богоявленська, Ю. Гончарук, М. Гудь, В. Калошин, О. Кульчицька, 

М. Розенова) навчання обдарованих дітей (З. Бактори, М. Бургін, Г. Степенко, 

А. Йоо, Н. Докшина, С. Кошель), методичні основи діагностики інтелектуальної 

обдарованості (А. Венгер, М. Волощук, О. Зазимко Т. Марцинковська, 

Н. Стародубцева, В. Холмовська, Е. Щелбанова), характерні риси обдарованих 

дітей (Г. Костюк, Н. Нестеренко), особливості роботи з обдарованими дітьми 

(О. Антонова, Ю. Гільбух, О. Губеко, Л. Жук, Р. Науменко, Л. Туріщева). Велике 

значення для формування обдарованої особистості мають розроблені психолого-

педагогічні принципи творчого розвитку дітей в початковій школі (Я. Венгер, 

Ю. Гільбух, В. Давидов, Д. Ельконін, О. Запорожець, В. Клименко, М. Лисина, 

Т. Хромова). Аналіз наукової психолого-педагогічної літератури засвідчив, що 

проблема обдарованості набула статусу державно важливої.  

Проблема виявлення та розвитку обдарованості учнів у сучасній 

вітчизняній науці розроблена на достатньому рівні. Проте, у реалізації навчання 

обдарованих дітей, зокрема учнів початкової школи, все відчутніше 

проявляються недоліки професійної підготовки вчителя до здійснення 

відповідної діяльності. Нерідко нестандартна, обдарована дитина викликає у 

педагога негативне ставлення у контексті усвідомлення потреби  у специфічній 

і складній роботі за умови дефіциту відповідних знань щодо її організації.   

Обдаровані діти – діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності до 

виконання певних видів діяльності. За здібностями обдаровані діти далеко 

випереджають своїх ровесників. Відчутною ознакою обдарованості дитини є 

випереджаючий розвиток її інтелекту щодо її віку. Для обдарованої дитини 

характерні висока активність розуму, підвищена схильність до розумової 

діяльності, інтерес до певного виду діяльності, елементи оригінальності в ній, 

потяг до творчості» [3, 25]. 

У психологічному тлумачному словнику  поняття «обдарованість» має 

кілька значень, зокрема: 

 якісно своєрідне сполучення здібностей, що забезпечує успішність виконання 

діяльності; 
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 загальні здібності або загальні характеристики здібностей, що зумовлюють 

широту можливостей людини, рівень і своєрідність її діяльності; 

 розумовий потенціал, або інтелект; цілісна індивідуальна характеристика 

пізнавальних можливостей і здібностей до навчання; 

 сукупність задатків, природних даних, характеристика ступеня й своєрідності 

природних передумов здібностей; 

 талановитість; наявність внутрішніх умов для видатних досягнень у 

діяльності [12]. 

Багатозначність терміна вказує на багатоаспектність проблеми цілісного 

підходу до сфери здібностей. Обдарованість як найбільш загальна 

характеристика сфери здібностей вимагає комплексного вивчення – 

психофізіологічного, психологічного і соціально-психологічного. 

У психологічній енциклопедії тлумачиться таке поняття, як «загальна 

обдарованість», під якою розуміють  рівень розвитку загальних здібностей, що 

визначає діапазон інтелектуальних можливостей людини і забезпечує 

досягнення значних успіхів у виконанні різних видів діяльності, є основою для 

формування здібностей і результатом розвитку спеціальних здібностей [9]. 

Аналізуючи поняття «обдарованість», дослідники розглядають його по-

різному. Зокрема, досить часто порушуються питання про зв’язок обдарованості 

з інтелектом, про роль середовища і спадковості в розвитку обдарованості, про 

механізми функціонування творчої обдарованості та технології виявлення 

обдарованих школярів.  

Мета статті – окреслити психометричні та методичні аспекти роботи з 

обдарованими учнями початкових класів, з’ясувати рівні обдарованості й 

форми роботи та зорієнтувати педагогічні кадри до самостійного пошуку, 

оволодіння і використання сучасних методик щодо роботи з наймолодшими 

обдаруваннями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Творча людина хоче творити. Ця аксіома відноситься до будь-якої 

професії, будь-якого виду діяльності. Вчитель – унікальна професія. Це світ, 

який ростить, виховує і оберігає найдорожче – душу людини. «У душі кожної 

дитини є невидимі струни. Якщо їх зачепити вмілою рукою, вони красиво 

зазвучать», стверджував  В. Сухомлинський [10]. 

Вчителю варто не тільки побачити здібну дитину, а й розвинути їх до 

талановитості та геніальності. Яким же чином варто працювати з обдарованими 

дітьми? 

Науковці, педагоги, психологи [4;5;6;8;11] виділяють наступні принципи 

складання програм для обдарованих дітей молодшого віку: 

1. Кожна дитина неповторна. Необхідно виділити сильні та слабкі сторони 

кожної дитини та скласти програми, що відповідають її потребам. 
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2. Обдаровані діти дуже критичні до себе і часом відрізняються 

несприятливим «Я-образом». Необхідно допомогти їм знайти реалістичне 

уявлення про себе. Особливо важливо згладити невідповідність між високим 

інтелектуальним розвитком і доступними руховими навичками. 

3. Родина відіграє найважливішу роль в освіті обдарованої дитини, тому 

вона повинна працювати в тісному контакті зі школою. 

4. Оскільки обдарованих дітей відрізняє широка сфера інтересів, програма 

повинна включати різноманітний матеріал, збалансований і сприятливий їх 

усебічному розвитку (в емоційному, руховому плані й у сфері спілкування). 

5. Обдарована дитина, яка навчається в одній групі із «середніми» дітьми, 

повинна мати можливість спілкуватися з настільки ж розвиненими 

однолітками. 

6. Керувати програмою навчання обдарованих дітей повинна людина, яка 

має спеціальну підготовку й відповідний досвід роботи. 

7. Невідʼємна частина програми - система її оцінки. Важливо визначити, 

якою мірою дитина досягає поставлених цілей. У такий спосіб можна виявити 

слабкі місця програми й визначити, наскільки вона задовольняє потреби 

дитини. Тому повинна мати місце добре організована, ефективна й постійно 

діюча система виявлення обдарованості, в якій беруть участь і батьки. 

8. Щоб забезпечити поступальний хід розвитку, програма повинна 

передбачати оптимальний і плановий перехід дитини з одного рівня на іншій. 

Це вимагає спільних зусиль адміністрації, учителів і батьків. 

9. Одного інтелекту в житті недостатньо, тому програма повинна 

розвивати цілеспрямованість, наполегливість і бажання довести справу до 

кінця. 

10. Програма повинна передбачати розвиток творчих здібностей дитини. 

Обдаровані діти дуже активні, прагнуть працювати більше за інших та 

самостійно (з літературою, довідковим матеріалом, у бібліотеці). Вони 

наполегливо слідують поставленим перед собою цілям, все хочуть знати більш 

детально і потребують додаткової інформації. Такі діти хочуть учитися та 

досягають успіхів. Навчання доставляє їм задоволення. Вони вміють критично 

оцінювати оточуючу дійсність та прагнуть проникнути в сутність явищ; 

задають безліч питань і зацікавлені в стверджувальній відповіді на них.  

Проблема виявлення обдарованості на сьогодні розглядається на двох 

рівнях: психометричному і методичному (педагогічному) [5;8]. Учитель, 

працюючи з дитиною, має можливість постійно спостерігати за її проявами 

індивідуальності в повсякденному навчальному процесі і повинен професійно 

реагувати і впливати на її розвиток. Інакше обдарованість губиться серед 

інших, якщо для неї не створюються відповідні не стільки психологічні, скільки 
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педагогічні умови. Можна сказати, що пошук обдарованих дітей та створення 

умов для їх розвитку – це комплексна спільна спланована діяльність дорослих - 

батьків, учителів, керівників гуртків та факультативів, шкільного психолога. 

Для виявлення обдарованості можна скористатись комплексною діагностикою, 

популярною серед учених та практиків усього світу. Вона стимулює процес 

самопізнання, самовиховання та самореалізації, дає змогу виявити 

індивідуально-психологічні передумови, від яких залежить прискорення (чи 

уповільнення) розвитку творчої обдарованості. Діагностування починають із 

темпераменту, потім рис характеру (інтересів, нахилів, здібностей тощо). 

Процес виявлення обдарованості здійснюється поетапно: 

1) спостереження; 

2) виявлення психологічного стану дитини шляхом власної оцінки; 

3) визначення коефіцієнту розумового розвитку IQ; 

4) визначення інтелектуального розвитку шляхом дослідження вербальних 

здібностей учня; 

5) визначення продуктів творчості школяра; 

6) всебічний аналіз конкретних випадків. 

Виявити творчу особистість дитини також допомагають системи запитань. 

В експериментальному викладанні застосовували елементи всіх зазначених 

видів діагностики обдарованих дітей, проводили заходи з розвитку талантів, 

при цьому коло обдарованих значно розширилось. Усі діти по-своєму 

обдаровані, потрібні зусилля, аби розпізнати таланти і допомогти дитині 

розвинути обдарованість. Якщо талант – це рідкість, то обдарованість – досить 

поширене явище [ 2]. 

Для з’ясування рівня обдарованості бажано проаналізувати здібності в 

різноманітних галузях: 

 інтелектуальній; 

 академічних досягнень; 

 спілкування і лідерства; 

 художньої діяльності; 

 руховій. 

Розглянемо основні показники здібностей дітей у різних сферах діяльності. 

Інтелектуальна сфера. Дитина виділяється гостротою мислення, 

спостережливістю, винятковою пам’яттю, виявляє різнобічну допитливість, 

часто з головою занурюється у роздуми, з охотою і легко навчається, 

вирізняється вмінням послідовно і логічно викладати думки, демонструє 

здібності у практичному застосуванні знань, знає багато того, що недоступне 

для розуміння одноліткам. 
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Сфера академічних досягнень. Читання: дитина багато і часто читає, 

використовує багатий словниковий запас і складні синтаксичні конструкції; 

розуміє і швидко запам’ятовує все, що їй читають; здатна довго утримувати у 

пам’яті символи і букви; демонструє вміння читати. Математика: дитина 

виявляє інтерес до обчислень, вимірів, виявляє незвичайне для свого віку 

розуміння математичних відношень, демонструє легкість у сприйнятті і 

запам’ятовуванні математичних символів; часто використовує математичні 

навички і поняття в процесі занять, які не стосуються математики. 

Природознавство: дитина уважна до предметів і явищ; виявляє інтерес або 

виняткові здібності до класифікації; може довго концентрувати увагу на 

предметах, пов’язаних з природою; часто задають питання про походження або 

функції предметів; демонструє випереджаючий вік розуміння причинно-

наслідкових зв’язків; добре запам’ятовує абстрактні поняття. 

Творчість. Дитина допитлива; демонструє високий енергетичний рівень; 

знаходить свій спосіб розв’язання; продукує багато ідей. 

Спілкування і лідерство. Дитина легко пристосовується до нових ситуацій; 

в оточенні сторонніх людей зберігає впевненість у собі; має тенденцію керувати 

іграми і заняттями інших; з легкістю спілкується і з однолітками, і з дорослими; 

приймає на себе відповідальність; інші діти часто звертаються за порадою і 

допомогою. 

Сфера художньої діяльності. Дитина виявляє особливий інтерес до 

візуальної інформації; багато часу тратить на малювання і ліпку; серйозно 

ставиться до художніх занять, занять музикою, співами. 

Рухова сфера. Дитина виявляє інтерес до діяльності, яка потребує точної 

моторики; володіє гарною зорово-моторною координацією; любить рух; 

прекрасно утримує рівновагу при виконанні  фізичних вправ; для свого віку 

мають відмінну силу.  

Для класів, де є обдаровані діти, необхідно враховувати основні знання і 

вміння, якими повинні володіти учні на уроці, не перевантажувати його 

другорядними повідомленнями, деталями. Одночасно треба пам’ятати про 

включення в урок цікавого матеріалу, новин про досягнення в певній науці, 

коротких довідок з історії наукових відкриттів, щоб розбудити у школярів 

зацікавлення до певного уроку. Передумовою розвитку інтересу школярів до 

навчальної роботи як на уроці, так і в позаурочний час повинна виступати 

проблемність викладання. Творчість учнів, новизна і оригінальність їх 

навчальної діяльності проявляються тоді, коли вони самостійно ставлять 

проблему і знаходять шляхи її розв’язання. При цьому слід добиватись 

постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні 

співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати. 
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Робота з обдарованими школярами вимагає належної змістової 

наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні 

види пошукової аналітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Зазвичай 

педагоги вирізняють обдаровану дитину за такими критеріями: успішність, 

активність, допитливість, участь у позакласній роботі, відвідування 

різноманітних гуртків, швидкість запам’ятовування та відтворення інформації. 

Виходячи із цих критеріїв можна побачити різницю в роботі з такими дітьми – 

різниця полягає в більшій інтенсивності, наповненості і збагаченні новим 

матеріалом, апеляцією до творчості дитини та пошуком нею інноваційних 

підходів. 

Групові заняття – парні, постійні групи з переміною функцій їх учасників, 

груповий поділ класу з однаковим завданням, з різним завданням. Для 

обдарованих дітей з успіхом можна використати нові організаційні форми: 

«Складання орнаментів, узорів», «Мозаїка з насіння», «Мозаїка з гальки», 

«Поле чудес», «Незвичайна тварина» (за методом Леонардо да Вінчі), заняття 

клубу «Що? Де? Коли?», «Незнайома людина» (за методом Д.Арчимбольдо), 

«Піктограма», вправа «Що спільного…?», вправа «Імпровізація», «Тематичне 

малювання» (історичний чи фантастичний сюжет, створення виразного образу 

«Добро і Зло», «Космічне Дерево», «Людина майбутнього» тощо), «Чарівник», 

«Компліменти природі», «Розвивай спостережливість», «Що в мішку»,  

«Порівняй предмети», «Аромати природи», «Намалюй музику природи», 

індивідуалізовані програми навчання. Саме під час цих різноманітних форм 

навчання учні вчаться виділяти головне, конкретизувати основні положення 

прикладами, коротко висловлювати своє ставлення до виучуваного. 

Обдарованим учням бажано давати завдання підвищеної складності, 

підготуватись до таких занять самостійно, на складніші питання знайти 

відповіді в довідковій літератур [5;8;11]. 

Навчання обдарованих дітей у початкових класах передбачає таку систему 

організаційних форм навчання, яка поєднує заняття з усім класом з 

індивідуалізованими в малих групах та індивідуальні заняття. Це досить 

складно для вчителя, але можливо, що діти звикнуть до такої організації 

роботи. У класі відбувається виділення груп з різними рівнями розумової 

обдарованості. Таким чином, обдаровані мають можливість навчатись у 

звичному для них колективі, але в групі ровесників, що близькі їм за рівнем 

здібностей.  

До того ж обдаровані учні ефективніше перетворюють набуту інформацію 

для розв’язування певної проблеми. Обдарованим учням потрібно створювати 

умови для розвитку творчих здібностей, пропонувати індивідуальні заняття, 

теми творчих робіт, відкриті завдання («Як я провів літо», «Навіщо ми 



34 

вчимося?», «Що тобі відомо про…?»); вибір змісту домашнього завдання; 

здійснення самооцінки виконаної роботи; вибір випереджувального 

поглибленого матеріалу тощо. До прикладу, в 1-му класі вчитель може 

використати таке завдання: «Завершити речення». Педагог починає речення, а 

дитина має швидко закінчити його, наприклад: «Я хочу бути…», «Для мене 

найцікавіше…», «Я не люблю, коли …», «Я не люблю робити..» і т.д. [3;5;8]. 

Серед методів навчання обдарованих учнів мають переважати самостійна 

робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і 

навичок. Контроль за їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, 

систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові 

ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання повинні 

мати творчий, диференційований характер. 

Серед засобів навчання обдарованих дітей важливе місце посідає 

дидактичний матеріал, який використовує вчитель для роботи з учнями під час 

уроку. Він може залучати учнів до роботи з підручником чи посібником, 

додатковою літературою, іншими джерелами знань (наприклад, 

відеоматеріалами) для організації самостійних робіт на уроці та вдома, а також 

для оперативного контролю за засвоєнням знань. 

На думку вчителів початкових класів, «родзинкою» на уроках є зв’язок 

літературного твору, що вивчається, з його відображення у кінематографі. 

Поєднання різних видів мистецтва: музики, живопису, архітектури, народної 

творчості і літературного читання – відкриває перед учнями нові можливості 

поповнення знань, удосконалення особистості [11].  

Вище перераховані аспекти, які мають бути органічно вплетеними в уроці, 

доповнюються системою позакласної та позашкільної роботи: виконання учнем 

позанавчальних завдань; заняття у наукових товариствах; відвідування гуртка 

або участь у тематичних масових заходах; огляди-конкурси художньої, 

технічної та інших видів творчості, зустрічі з ученими тощо.  

Проаналізувавши роботу вчителів та визначивши типи обдарованості 

можемо сформулювати форми роботи з обдарованими дітьми Закарпаття:  

1. Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини.  

2. Розвиток здібностей та роботи з обдарованими дітьми.  

3. Участь у олімпіадах з базових дисциплін та інтелектуальних і творчих 

конкурсах.  

4. Участь у конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Грінвіч» тощо.  

5. Використання масових форм роботи з обдарованими та здібними дітьми, 

а саме: КВК, ігрові тренінги, турніри кмітливих, знавців наук, брейн-ринги, 

конкурси поетів, художників, майстрів, спортивні змагання тощо («Мовний 
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конкурс «Барви українського слова», «Літературне свято-конкурс «Розкажу 

Миколаю, «Про що я читаю»).  

6. Пропаганда результативності роботи із здібними учнями: фестивалі, 

конкурси, конференції, засоби масової інформації («Обласний конкурс молодих 

художників «Графічне Закарпаття», «Конкурс фортепіанних ансамблів учнів 

шкіл естетичного виховання», «Обласний конкурс виконавської майстерності 

учнів молодших класів струнно-смичкових інструментів шкіл естетичного 

виховання», «Фестиваль «Музика без кордонів», «Дитячо-юнацький хоровий 

фестиваль-конкурс «Яскрава країна Закарпаття-2016», «Фестиваль сучасної 

духовної музики», «Конкурс словацької народної пісні «Золотий соловей», 

«Обласний фольклорний фестиваль-конкурс «Веселковий передзвін», 

«Фестиваль хореографічного мистецтва ім. Й. Волощука», «Фестиваль 

«Рекітське сузір’я», «Міжнародний дитячий конкурс хореографічного та 

вокального мистецтва, фестиваль єдності «Яскрава країна Закарпаття-2016», 

«Обласний конкурс виконавської майстерності учнів молодших класів відділу 

духових та ударних інструментів шкіл естетичного виховання області», 

«Обласний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького театрального мистецтва 

«Юні зірки Мельпомени»).  

7. Участь у районному («Таланти твої Іршавщино!», «Таланти багатодітної 

родини», «Фестиваль мистецтв «Перечинщина скликає таланти»), обласному 

святі обдарованих дітей («Ми таланти твої – Закарпаття!», «Обласний дитячо-

юнацький конкурс образотворчого мистецтва «Легенди Карпат».) та 

Міжнародному дитячо-юнацькому мистецькому конкурсі «Срібний дзвін».  

8. Виставки робіт молодих художників «Травневі блукання» [7]. 

Таким чином,  процес навчання обдарованих дітей вимагає створення 

спеціального середовища, в якому обдарована дитина почувалася б комфортно. 

Саме освітнє навчально-виховне середовище є тим соціумом, в якому процес 

навчання обдарованих учнів може бути ефективним, оскільки він зорієнтований 

на створення сприятливих можливостей для самовдосконалення, самореалізації, 

розвитку особистості, повноцінного, гуманного мікросередовища.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. 

Узагальнюючи зазначені аспекти робимо висновок, що головним 

осередком розвиваючої навчально-виховної діяльності є загальноосвітній 

навчальний заклад як простір спільного буття педагогів, школярів і батьківської 

громади, в основі якого є утвердження самоцінності дитини, максимального 

забезпечення її інтересів, ставлення до школярів як стратегічних партнерів, де 

реалізуються перспективні освітні технології з обдарованими молодшими 

школярами.  Перспективи подальших досліджень пов’язані з стимулюванням і 

підтримання ініціативності учнів, розвитку їх самостійності, розвитку 
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критичного сприйняття дійсності, наданням можливість виконувати більше 

навчальних завдань з обов’язковим підвищенням їх складності (при цьому має 

бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи, щоб уникнути 

перевантаження), під час опрацювання програмового матеріалу залучати до 

творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, 

створювати розвиваючі ситуації, активно залучати до участі в районних, 

обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках, визначення шляхів 

посилення педагогічної майстерності у здійсненні роботи з обдарованою 

молоддю. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

У статті проаналізовано значення інформаційно-комунікаційних 

технологій у роботі з молодшими школярами, розкриваються можливості 

використання прикладного програмного забезпечення та їх переваги на уроках 

образотворчого мистецтва в початковій школі. 

Ключові слова:інформаційно-комунікаційні технології, мультимедіа, 

графічний редактор Paint, графічний редактор TuxРаіnt, програма 

MovieMaker, програма PowerPoint. 

В статье проанализировано значение информационно-коммуникационных 

технологий в работе с младшими школьниками, раскрываются возможности 

использования прикладного программного обеспечения и их преимущества на 

уроках изобразительного искусства в начальной школе. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

мультимедиа, графический редактор Paint, графический редактор TuxРаиnt, 

программа MovieMaker, программа PowerPoint. 

The article analyzes the importance of information and communication 

technologies in working with younger students the possibilities of using software 

applications and their benefits at finearts lessons in primary school have been 

revealed. 

Keywords: information and communication technologies, multimedia, editing 

the Paint, editing TuxRaint, MovieMaker software, PowerPoint program. 
 
Стрімкий розвиток засобів комп’ютерної техніки в сучасному світі 

обумовлює відповідні зміни освітньої системи, модернізації основних підходів 

до впровадження інформаційних та мультимедійних технологій у практику 

роботи сучасного вчителя. 

Сьогодні важливе значення набуває впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховний процес початкової школи. 

Важливою складовою формуванню ключових та предметних компетентностей 

школярів молодшого шкільного віку, їх повноцінної самореалізації, активності, 
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розвитку творчих здібностей є використання сучасних інформаційних 

технологій, які створюють умови для максимального розкриття зміст уроку. 

Дослідження вчених і педагогів-практиків (І.Гудчина, В.Едігей, В.Коткова, 

І.Красильникова, Л.Масол, Р.Петеліна, Л.Петухова, С.Полозова, В.Скворцова, 

О.Співаковський) свідчать про те, що використання ІКТ під час навчально-

виховного процесу створюються умови для підвищення рівня зацікавленості 

учнів у навчальній діяльності завдяки внесенню елементів новизни. 

Застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі 

розглядали В.Гузєєв, П.Гороль, Р.Гуревич, М.Жалдак, Ю.Жук, В.Євдокімов, 

І.Коровець, Ю.Машбиць, О.Молянінова, О.Пінчук, Т.Піскунова, Є.Полат, 

С.Сисоєва, В.Сумська та ін. 

Різні аспекти впровадження інформаційних комп’ютерних технологій у 

навчальний процес досліджені в наукових доробках багатьох вітчизняних та 

закордонних авторів (А.Анісімова, М.Жалдака, С.Семерікова та ін.). 

Метою дослідження є розкриття значення інформаційно-комунікаційних 

технологій у роботі з молодшими школярами, зокрема використання 

прикладного програмного забезпечення на уроках образотворчого мистецтва в 

початковій школі. 

Результати досліджень. Впровадження сучасних педагогічних технологій 

суттєво змінило навчально-виховний процес, що дозволяє вирішувати багато 

проблем розвивального, особистісно-орієнтованого навчання, диференціації, 

гуманізації, формування індивідуальної освітньої перспективи учнів. 

В системі освіти комп’ютерні технології допомагають організувати 

навчальний процес з використанням ігрових методів, а також забезпечують 

зворотній зв’язок. 

Слід зазначити, що використання ІКТ на уроці потребує відповідної 

підготовки, зокрема вчитель ретельно продумує і складає план уроку у 

відповідності до його мети, при виборі навчального матеріалу він повинен 

дотримуватися основних дидактичних принципів (систематичності та 

послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін.) і 

зважити на те, що комп’ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його. 

Інформаційні технології можуть використовуватися на всіх етапах, як при 

підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні (введення) нового 

матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі. Основними перевагами щодо 

використання комп’ютера є раціональний розподіл часу, можливість 

використання цікавих аудіо-, відео-, мультимедіа-матеріалів, підвищення 

мотивації навчання, реалізація інтеграційного підходу, можливість формування 
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комунікативної компетенції учнів, тому що вони стають активними учасниками 

уроку не тільки на етапі його проведення, а й при підготовці, на етапі 

формування структури уроку, використання різних видів діяльності, 

спрямованих на активізацію роботи школярів, що одержали достатній рівень 

знань з предмета, щоб самостійно мислити, сперечатися, міркувати, що 

навчилися вчитися, самостійно добувати необхідну інформацію. 

При виборі програмного забезпечення для роботи на уроках з молодшими 

школярами необхідно враховувати відповідність можливостей та інтерфейсу 

програмних засобів віковим особливостям учнів. 

У навчальній програмі «Образотворче мистецтво» для учнів початкової 

школи передбачено ознайомлення учнів з найпростішим графічним редактором 

Раіnt та програмами DrawCorel, Photoshop [3].  

Однак, враховуючи те, що на уроках інформатики молодші школярі 

вчаться працювати з растровим графічним редактором TuxРаіnt, який 

створений спеціально для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку і має 

всі можливості необхідні для використання на уроках образотворчого 

мистецтва. 

Графічний редактор TuxРаіntдоступний в опануванні на інтуїтивному 

рівні. Інструменти представлені у вигляді кнопок з малюнками, які є 

зрозумілими і для дітей які не вміють читати. Основні інструменти графічного 

редактора подані на панелі «Інструменти», розміщено в лівій частині вікна. 

Даний редактор окрім стандартних інструментів, які мають найпростіші 

графічні редактори, таких як «Лінії», «Пензлик», «Гумка» тощо, графічний 

редактор TuxРаіntмістить додатковий інструмент «Магія», при виборі якого 

праворуч на вікні з’являється відповідна панель з набором «магічних 

інструментів». За допомогою таких інструментів дитина може швидко і легко 

намалювати траву, квіти, відобразити веселку, дощ, а також додати різні ефекти 

до вже створених зображень.  

При застосуванні графічних редакторів, на уроках образотворчого 

мистецтва, в початковій школі в учнів розвиваються уміння стилізувати 

зображення, типізувати побачене та виділяти першорядне, головне; 

стимулюється бажання працювати самостійно (індивідуально за комп’ютером); 

активізується увага, уява, фантазія, нестандартне, нешаблонне мислення; 

зростає інтерес до навчання; підвищується рівень засвоєння навчального 

матеріалу; вчаться застосовувати отримані знання на практиці. 

Використання комп’ютерної графіки на уроках образотворчого мистецтва 

дає змогу школярам ефективно та інтенсивно вчитися; пізнавати основи 
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образотворчої грамоти за допомогою комп’ютера; оволодівати образно-

пластичною мовою комп’ютерної графіки у відповідності до своїх вікових 

можливостей; розвивати свої природні здібності, образне мислення; формувати 

свою інформаційну культуру; збагачувати власний досвід і одержувати від 

навчання задоволення.  

Робота з комп’ютерними програм на уроках образотворчого мистецтва в 

початковій школі сприяє розвитку художньої творчості школярів, активізує їх 

роботу, спрямовує на оригінальне вирішення поставлених завдань, створює 

можливості для самовираження. Так, при вивченні теми «Графіка», вчитель 

знайомить учнів з виражальними засобами, такими як лінія, крапка, штрих 

використовуючи графічний редактор Раіnt, який створює можливість наочно 

передати простір за допомогою зазначених засобів. Можна запропонувати 

зобразити крапки на екрані монітора. Вибравши інструмент «Еліпс», малюємо 

два кола різного розміру, утримуючи клавішу Shift. Учні самостійно можуть 

зробити висновок, яка крапка ближче до них. Такий підхід доречно 

використати, наприклад, при зображенні композиції «Зоряне небо» (малюємо 

кілька білих кругів різної величин, які символізують зорі і створюють відчуття 

простору неба). 

Відповідно до чинної програми «Образотворче мистецтво. 1–4 класи» 

певні уроки варто проводити з застосуванням комп’ютерної графіки. До цих 

уроків розроблені авторські презентації «Графіка, як вид образотворчого 

мистецтва» (2 клас), «Чарівна палітра» (2 клас), «Краса народних виробів» (2 

клас), «Гармонія архітектурних форм» (3 клас), «Художник і театр» (3 клас), «У 

майстерні художника» (3 клас), «Українське народне вбрання» (4 клас), «Види 

образотворчого мистецтва» (4 клас), «Майстерня графіка» (4 клас) [3]. 

Специфіка образотворчого мистецтва визначає необхідність поєднувати 

репродуктивне навчання з творчою роботою. Сьогодні значна увага 

приділяється інтерактивним методам навчання, що здійснюються із 

застосуванням навчальних комп’ютерних програм, які реалізують діяльнісний 

підхід до навчання. Неможливо уявити реалізацію такого підходу без 

використання цілого ряду програмно-апаратних засобів, таких як комп’ютер, 

планшет, ноутбук, мультимедійний проектор та сенсорна дошка, які 

забезпечують можливість ефективної організації навчально-пізнавальної 

діяльності шляхом інтерактивного навчання. Саме ці засоби можуть активно 

використовуватися на уроках образотворчого мистецтва при вивченні тем «У 

майстернях графіка та живописця», «У майстернях скульптора, архітектора та 

народних майстрів» та ін. 
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Власний педагогічний досвід та аналіз досвіту вчителів дає підстави 

стверджувати, що використання ІКТ на уроках образотворчого мистецтва 

сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості дитини, насамперед 

розвитку її творчих здібностей. На уроках образотворчого мистецтва 

гармонійно поєднуються знання комп’ютерної грамоти з образотворчим 

мистецтвом, музикою, літературою, і, як результат цього поєднання, 

створюються унікальні творчі направлення (комп’ютерний живопис, малюнок, 

графіка) [1]. 

Активне використання ІКТ на уроках образотворчого мистецтва в 

початковій школі сприяє розв’язанню ряду завдань, які спрямовані на розвиток 

творчих здібностей учнів, а саме: фантазії, художньої уяви, асоціативного 

сприйняття і мислення на основі споглядання творів мистецтва, відчуття 

простору, форми, контрасту, динаміки, кольорової палітри. 

На сучасному етапі розвитку освіти мультимедіа дозволяє об’єднувати в 

одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, 

графічне зображення та анімацію. Кожен із застосовуваних інформаційних 

компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що 

спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання на уроків 

образотворчого мистецтва та художньої культури. 

Саме тому мультимедійні програми, як своєрідний засіб навчання можуть 

забезпечити принципово нову якість: обмін інформацією між учнем і технічною 

системою відбувається у діалоговій формі, а сама комп’ютерна технологія 

навчання органічно вписується в класичну систему, розвиває і раціоналізує її, 

забезпечуючи нові можливості щодо організації паралельного навчання і 

контролю знань, надає реальну можливість практичного впровадження 

індивідуалізованого навчання. 

Робота з мультимедійними посібниками дає можливість урізноманітнити 

форми роботи на уроці за рахунок одночасного використання ілюстративного, 

статистичного, методичного, а також аудіо- та відеоматеріалу. На уроках 

образотворчого мистецтва можна використовувати мультимедійні презентації 

(програма PowerPoint), графічний редактор (Paint), відеоролики (програма 

MovieMaker), навчально-ігрові програми («Сходинки до інформатики»), 

електронний конструктор (ЕЛКОН) – курс «Конструювання на комп’ютері» для 

учнів 1–4 класів, який є інтегрованим на рівні змісту навчання і має на меті – 

формування в молодших школярів інтересу до навчання. З образотворчого 

мистецтва він містить такі модулі, як тематичне малювання, геометричні 

орнаменти. 
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Значні можливості для роботи на уроці образотворчого мистецтва дає 

програма Windows MovieMaker, яку використовують для розробки відеоролики. 

Windows MovieMaker – це програмне забезпечення, за допомогою якого 

можна створювати відеомонтаж. Дана програма має ряд додаткових 

можливостей, а саме: створення слайд-шоу із зображень, додавання заголовків 

та титрів, накладання звукової доріжки, обрізання або склеювання відео, 

додавання свого голосу у відео). Комп’ютер є універсальним пристроєм для 

створення творчої атмосфери шляхом використання музичного супроводу. 

Доступний інтерфейс та зручне керування дає можливість використовувати 

інформацію в будь-якій формі представлення (звук, зображення, відео, 

анімація), змінювати та доповнювати інформацію на слайдах, естетично її 

оформлювати, творити за законами краси. Також, можливе використання 

графічного редактору Microsoft Paint, який дозволяє просто та швидко 

створювати, редагувати, комбінувати малюнки, використовуючи базові набори 

інструментів і графічних примітивів (геометричні фігури, які є елементом 

графічного зображення, створювані за допомогою графічного редактора). 

Цікавими за формою і методом для використання на уроці є комп’ютерні 

програми, які дозволяють створити пензлем (мишкою) малюнки. За власним 

вибором дитина малює на білому чи кольоровому папері, на тканині, олівцями, 

фломастерами, пензлями, кольоровою крейдою. В її розпорядженні меню 

кольорів, з яких можна утворити безліч кольорів та відтінків. Малий художник 

може зробити аплікацію, витинанку набагато швидше, акуратніше і з меншою 

затратою сил. Великі можливості, які надає комп’ютер, сприяють збагаченню 

задумів, сюжетів, допомагають дітям порівняти різні прийоми та матеріали, 

свідомо обрати один з них. Наприклад, під час вивчення теми «Вірні друзі 

людини» можна забезпечити малювання улюбленої тварини, рослини у 

програмі Paint [2]. 

На думку О. Співаковського, Л. Петухової, В. Коткової за допомогою 

комп’ютерних програм творчий учитель має унікальну можливість самостійно 

створювати необхідний мультимедійний супровід до уроків, виходячи з 

власного бачення теми, враховуючи особливості класу, школи; змінювати та 

доповнювати навчальний матеріал на слайдах. Актуальною залишається 

проблема ознайомлення вчителів із сучасним програмним забезпеченням, 

оволодіння практичними навичками роботи з презентаційними технологіями, а 

також розробка методики використання учнями мультимедійних презентацій з 

метою представлення власних дослідницьких проектів мистецького 

спрямування [4, с.153]. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі 

сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку 

особистості учнів, розкриттю їх талантів, суттєво вливає на зміст, форми, 

методи і засоби навчання. Вдало підібрані комп’ютерні програми забезпечують 

розвиток творчих здібностей, стимулюють пізнавальну активність, емоційну 

сферу та інтелектуальні почуття школярів. При цьому підвищується 

працездатність учнів, зацікавленість їх різними видами діяльності, 

поліпшується просторова уява,пам’ять, логічне мислення, розширюється їх 

світогляд. Тому комп’ютер має великі можливості вдосконалення навчально-

виховного процесу. 

Отже, як показує практика, без інформаційно-комунікаційних технологій 

вже неможливо уявити собі сучасну школу. Уроки з використанням ІКТ стають 

звичними для учнів початкової школи, а для вчителів стають нормою роботи – 

це і є одним із важливих результатів інноваційної роботи в практиці роботи 

сучасного вчителя початкової школи. 

Враховуючи сучасні тенденції розвитку освіти, актуальним залишається 

подальшийпошукефективнихзасобіввпливунарозвитокхудожньо-

творчоїактивностімолодшихшколярівнаурокахобразотворчогомистецтва. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 

НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

В статье раскрыто основы интерактивного обучения на уроках 

английского языка в начальной школе, особенности использования 

интерактивных форм работы в процессе обучения английскому языку 

учащихся начальных классов. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, учащиеся начальных классов, 

урок английского языка, коммуникативная компетентность 

The article deals with the basics of interactive learning at English lessons in 

primary school; features of using interactive forms of work with primary school 

pupils in the process of English teaching are described. 

Key words: interactive teaching, primary school pupils, the lesson of the English 

language, communicative competence. 

 

Динамічні перетворення в політичному, соціально-економічному і 

культурному житті України обумовлюють зростання інтересу до вивчення 

іноземних мов у нашій країні. Саме тому відповідно до Державного стандарту 

початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 квітня 2012 року навчання іноземної мови є обов’язковим з 

першого класу.  

Початковий етап навчання іноземної мови в сучасному 

загальноосвітньому навчальному закладі надзвичайно важливий, оскільки 

навчання іноземних мов у початковій школі має забезпечити базу для якісного і 

системного вивчення її в основній школі, що становить одне із завдань 

удосконалення шкільної освіти. 

Проблемою у запровадженні вивчення іноземної мови в початковій школі 

є відсутність методичного забезпечення та недостатня методична і теоретична 

база освітнього процесу з іноземних мов у початковій школі, що вимагає 

пошуку нових підходів, методів та технологій організації навчально-виховного 

процесу в початковій школі, які б зробили освітній процес цікавим для дітей і 

ефективним у вивченні англійської мови. На нашу думку, найкраще це можна 

зробити за допомогою використання в освітньому процесі інтерактивних 

методів навчання, так як основною метою навчання учнів іноземних мов є 

формування їхньої іншомовної комунікативної компетентності, а інтерактивні 
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методи є найефективнішим засобом формування комунікативної 

компетентності учня.  

Проблемою вивчення інтерактивних методів навчання займалися такі 

вітчизняні вчені як О. Пометун і Л. Пироженко, які об'єднують форми 

інтерактивного навчання у чотири групи залежно від мети уроку та форм 

організації навчальної діяльності учнів. М. Кларін класифікує інтерактивні 

методи навчання за принципом активності. М. Скрипник у свою класифікацію 

інтерактивних методів навчання поклала такий принцип навчання, як 

взаємодія – діалог. Як бачимо досліджувана проблема є досить актуальною 

наразі, але в той же час є малодослідженою в аспекті використання 

інтерактивних методів на уроках англійської мови в початкових класах.  

У процесі навчання найбільш доцільно використовувати такі методи, які 

мотивують учнів до вивчення англійської мови, розвивають в учнів бажання до 

творчої, продуктивної праці, до активних дій, досягнення успіхів. Цим вимогам 

найбільш відповідають інтерактивні методи навчання. 

Нагромаджений уже сьогодні в Україні та за кордоном досвід 

переконливо свідчить, що інтерактивні методи сприяють інтенсифікації й 

оптимізації навчального процесу. Крім того, використання інтерактивних 

методів дозволяє реалізувати ідею співробітництва, вчить конструктивній 

взаємодії, сприяє оздоровленню психологічного клімату на уроці, створює 

доброзичливу атмосферу, значно підвищує мотивацію учнів до навчання. 

Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого 

відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою 

взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку 

особистісних якостей учнів. Вони передбачають фронтальну роботу учнів та 

роботу малими групами. Найефективніші результати можна отримати при 

організації роботи учнів малими групами. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 

відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це 

співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і 

учень, і вчитель рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання, розуміють, що 

вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і 

здійснюють. Учитель в інтерактивному навчанні виступає як організатор 

процесу навчання, консультант. Головним у процесі навчання є зв’язки між 

учнями, їх взаємодія і співпраця. Результати навчання досягаються взаємними 

зусиллями учасників процесу навчання, учні беруть на себе взаємну 

відповідальність за результати навчання [3, 4]. 
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Організація такого навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, 

використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу 

обставин та відповідної ситуації тощо. 

Для ефективного застосування інтерактивного навчання, зокрема для 

того, щоб засвоїти необхідний матеріал і глибоко його вивчити, учитель 

повинен старанно планувати свою роботу, а саме: 

 дати завдання учням для попередньої підготовки, прочитати, 

продумати, виконати самостійні  підготовчі завдання; 

 відібрати для уроку такі інтерактивні вправи, які б дали учням „ключ‖ 

до освоєння теми; 

 під час самих інтерактивних вправ дати учням подумати над завданням, 

щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або „граючись‖ виконали 

його; 

 на одному занятті можна використовувати одну (максимум дві) 

інтерактивну вправу, а не їх калейдоскоп; 

 дуже важливо проводити спокійне глибоке обговорення за підсумками 

інтерактивної вправи, зокрема акцентувати увагу і на іншому матеріалі теми; 

 проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з 

різноманітних матеріалів теми, що не були пов’язані з інтерактивними 

завданнями; 

 створити належний, доброзичливий мікроклімат в колективі 

налаштувати учнів на роботу; 

 завжди продумано, доцільно поєднувати традиційні та нетрадиційні 

методи навчання. 

Використання інтерактивної моделі навчання дає вчителю можливість 

зацікавити дітей у вивченні англійської мови, створити умови для розвитку 

творчих здібностей учнів, їхнього всебічного гармонійного розвитку, що і є 

головною метою освітньої діяльності. 

Застосування на уроках інтерактивних методів навчання в поєднанні з 

іншими формами навчальної діяльності допомагає не тільки кращому 

засвоєнню матеріалу, а й вчить школярів використовувати набуті знання й 

досвід, пов'язуючи їх з реальними життєвими ситуаціями. Це сприяє 

формуванню життєвої компетентності учнів, що і є одним з основних завдань 

сучасної освіти [1]. 

Проаналізувавши методичну літературу можна зазначити, що всі вони, 

маючи ряд переваг, все ж таки мають певні недоліки. 
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Переваги і недоліки інтерактивної моделі навчання 

Переваги Недоліки 

1. Розширюються пізнавальні 

можливості учня.  

1. На вивчення певної інформації 

потрібен значний час. 

2. Як правило, високий рівень 

засвоєння знань. 

2. Необхідний інший підхід в 

оцінюванні знань учнів. 

3.Учитель без зусиль може 

проконтролювати рівень засвоєння 

знань учнів. 

3. В учителя відсутній досвід такого 

виду організації навчання. 

4.Учитель має змогу розкритись як 

організатор, консультант. 

4. Відсутні методичні розробки 

уроків з англійської мови. 

5. Партнерство між учителем і учнями 

та в учнівському колективі. 

 

 

Отже, можна зробити висновок про те, що використання інтерактивних 

методів значно покращує процес навчання англійської мови учнів початкових 

класів, сприяє формуванню іншомовної комунікативної компетентності молодших 

школярів, хоча і має ряд недоліків, що не дозволяють використовувати 

інтерактивні технології часто. 
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КОНЦЕПЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В УКРАЇНІ 

Вступ.  

Дистанційна освіта в Україні є інноваційним досвідом підготовки 

майбутніх спеціалістів. Уникнення використання даної форми навчання при 

підготовці медичних сестер в Україні піднімає низку питань та актуалізує ряд 

проблем пов’язаних із цим. 

Мета дослідження полягає у визначенні концепції дистанційної освіти, 

відповідної особливостям підготовки медичних сетер в Україні та потребам 

практичної системи охорони здоров’я.  

Матеріали та методи. Матеріалом для проведення дослідження слугували 

відкриті інформаційні системи та інформаційні джерела, що надали комплекс 

необхідних  характеристик. Також для досягнення мети, ми використовували 

методи системного аналізу, синтезу та логічного узагальнення для 

систематизації отриманої інформації.  

Результати та обговорення. Впровадження дистанційного навчання при 

підготовці медичних сестер актуалізувало низку проблем, де першочерговим 

ми можемо визначити як фінансово-матеріальну, інформаційно-технічну так 

моральну неготовність окремих коледжів до такого кроку. В сою чергу, медичні 

університети активно лобіюють та підтримують цей процес тільки за умови 

ліцензування підготовки медичних сестер у межах власної діяльності, що 

ставить питання про наслідки даних намагань. Перспективи їх реалізації 

можуть привести до значного зменшення ланки медичних училищ, коледжів в 

Україні та укрупнення і зміцнення університетської системи. 

Висновки. Наразі зрозуміло, що дистанційна освіта, як доцільна форма 

підготовки медичних сестер, беззаперечно буде розвиватися та 

запроваджуватися в Україні. Питання тільки в тому, які навчальні заклади 

будуть мати бажання та можливість для цього. 
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ЗАВДАННЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ НОВОЇ СИСТЕМИ ОВОЛОДІННЯ 

ТА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ 

Долучення України до світового і, зокрема, європейського  інформаційного 

простору потребує істотних змін в як в теорії навчально-виховного процесу і 

педагогічній практиці, так і в управлінні ними. Перш за все необхідне 

усвідомлення, що сьогодні без зміни освітньої парадигми, яка включатиме нові 

підходи, новий зміст та нові форми, а  далі формуватиме нові відносини та 

новий педагогічний менталітет освітян і управлінського апарату, суттєвого 

підвищення стандартів освіти досягнути неможливо. Актуальність цих проблем 

з часом тільки наростає. 

Однак побудова нової системи управління знаннями в освітньо-

інформаційному середовищі потребує всестороннього аналізу як існуючої 

системи освіти, так і теперішнього суспільного середовища, останніх його змін 

та вимог, а також врахування світових тенденцій. В основі такої системи мають 

бути інтереси та потреби не тільки її базової ланки – школи та вузу відповідно 

та  їх основна функціональна складова, а й інтереси молоді та суспільства. 

Натомість сьогодні ці інтереси та потреби відсуваються на задній план, а зміст 

(зміна та наповнення якого вимагає фінансових ресурсів)  підміняється формою 

(яка разово є менш затратною, більш ефектною, але й менш ефективною в 

перспективі). Отож перш за все про форму. 
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Класно-урочна система як основна форма організації навчально-виховного 

процесу в школі,  чи лекційно-практична система  як  форма організації 

навчально-виховного процесу вузу у своїх традиційних формах в нинішніх 

умовах перестає задовольняти потреби громадян і суспільства в сучасній освіті  

через закономірне зростання обсягів загальноосвітніх знань і зміну їх вимог 

(хоча й не завжди усвідомлених) до освіти. В педагогічному середовищі для 

підвищення інтересу учнів та студентів до навчання все частіше 

використовуються нетрадиційні форми і методи, які в якійсь мірі дають змогу 

активізувати навчальну діяльність молоді та покращити їх пізнавальну 

активність і самостійність, однак базуючись на тій  самій інформаційній і 

матеріально-технічній основі, а простіше кажучи без такої, не можуть 

привнести значних сутнісних зрушень в якість їх підготовки. Зміна самої форми 

проведення уроків чи лекцій не дає змоги вирішити завдання представлення та 

засвоєння все зростаючого обсягу навчального матеріалу, своєчасного його 

оновлення у відповідності з сучасним розвитком науки, техніки, технології, 

сприяти підтримці розвитку молоді та вирішувати проблеми інтелектуального 

саморозвитку особистості. 

В умовах стрімкого зростання обсягів інформації фундаментального 

значення набуває інформатизація освіти  як невід´ємна складова частина 

формування нової системи освіти – системи оволодіння та управління 

знаннями. Інформатизація освіти має вирішити завдання змістовного оновлення 

учбового матеріалу, приведення його до сучасного рівня світового науково-

технічного і суспільно-природничого розвитку, формування можливостей 

використання засобів інформаційно-освітнього простору; запровадження нових  

стандартів знань в розрізі окремих дисциплін, приведенні їх до нинішніх вимог 

наступних рівнів освіти чи практики, підвищення  якості освіти, стимулювання 

креативних якостей молоді, реалізації можливості  забезпечення її підготовки 

до повноцінного життя в динамічному інформаційному суспільстві і «праці» на 

суспільство – залучення молоді до процесів творення нових знань та їх 

комерціалізації. І не слід звужувати ці завдання до підтримки тільки  

обдарованої молоді. Як результат – суспільство має створити систему 

технічної, методично-інформаційної підтримки розвитку та саморозвитку 

молодих громадян країни, патріотів країни, які можуть реалізувати свої 

можливості на батьківщині, а вона зможе отримати фахівців з відповідним 

рівнем професійної компетентності та знайде для них гідне місце застосування. 

Тому вкрай небхідним є зосередження уваги як самих педагогів і 

керівників науки, так і методичних установ та організацій  на впровадженні та 

широкому застосуванні новітніх інформаційних технологій в практиці роботи 

середньої та вищої школи. Це стане можливим через повсюдну 



51 

комп´ютеризацію різних сфер середньої та вищої школи і особливо їх учбових 

процесів, впровадження нових учбових STEM-курсів в програми базової освіти. 

Слід відзначити, що таке маштабне завдання по своїй природі  є комплексним і 

потребує роботи по багатьох напрямках і не тільки в сфері освіти, а й в 

економіці та державному управлінні. 

І якщо вирішення технічних завдань, пов'язаних з комп`ютеризацією 

освіти в частині формування матеріально-технічної бази, не було своєчасно 

спрогнозовано і вирішено нашою системою державного управління та нашими 

вітчизняними виробниками, що показало їх слабкість та засвідчило нашу 

відсталість порівняно з розвинутими країнами Європи та Азії, то формування та 

виділення достатніх фінансових ресурсів на придбання сучасних комп`ютерів 

та розробку відповідного методичного забезпечення має стати пріоритетом як 

законодавчої, так і виконавчої влади, передумовою для формування нової 

системи освіти. Вирішення цього завдання могло б  стати міцним фундаментом 

для створення нової системи освіти, на противагу показовим експериментам зі 

зміни форм в частині тривалості навчання на різних ступенях освіти, оскільки 

дасть змогу оживити та осучаснити її основу та зміст. 

А сам зміст системи освіти, її форми та методи, зорієнтовані на врахування 

кращих зразків європейських та американських шкіл і університетів мають йти 

не від чиновницького апарату, а обґрунтовуватись і будуватися в першу чергу 

фахівцями - науковцями та практиками від освітянської ниви на основі 

всесторннього вивчення сучасних потреб  та перспектив розвитку суспільства. 
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Исследования проблем подготовки инженеров на текущем этапе 

развития общества большей частью направлены на творческий компонент. В 

работе представлены результаты анализа широко используемых в мировой 

практике подходов к подготовке творческого инженера с целью их 

дальнейшего методологического обоснования и введения в учебный процесс 

отечественных университетов. 
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Current stage of society development requires considerable research in 

creativity aspect of engineering training. There are different approaches to the issue 

in the world engineering teaching practice. The paper presents the results of definite 

approaches analysis. The findings will enable the methodological substantiation and 

introduction the most effective approaches into domestic universities curricula. 

Key words: engineers training, creative potential, innovative approaches. 

 

Вступ. Інноваційний розвиток будь-якої країни базується на діяльності 

інженера, тому навчання творчості є ключовим та незамінним аспектом його 

підготовки. Світова наукова спільнота переймається вивченням механізмів, які 

лежать в основі інженерної творчості, дослідженням існуючих та пошуком і 

розробленням нових підходів до розвитку творчого потенціалу. 

Основна частина. Інноваційні підходи, на яких будується сучасна 

інженерна освіта, з одного боку, націлені на вимоги виробництва і суспільства, 

з іншого боку, – орієнтовані на студента, відкриваючи можливості в процесі 

навчання брати до уваги його творчий потенціал і особливості мислення, 

потреби та інтереси, а також «джерела творчості та інновацій особистості» [2]. 

Нині єдиною нормою вважається відсутність жорстких та стійких правил щодо 

способів навчання творчості, так само як і відсутність однозначних 

універсальних підходів до розвитку творчого потенціалу майбутнього інженера. 

Зарубіжні та вітчизняні автори ретельно аналізують переваги і недоліки 

інструктивних підходів, які включають відомі та широко вживані евристичні 

методи (пряма і зворотна мозкова атака (штурм), мозковий лист, метод 

аналогій, метод евристичних питань, метод морфологічного аналізу та синтезу, 

а також менш поширені, але не менш ефективні: «Шість капелюхів мислення», 

«Провокація», «Креативна пауза», «SCAMPER» та ін.). Викладачі, які 

досліджують та застосовують означені методи, звітують, що останні дійсно 

сприяють навчанню студентів продукувати нові ідеї. Ефективність технік 

змінюється за різних умов [1]. Наприклад, розмірковування над ідеєю в цілому 

без заглиблення у деталі, знайомство з проблемою заздалегідь для забезпечення 

інкубаційного періоду роботи, умотивоване бажання вирішувати проблему 

творчо та нестандартно, а також відсутність критики покращує процес 

генерування нових ідей. Проте недотримання умов негативно впливає на 

ефективність евристичних методів та нівелює їх цінність. 

Значний інтерес викликають проектно- та проблемно-орієнтований 

підходи. Вони добре інтегруються у будь-який навчальний план та дозволяють 

підвищити ефективність розвитку широкого діапазону навичок виявляти 

проблему, здобувати необхідну інформацію, навичок мислення та творчості в 
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цілому [2, с.16]. Протягом навчання в університеті студенти працюють над 

проектами різного плану: від концептуальної розробки технології або 

інноваційного продукту – до виконання повномасштабних конструкторських 

проектів та реальних комерційних замовлень. Ключовим аспектом проблемно-

орієнтованого підходу, що істотно відрізняє його від традиційних, – є 

застосування задач з недостатньою умовою, коли порядок навчання стає 

зворотнім, що відтворює природну послідовність процесів виявлення проблем, 

які поставатимуть перед майбутнім інженером, та пошуку їх рішення. 

Поєднання обох підходів на одному занятті – поширена світова практика. 

Однак слід зауважити, що обидва потребують істотного перегляду (ревізії) 

традиційних форм і методів навчання у які вони інтегруються. 

Конструкторський підхід ефективно застосовують у Центрі творчості при 

Коледжі творчості у Каліфорнії. Там працює низка програм, націлених на 

розвиток проектувальних здібностей, зокрема літні школи з проектування для 

школярів молодшого та середнього віку, а також програми для дорослих та 

студентів, що спеціалізуються на багатоаспектному проектуванні. Підхід 

передбачає взаємопроникнення навичок проектування в інші сфери та 

дисципліни. Таким чином, поєднуючи неспівставні елементи, учасники 

програм залучаються до унікальної діяльності, що відображає основні 

положення теорій розвитку творчості та інновацій. 

Висновки. У світовій практиці підготовки творчого інженера 

представлено цілу низку інноваційних підходів. Аналіз їх ефективності дає 

підстави для розмірковування, порівняння, оцінювання можливості 

перенесення досвіду, обґрунтування та системного впровадження до 

навчального процесу підходів, які сприяють розвитку творчого потенціалу 

майбутнього інженера. 
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МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЛІЦЕЮ 

У статті розглядаються питання удосконалення інформаційної 

компетентності педагога ліцею шляхом переформатування методичної 

роботи закладу. Розкривається можливість ефективного впливу системи 

методичних семінарів на позитивну динаміку зростання рівня інформаційної 

компетентності вчителя. 

Ключові слова: методична робота ліцею, інформаційна компетентність 

вчителя, інформаційно-освітній простір. 

The article deals with the improvement of information competence of the teacher 

of the Lyceum by reformatting the methodical work of the institution. Expands the 

ability to effectively influence the system of teaching seminars on positive growth of 

information competence of the teacher. 

Keywords: methodical work lyceum teacher information competence, 

information and educational space. 

В статье рассматриваются вопросы усовершенствования 

информационной компетентности педагога лицея путем переформатирования 

методической работы заведения. Раскрывается возможность эффективного 

воздействия системы методических семинаров на положительную динамику 

роста уровня информационной компетентности учителя. 

Ключевые слова: методическая работа лицея, информационная 

компетентность учителя, информационно-образовательное пространство. 

 

Сучасні процеси модернізації системи методичної роботи ліцею, які 

відбуваються в освіті останнім часом, висувають нові вимоги до професіоналізму 

вчителів зокрема. Актуальним завданням сучасної освіти є створення умов для 

постійного, неперервного зростання педагогічної майстерності вчителів ліцею. 

Сьогодні сучасному вчителю без застосування передових інноваційних, 

педагогічних, інформаційних технологій дуже важко залишатися «цікавим» для 

учнів. Учитель повинен вирішити актуальну проблему методологічної 

переорієнтації процесу навчання та виховання на розвиток творчої особистості 

учня, зосереджувати увагу на формуванні його життєво важливих компетентностей. 

Досягти такого результату можна тільки через підвищення ефективності праці 

кожного вчителя, використання його потенціальних, нереалізованих можливостей. 

Однією з необхідних умов удосконалення інформаційної компетентності вчителів 
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ліцею засобами інформаційно-комунікаційних технологій є створення сучасного 

інформаційно-освітнього простору.  

Інформаційно-освітній простір ліцею – це одна зі сторін його діяльності, 

що включає організаційно-методичні засоби, сукупність технічних і 

програмних засобів зберігання, обробки, передачі інформації, що забезпечує 

оперативний доступ до інформації і здійснює освітні наукові комунікації. 

Основна мета такого простору – сприяти формуванню мотивації людини до 

саморозвитку, самоосвіти шляхом надання необхідних інформаційних ресурсів 

і забезпечення відкритого та повноцінного доступу до інформації [3]. 

Характер інформаційно-освітнього простору багато в чому залежить від 

культури спілкування в педагогічному колективі, створенні ситуації успіху 

кожному вчителю в методичному процесі, спрямованому на підвищення рівня 

його інформаційної компетентності засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій, які забезпечують партнерські стосунки в навчальній діяльності. 

Позитивне спілкування вчителів у процесі методичної роботи сприяє не тільки 

оволодінню уміннями використовувати інформаційно-комунікаційні технології 

в педагогічній діяльності, а й позитивно впливає на підвищення рівня їхньої 

інформаційної компетентності. 

Інформаційно-освітній простір забезпечує ефективність інформаційно-

комунікаційних технологій у формуванні інформаційної компетентності 

вчителів, закріплює потребу в постійному саморозвитку, самоствердженні і 

самореалізації їхніх власних ресурсів. Інформаційна компетентність – це 

складне особистісне утворення, що поєднує в собі інформаційну культуру й 

комп’ютерну грамотність вчителя, необхідні для результативного виконання 

професійних дій і готовність до творчого використання комп’ютерних засобів у 

роботі з різними джерелами інформації, її пошуку, обробки і використання для 

організації навчально-виховного процесу в умовах освітнього простору ліцею 

[4]. Емоційно-сприятливий клімат у педагогічному колективі сприяє 

виникненню почуття соціальної захищеності кожного вчителя, стимулює 

ініціативу, потребу в постійному професійному зростанні. 

Освоєння теоретичних основ взаємодії вчителя й інформаційно-освітнього 

середовища, шляхів створення творчої атмосфери і здорового психологічного 

клімату в ліцеї, усвідомлення ролі та можливостей інформаційно-

комунікаційних технологій у формуванні інформаційної компетентності 

вчителя позитивно впливає на ефективність їхньої педагогічної праці і 

зростання професіоналізму. При цьому важливо виходити з того, що без уміння 

вчителя самостійно оцінювати ситуацію, що склалася, бачити її слабкі та сильні 

сторони, проектувати шляхи і зміни інформаційно-освітнього простору в 

позитивний бік, не можна говорити про ефективну педагогічну діяльність, 
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створення конструктивних міжособистісних стосунків у педагогічному 

колективі, формування інформаційної компетентності як важливої 

характеристики педагогічного професіоналізму. Необхідно навчити кожного 

вчителя використовувати інформаційно-освітній простір ліцею у власній 

діяльності. 

У зв’язку з цим, великі резерви у формуванні інформаційної 

компетентності містить методична робота, яка надає стимул вчителям до 

пошуку нових освітньо-методичних рішень та їхньої творчої реалізації в 

ліцейській практиці. Ми виходили з того, що методична робота буде ефективно 

впливати на позитивну динаміку зростання рівня інформаційної компетентності 

вчителя, коли вона має практико-орієнтований характер, спрямована на 

забезпечення взаємозв’язку теоретичних знань, практичного досвіду і 

оволодіння кожним учителем методикою використання інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ліцею. 

Методична робота ліцею, підвищення кваліфікації вчителів мають бути 

спрямовані на розвиток їхнього творчого потенціалу, формування широкого 

світогляду, відповідальність, креативних здібностей, готовність до 

використання нової інформації, комп’ютерних та інтернет-ресурсів у 

продуктивному розв’язанні професійних задач, готовність до прийняття рішень, 

що є важливим показником використання комп’ютерних і мультимедіа ресурсів 

у навчанні учнів. При цьому актуалізується потреба в розвитку здібності 

вчителя до «перенавчання», прагнення до змін характеру діяльності, 

накопиченні інформаційної компетентності. 

Модернізація системи методичної роботи ліцею на основі інформатизації і 

комп’ютеризації методичного процесу створює умови для продуктивного 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні 

інформаційної компетентності вчителя. В умовах інформаційного середовища 

методична робота буде позитивно впливати на удосконалення професійної 

діяльності вчителя і зростання її ефективності. Накопичуючи досвід 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у методичному 

процесі, вчителі закріплюють уміння з використання комп’ютерних і 

мультимедійних засобів на уроці, проектувати й активізувати рівень 

комп’ютерної грамотності учнів, мобілізувати власний творчий досвід на 

ефективне вирішення професійних завдань. Інформатизація і комп’ютеризація 

методичної роботи ліцею ефективно впливає на розвиток самостійності, 

активності, соціальної стійкості, позитивного ставлення до педагогічних 

інновацій та їхнього впровадження в практику, мають високу сприятливість до 

змін і нововведень у навчальну діяльність ліцею. 
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Спрямування методичної роботи на формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності вчителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, 

основних її характеристик: потреби в нових знаннях, активності й самостійності в 

оволодінні ними, відповідальності й здібності приймати рішення на основі нової 

інформації, давати оцінку продуктивності власних дій, готовність удосконалювати 

інтелектуальний потенціал і переучуватися в процесі професійної діяльності, 

швидко реагувати на нові вимоги і зміни в практичній роботі. Усі інноваційні дії 

вчителів повинні бути налаштовані на підвищення рівня професіоналізму, 

ефективності педагогічної праці, на зміни інформаційної, технологічної, 

інтелектуальної, ціннісної і змістовної насиченості педагогічної діяльності. Метою 

методичної роботи ліцею є удосконалення інформаційної компетентності кожного 

вчителя, у якого повинно бути сформоване розуміння основоположних переваг 

постійних змін у педагогічній сфері, наявний високий рівень педагогічної творчості 

при розв’язанні педагогічних задач і виконання професійних функцій під час 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічному процесі. 

Якщо вчителю надати можливість активно діяти в методичному процесі, набувати 

індивідуального досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

практичній діяльності; надати можливість бути суб’єктом власної діяльності, 

усередині якої він може реалізувати свої здібності, то процес формування 

інформаційної компетентності буде відбуватись посилено. У процесі методичної 

роботи вчитель стає елементом впливу зовнішніх обставин і дій, реакція на які 

далеко неоднозначна. 

Успішне використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальному процесі залежить від здатності вчителів по-новому організувати 

навчальне середовище, об’єднувати нові інформаційні та педагогічні технології 

для того, щоб проводити захоплюючі заняття, заохочувати та здійснювати 

навчальну співпрацю в системі відносин «учитель–учень», «учень–учень». Це 

вимагає від сучасного вчителя володіння комплексом нових умінь з управління 

роботою класу. Уміння, які повинен володіти такий учитель у майбутньому, 

мають містити в собі здатність розробляти нові шляхи використання 

інформаційно-комунікаційних технологій задля збагачення навчального 

середовища, формувати інформаційно-комунікаційну грамотність учнів, 

забезпечувати засвоєння набутих знань та здатності виробляти нові знання. 

Професійний розвиток учителів стає ключовим елементом удосконалення 

освітньої системи. Однак професійна перепідготовка має вагомий вплив саме 

тоді, коли спрямована на конкретні зміни в роботі вчителя. 

Система професійної перепідготовки вчителя на базі методичної роботи 

ліцею повинна включати методичні заходи і виконувати важливу функцію у 

формуванні інформаційної компетентності вчителя, що є характеристикою його 
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професіоналізму і бути спрямованою на: 

– чітке уявлення місця інформаційно-комунікаційних технологій у 

забезпеченні ефективності педагогічної роботи; 

– реалізацію навчальних програм та здійснення відповідного оцінювання 

досягнутих результатів; 

– оволодіння практичними вміннями використання інформаційно-

комунікаційних технологій у педагогічному процесі; 

– застосування технічних і програмних засобів інформаційно-

комунікаційних технологій для досягнення прогнозованих результатів; 

– закріплення умінь організовувати та управляти освітнім процесом із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій; 

– професійний розвиток особистості вчителя з урахуванням складних 

викликів сьогодення [5]. 

З метою реалізації системи професійної перепідготовки вчителя у ході 

методичної роботи закладу нами розроблений цикл семінарських занять із 

питань формування необхідних навичок для ефективного використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. 

Головна мета семінарів – формування інформаційної компетентності педагогів 

ліцею у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. 

Матеріал структурований за модульним принципом. Базові знання, вміння і 

навички використання засобів ІКТ у професійній діяльності вчителя слухачі цієї 

програми набувають при освоєнні, у першу чергу, продуктів компанії Microsoft.  

Кожен навчальний модуль – закінчений розділ, що передбачає контроль за 

його освоєнням. Опис модуля включає в себе цілі і структуру його вивчення, 

анотацію змісту, перелік знань і умінь, що формуються під час навчання.  

У ході організації процесу підвищення ІКТ компетентності вчителів 

пропонується використовувати все різноманіття форм і методів навчальної 

роботи: лекції, семінари, практичні, у тому числі, індивідуальні заняття, 

ознайомлення з досвідом колег, обговорення та аналіз ситуацій, роботу в малих 

групах, консультації. Ураховуючи специфіку дорослої аудиторії, форма 

викладу матеріалу передбачає надання можливості слухачам у ході навчання 

робити логічні висновки, адаптувати зміст до власної практики і апробувати 

отримані уміння в умовах тренінгів і при виконанні спеціальних вправ. 

Основу програми семінарів склали комунікативні ситуації професійної 

спрямованості, що моделюються на заняттях з використанням інформаційно-

комп’ютерних засобів, і проектна діяльність учителів.  

Під час проведення семінарів значна роль відводилася технологіям 

самостійного пошуку і розв’язання педагогічних проблем засобами 

проблемного або дискусійного методів. Технології, побудовані на проблемному 
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або дискусійному методах, забезпечують вироблення умінь висловлювати свою 

точку зору, аргументувати її, відстоювати свою позицію. При реалізації 

дискусійно-проблемних технологій важливо було забезпечити кожному 

вчителю психологічний комфорт, включити його у відносини співпраці і 

співтворчості з колегами, спільний пошук, розв’язання професійних задач, 

аналіз методичних досягнень і прорахунків. 

Таким чином, формування інформаційної компетентності вчителя – це 

спеціальний вид керованої методичної діяльності, спрямованої на створення 

необхідних педагогічних умов для досягнення мети, планування, організації, 

реалізації інформаційно-комунікаційних технологій і моніторингу, 

регулювання проектованого  результату.  Якщо вчителю надати можливість 

активно діяти в методичному процесі, набувати індивідуального досвіду 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у практичній діяльності; 

надати можливість бути суб’єктом власної діяльності, усередині якої він може 

реалізувати свої здібності, то процес формування інформаційної компетентності 

буде минати посилено. 

Тому вагому роль у формуванні інформаційної компетентності вчителів 

ліцею засобами інформаційно-комунікаційних технологій відіграє наявність 

неперервної педагогічної підтримки кожного вчителя. 

Особистість вчителя, його творчість і професійна майстерність завжди 

знаходили своє втілення у сценарії самого уроку, а тепер вони відображаються й 

у створюваному (або використаному) прикладному програмному забезпеченні. 

Професіоналізм вчителя знаходить своє втілення у відборі, критичному аналізі 

готових програмних засобів або створенні власних. Результатом творчої 

діяльності вчителя є оригінальні програмні продукти, що мають високу 

навчально-методичну значимість. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОГРАМА РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-

МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 

ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ 

З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ  

В публикации представлена программа педагогического эксперимента, 

которая предполагает реализацию научно-методической системы 

формирования готовности учителей начальной школы к работе с одаренными 

учащимися в условиях непрерывного педагогического образования.  

Ключевые слова: формирование, готовность, одаренные учащиеся, 

учитель начальной школы, непрерывное педагогическое образование. 

The programme of pedagogical experiment that proposes the realization of 

scientific and methodical system of formation of primary school to work with gifted 

pupils under the continuing education is represented in the article.  

Key words: formation, readiness, gifted pupils, teacher of primary school, 

continuing pedagogical education . 

 

Завершальною стадією дослідження проблеми формування готовності 

учителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями у системі 

неперервної педагогічної освіти стало доведення та практична перевірка 

гіпотези дослідження у межах педагогічного експерименту.  

Метою експериментальної роботи була перевірка ефективності науково-

методичної системи формування готовності учителів початкової школи до 

роботи з обдарованими учнями в умовах неперервної педагогічної освіти.  

З метою визначення ставлення учасників експерименту до проблеми 

підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями з наступним уточненням 

програми експерименту, було проведене пілотажне дослідження.  

Узагальнені результати пілотажного дослідження показали, що 74,4 % 

респондентів або не знайомі з основними положеннями і принципами освіти 

обдарованих дітей або заявляють про нестачу інформації з цього питання. 51 % 

педагогів не готові застосовувати доцільні форми і методи навчання 

обдарованих дітей у своїй повсякденній практиці, з них 38 % мають запити на 

додаткове навчання. Аналіз даних опитування вчителів щодо емоційного 

прийняття учнів показав, що здебільшого переважає середній рівень 

емоційного прийняття обдарованих учнів. Ми пояснюємо це тим, що у роботі з 
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такими учнями у вчителя виникає психологічний бар’єр – він не знає, як 

оцінювати навчальні досягнення такого учня, яким чином перевіряти його 

знання, як побудувати індивідуальний освітній маршрут. Дослідження 

показало, що 40 % вчителів демонструють низький рівень готовності включати 

обдарованих учнів до діяльності на уроці. На запитання «Чию допомогу Ви 

готові затребувати в складних педагогічних ситуаціях?» 41 %вчителів назвали 

шкільного психолога, 26 % вчителів звертаються до своїх колег, 19 % вчителів 

обговорюють освіту обдарованої дитини з її батьками, 2 % готові звернутися до 

вчених, наукового консультанта. 

Одержані результати пілотажного дослідження виявили найскладніші 

аспекти професійної діяльності вчителя початкової школи з обдарованими 

учнями, виокремили конкретні труднощі та суперечності: брак теоретичних 

знань вчителів початкової школи, по-перше, щодо особливостей особистісного, 

психосоціального, інтелектуального розвитку обдарованих дітей, по-друге, 

щодо педагогічних технологій освіти і виховання обдарованих учнів; 

недостатню підготовленість учителів до використання сучасних інноваційних 

технологій освіти і виховання обдарованих учнів, в окремих випадках через 

низький рівень сформованості професійних умінь та навичок; відсутність 

систематичного наукового супроводу та методичної підтримки з боку 

науковців, викладачів ВНЗ, методистів закладів ППО, а також досвідчених 

педагогів, професійного співтовариства; ситуативне бажання поповнювати 

знання та підвищувати рівень професійної компетентності щодо роботи з 

обдарованими учнями. 

З урахуванням отриманих результатів пілотажного дослідження нами було 

розроблено програму педагогічного експерименту. 

Формувальний етап педагогічного експерименту має розгалужену систему 

заходів і дій з формування готовності майбутніх і чинних вчителів початкової 

школи до роботи з обдарованими учнями, що охоплює університетську й 

післядипломну ланки неперервної педагогічної освіти. Поетапний процес 

формування досліджуваної готовності забезпечується реалізацією 

багатокомпонентної науково-методичної системи в університетській 

(бакалаврат, спеціалітет), післядипломній (курсова, міжкурсова підготовка, 

самоосвіта) ланках неперервної педагогічної освіти, що в кожній з них 

конкретизується у технологіях, методах, формах, засобах досягнення 

оперативних, тактичних і стратегічних цілей.  

Організація формування готовності вчителів початкової школи до роботи з 

обдарованими учнями у системі неперервної педагогічної освіти здійснюється 

відповідно до законодавчих, нормативних документів України у сфері вищої і 
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післядипломної педагогічної освіти та логіки й послідовності підготовки і 

удосконалення кваліфікації фахівців спеціальності 013 «Початкова освіта». 

Неперервний процес формування готовності вчителів початкової школи до 

роботи з обдарованими учнями розпочинається у системі вищої педагогічної 

освіти та охоплює підготовку в бакалавраті та спеціалітеті. Процес формування 

готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями 

відбувається у логіці викладання дисциплін кожного циклу підготовки даних 

фахівців згідно з етапами розробленої нами науково-методичної системи 

(пропедевтичний (1 курс), теоретичний (2-3 курс), практичний (4 курс), 

узагальнювальний (5 курс)).  

Цілеспрямований процес неперервного формування готовності вчителів 

початкової школи до роботи з обдарованими учнями продовжується у ланці 

післядипломної педагогічної освіти на відповідних курсах за розробленим нами 

навчальним планом, погодженим із Міністерством освіти і науки України. 

Навчальний план розрахований на слухачів, навчання яких здійснюється за 

очно-заочною формою навчання (144 год.) та реалізуються однотижневим 

літнім курсом підвищення кваліфікації вчителів (40 год.), щомісячними 

одноденними навчально-методичними семінарами, що проводяться впродовж 

навчального року (36 год.), у процесі самостійної роботи слухачів (68 год.) [1].  

У закладах післядипломної педагогічної освіти у залежності від 

стартового рівня готовності педагога до роботи з обдарованими учнями 

початкової школи, відбувається формування чи поглиблення відповідних 

знань, умінь, навичок із залученням слухачів до активної самоосвітньої 

діяльності з підвищення компетентності у роботі з обдарованими учнями. 

Процес формування готовності вчителів початкової школи до роботи з 

обдарованими учнями згідно з розробленою й обґрунтованою науково-

методичною системою побудовано на засадах наступності і послідовності [3]. 

Зміст підготовки на кожній ланці неперервної педагогічної освіти – це певний 

етап розширення компетентності учасників педагогічного експерименту у сфері 

методологічної, теоретичної, методичної, особистісної готовності до роботи з 

розвитку обдарованості молодших школярів. Зміст формування готовності 

вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями на етапі 

університетської освіти з’єднується зі змістом на етапі післядипломної освіти 

таким чином, що за умови послідовного їх проходження досягається 

кумулятивний ефект, а кожен попередній етап є базою для наступного, що 

дозволяє вибудувати програму, спрямовану на формування готовності вчителів 

початкової школи до роботи з обдарованими учнями у системі взаємодії вищої і 

післядипломної педагогічної освіти.  
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Процес формування готовності вчителів початкової школи до роботи з 

обдарованими учнями реалізується у межах цілісної системи організаційних 

методів і форм, що в кожній ланці неперервної педагогічної освіти набуває 

відповідної конкретизації. Обґрунтовано, що доцільним у формуванні 

готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями в 

університетській ланці неперервної освіти є використання проблемно-

пошукових, інтерактивних («Прес», «Німа дискусія», «Карусель»), ігрових 

(рольові, ділові ігри), імітаційних (моделювання професійної діяльності) 

методів. Формами організації навчальної діяльності студентів є традиційні 

(лекції, семінарські, практичні заняття, консультації, самостійна, індивідуальна 

робота та інші) та інноваційні (Школа професійного розвитку, педагогічний 

перформанс, міні-конференції, групова та індивідуальна розробка і захист 

проектів). На етапі післядипломної педагогічної освіти найбільш 

перспективними вбачаються метод проектів, кейс-стаді, майстер-клас, 

методичний практикум, ситуаційний семінар, дистанційні технології (в режимі 

відеоконференцій, вебінарів, форуму, чату тощо). Основною формою 

організації формування готовності учителів проектних класів до роботи з 

обдарованими учнями на курсах та у міжкурсовий період є коучинг [2]. 

Сукупність методів і організаційних форм створює єдиний комплекс, 

функціонування якого підпорядковане об’єктивним психолого-педагогічним 

закономірностям освітнього процесу. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 

Аннотация. Ключевые слова: Арифметическая одаренность, 

психологический механизм творчества Зверика, психологическая инерция 

действия, допроблемная, проблемная и сверхпроблемная ситуация. В 

настоящее время ведутся дискуссии по проблеме творчества на конференциях 

и в различных научных журналах не только на Украине и России, но и в других 

странах. На наш взгляд, до сих пор не раскрыт психологический механизм 

арифметической одаренности. Я считаю психологическим механизмом 

арифметической одаренности – психологическую инерцию действия. 

Деятельность человека бесконечна, а психологическая инерция – ее 

сопутствующий элемент, оказывающий как положительное, так и 

отрицательное воздействие на развивающуюся личность. Раскрытие такого 

механизма позволит педагогическим работникам эффективно проводить свою 

работу по выявлению арифметической одаренность у учащихся. 

Анотація. Ключові слова: Арифметична обдарованість, психологічний 

механізм творчості Звірика, психологічна інерція дії, допроблемна, проблемна і 

надпроблемна ситуація. В даний час ведуться дискусії з проблеми творчості на 

конференціях і в різних наукових журналах не тільки на Україні і Росії, але і в 

інших країнах. На наш погляд, до цих пір не розкритий психологічний механізм 

арифметичної обдарованості. Я вважаємо психологічним механізмом 

арифметичної обдарованості - психологічну інерцію дії. Діяльність людини 

нескінченна, а психологічна інерція - її супутній елемент, який надає як 

позитивне, так і негативний вплив на особистість, що розвиває. Розкриття 

такого механізму дозволить педагогічним працівникам ефективно проводити 

свою роботу з виявлення арифметичної обдарованість у учнів. 

Abstract. Keywords: Arithmetic talent, psychological mechanism of creativity 

Zverik, psychological inertia action doproblemnaya, problem and sverhproblemnaya 

situation.Currently, there are discussions on the issue of creativity at conferences and 

in various scientific journals, not only in Ukraine and Russia, but also in other 

countries. In our opinion, has not yet disclosed the psychological mechanism of 

arithmetic talents. We believe the psychological mechanism arithmetic endowments - 

psychological inertia action. Human activity is infinite and psychological inertia - its 

companion element, providing both positive and negative effects on the developing 
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personality. Disclosure of such a mechanism would allow teaching staff to effectively 

carry out its work in identifying gifted students arithmetic. 

 

Мой тест по выявлению арифметической творческой одаренности состоит 

из пятнадцати арифметических задач, которые Вы должны решить 

самостоятельно. Перед Вами полностью решенная арифметическая задача № 0 

и № 1, как образец с подробным описанием. Вам понадобятся: карандаш или 

ручка. Тест состоит из пятнадцати арифметических на трех уровнях – 

допроблемном, проблемном и сверхпроблемном. На первом допроблемном 

уровне – тестовые задания в своем решении не предполагают особых 

затруднений. На последующих уровнях – задания усложняются. Мы 

предлагаем Вам испытать себя психологическим механизмом Зверика по 

выявлению арифметической одаренности.  

Тема: Выявление арифметической творческой одаренности 

психологическим механизмом Зверика при решении задач на вычитание и 

сложение. Теоретические сведения. Мышление - социально обусловленный, 

неразрывно связанный с речью психологический процесс поисков и открытий 

нового. Процесс  

опосредствованного и обобщѐнного отражения действительности в ходе еѐ 

анализа и синтеза. Мышление возникло на основе практической деятельности из 

чувственного познания и далеко выходит за его пределы. 

Вспомним определение памяти: «Запоминание, сохранение и последующее 

воспроизведение индивидуумом его опыта мы называем памятью». 

Попытаемся установить границу, где кончается память и начинается 

мышление. Эта граница и представляет собой так называемое - репродуктивное 

мышление.  

Репродуктивное мышление - один из видов мышления характеризующийся 

применением готовых знаний, умений и навыков, которые формируются путѐм 

упражнений и создают возможность выполнения действий в практических 

условиях. При этом действие, сформированное путѐм повторения, 

характеризуется высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной, 

сознательной регуляции и контроля.  

Продуктивное мышление – одно из видов мышления характеризуется 

созданием субъективно нового продукта и новообразованием в самой 

познавательной деятельности по его созданию. 

Творческое мышление – одно из видов мышления характеризуется 

созданием объективно нового продукта и новообразованием в самой 

познавательной деятельности по его созданию. 
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Мышление, как и другие психические явления, изучаются психологически 

объективными методами. Одним, из них является и психологический 

механизмом Зверика, который заключается в следующем: 1. На допроблемном 

уровне - создается у Вас психологическая инерция действия. 2. На проблемном 

уровне - выявляется у Вас психологическая инерция действия. 3. На 

сверхпроблемном - нейтрализуется у Вас психологическая инерция действия.  

Психологическая инерция действия является сопутствующим элементом 

любой деятельности, оказывающая как положительное, так и отрицательное 

воздействие на деятельность человека. Для наглядности человеческую 

деятельность можно сравнить с нашей планетой Землей, а психологическую 

инерцию действия можно сравнить с естественным спутником Земли - Луной, 

которая так же оказывает на Землю влияние. Другой пример, возьмите в руку 

предмет и поместите их между источником света и светлой поверхностью, то 

на поверхности мы увидим тень вашей руки с предметом. При движении рукой 

тень также будет двигаться. Вот эта тень и будет представлять, как бы 

психологическую инерцию действия.  

При этом широко применяются все основные методы сбора эмпирического 

материала, наблюдение, эксперимент, беседа, изучение продуктов деятельности 

и др.  

Цель: Выявление особенности проявлений репродуктивного, 

продуктивного и творческого мышления при решении арифметических задач 

психологическим механизмом Зверика: 

Необходимое оборудование и материалы: секундомер или часы, 

карандаш или ручка и условия нескольких арифметических задач в тексте. 

Ход выполнения: Предлагаем решить 15 однотипных арифметических 

задач, в которых предлагается с помощью трѐх различных по объѐму сосудов 

отмерить необходимое количество жидкости. На сосудах нет никаких делений, 

задачи решаются в уме, устно и письменно записывается алгоритм решения в 

таблицу, на решение каждой арифметической задачи отводится не более одной 

минуты 

Приведѐм пример выполнения задачи № 0:  

Условие задачи: - имеем наибольший сосуд 16 литров заполненный 

жидкостью и порожний сосуд 2 литра (двух литровая банка) необходимо 

получить 10 литров. Алгоритм решения 16-2-2-2=10 

Приведѐм пример выполнения задачи № 1:  

Условие задачи: - имеем больший сосуд 60 литров заполненный 

жидкостью и порожний сосуд 14 литров и 10 литров необходимо, получить 26 

литров Алгоритм решения  0-14-10-10 = 26 
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№ Объем сосудов Полу-

чить 

Алгоритм решения Время Примечание 

0 16;        2;       - 10 16-2-2-2=10   

1 60;      14;      10 26 60-14 -10- 10 =26   

2 28;       43;     10 5    

3 31;       61;      4 22    

4 18;      59;     27 14    

5 21;        3;        4 7    

6 39;        3;      15 18    

7 27;        4;       5  9    

8 33;        5;       6   11 

 

   

9 23;       52;      6 17    

10 22;      46;       2 20    

11 18;      39;       3 15    

12 28;      76;       3 25    

13 14;      36;       8 6    

14 40;      20;       8 12    

15 30;     13;        4 13    

 

Вариант № 1. Преподаватель просит вписать первое условие 

арифметической задачи в тетрадь. Затем просит решить арифметическую задачу в 

уме, зафиксировав время решения. Вписывайте следующее условие 

арифметической задачи и т.д. Если решение затягивается более одной минут, то 

преподаватель просит перейти к выполнению следующей арифметической задачи.   

Вариант № П. Преподаватель на доске записывает условие арифметической 

задачи № 1 и дает команду «Время пошло» - включает секундомер. Просит тех, 

кто решил задачу положить ручка на тетрадь, контролируя процесс выполнения 

задач. Если все уложились в одну минуты или кто-то не уложился, тогда 

преподаватель просит перейти к выполнению следующей задачи. Он записывает 

на доске условие арифметической задачи № 2 и т.д. 
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Вывод: 

Проанализируйте стратегии решений задач и теоретически обоснуйте 

стиль Вашего собственного мышления при выполнении данных 

арифметических задач психологическим механизмом Зверика: 

1. Репродуктивное мышление - в чѐм оно проявляется?  

2. Продуктивное мышление - в чѐм оно проявляется?  

3. Творческое мышление - в чѐм оно проявляется?  

4. Если задача № 12 не решена или время решения близко к 

максимальному времени, то объясните причину этого факта.  

Критерий оценки выполненной работы для самоконтроля 

1. Оформление работы должно быть достаточным для воспроизведения в 

следующих экспериментах на испытуемых: - учащихся, родственниках, 

знакомых и т.п. 

Умение ответить на следующие вопросы: 

1. Чем отличается задание № 1, 2, 3 и 4 от остальных?  

2. В чѐм отличие задач № 5, 6, 7 и 8 от остальных?  

3. В чѐм отличие задач № 9, 10, 11, 12, 13 и 14 от остальных?  

4. В чѐм отличие задач № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 от остальных?  

5. В чѐм отличие задач № 15 от остальных?  

6. О результатах проведѐнного практического задания просим сообщить 

следующее: Сколько задач было решено?  Какие задачи не были выполнены?  

Сколько времени было потрачено на выполнение данных арифметических 

задач? Какое у Вас мышление?  

7. Для зачета предлагаем составить подобные примеры № 1-15, используя 

объем сосудов (числовые данные) по своему усмотрению. Знание состава числа 

(графа «Получить») и решение уравнений (неизвестное уменьшаемое третье 

число), например, Задача № 6: Х - (3 + 15) =18, а вычитаемое (и первое и второе 

число сосудов) – состав числа графа «Получить». 

Вы испытали себя сами психологическим механизмом Зверика, который 

заключается в следующем:  

1. Я создал у Вас психологическую инерцию действия путем выполнения 

арифметических задач на вычитание 

2. Я выявил психологическую инерцию действия, если все пятнадцать 

арифметических задач решены на вычитание. 

3. Я предлагаю Вам самостоятельно нейтрализовать психологическую 

инерцию действия в ходе выполнения пятнадцати арифметических задач. 

И так, если Вы сумели нейтрализовать психологическую инерцию 

действия в ходе выполнения пятнадцати арифметических задач, то есть Ваши 
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решения упростились или были найдены альтернативные решения, то Вы 

одаренная личность. 

Я предлагаю Вам, как одаренной личности самостоятельно, используя 

психологический механизм Зверика, создать, выявить и нейтрализовать 

психологическую инерцию действия в ходе выполнения пятнадцати 

арифметических задач на сложение, умножение или деление. 

Убедительно прошу Вас отослать пятнадцать арифметических задач на 

сложение, умножение или деление. 

по адресу: 325000 Херсон Главпочтамт, а/я 110, или Е-mail apz37@i.ua 

Кандидату психологических наук Зверик Алексей Павловичу. 

Для включения Вас в список арифметически одаренных личностей. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИХ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ 

В статье представлены результаты исследований психологических 

особенностей, характерных интеллектуально одаренным старшеклассникам с 

высокими показателями эмоциональной стойкости. Проанализированы 

психологические особенности эмоционально нестойких учеников и на основании 

результатов сформулированы практические рекомендации по формированию и 

коррекции эмоциональной стойкости у интеллектуально одаренных 

старшеклассников. 
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The article presents the results of research of psychological features 

characteristic of intellectually gifted teens with high emotional stability. Analyzed the 

psychological characteristics of emotionally unstable teens, and based on the results 

of practical recommendations on the formation and correction of emotional stability 

in intellectually gifted high school students. 

 

Емоційна стійкість є одним із важливих психологічних факторів 

ефективної та продуктивної діяльності у емоційно чи фізично напружених 

умовах [1]. Актуальність вивчення індивідуально-психологічних 

характеристик, що обумовлюють емоційну стійкість у дітей та підлітків, 

обумовлена тим, що дослідники вважають емоційну стійкість однією з 

найважливіших детермінант стресостійкості, збереження психічного та 

фізичного здоров’я, складовою емоційного інтелекту людини, що забезпечує 

успішну життєдіяльність та підтримання ефективних соціальних стосунків [3]. 

Старший шкільний вік вважають сприятливим для формування емоційної 

стійкості особистості [4,7]. Основною передумовою для формування емоційної 

стійкості в цьому віці є поява здатності до саморегуляції і самоконтролю 

власних емоційних проявів. В цей період також формується внутрішня позиція 

особистості, в основі якої лежить прагнення бути відповідальним за себе, за 

свої особистісні якості, та здатність самостійно відстоювати власні 

переконання. Тому дослідження емоційної стійкості старшокласників є 

актуальним, з огляду на його сензитивність у цьому віковому періоді.  

Емоційна стійкість інтелектуально обдарованих підлітків на сьогодні 

досліджується, однак результати різних авторів неоднозначні. Так, одні 

говорять, що емоційна стійкість є характерною для інтелектуально обдарованих 

підлітків [2]. Інші ж говорять про інтелектуально обдарованих підлітків, як про 

емоційно нестійких [6]. Це може бути пов’язано із неоднаковим підходом 

авторів до дефініції поняття «емоційна стійкість» та складових, що її 

формують. Однак актуальним та відкритим на сьогодні залишається питання, 

що стосується психологічних особливостей які сприяють формуванню 

емоційної стійкості у інтелектуально обдарованих старшокласників.  

Виходячи із переліченого вище, метою даної роботи було дослідити 

індивідуально-типологічні особливості емоційно стійких та емоційно нестійких 

інтелектуально обдарованих старшокласників.  

Дослідження проводили у Львівському фізико-математичному ліцеї при 

Львівському національному університеті імені Івана Франка. У дослідженнях 

взяли участь 60 учнів 9-11 класів які здобувають стабільно високі результати на 

предметних олімпіадах (ІІІ – IV рівня) та учнівських предметних турнірах. 

Приймаючи до уваги, що емоційна стійкість є поняттям інтегральним, яке 

включає емоційну, вольову, інтелектуальну та мотиваційну компоненти 
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психічної діяльності суб’єкта [5] нами було досліджено такі показники, які могли 

б представити кожну із перелічених компонент. Показник емоційної стійкості та 

характерологічні риси за якими можна передбачити особливості реакції людини 

в типових ситуаціях та які можуть обумовлювати емоційну стійкість 

досліджували за методикою М.Янцура (модифікований опитувальник 

С. Грачова). Для виявлення індивідуально-типологічних характеристик 

використовували методику ІТО за Л. Н. Собчик. Спрямованість в основних 

сферах діяльності учнів визначали за допомогою «Методики дослідження рівня 

суб’єктивного контролю» (наук. співроб. СПБ НДІ ім. В. Бехтерєва на основі 

шкали Дж. Роттера). Загальний рівень самооцінки визначали за допомогою 

опитувальника Г. Н. Казанцевої. За допомогою опитувальника Ч. Спілбергера 

(модифікація А. Андреєвою) досліджували пізнавальну активність та мотивацію 

до навчання учнів. Отримані в ході дослідження дані опрацьовано статистично, 

проведено порівняльний аналіз. Достовірними вважали результати при р≤0,05. 

За показником емоційної стійкості усю вибірку досліджуваних було 

поділено на дві групи емоційно стійкі (ЕС) та емоційно нестійкі (ЕН). Для 

виявлення особистісних характеристик, які сприяють емоційній стійкості у 

старшому шкільному віці ми досліджували психодіагностичні показники у 

контрастних за рівнем емоційної стійкості групах. Отримані нами результати 

показали, що у групі ЕН достовірно вищим щодо ЕС є результат за показником 

агравації. Це означає, що для ЕН підлітків може є характерним прагнення 

підкреслювати власні проблеми чи труднощі. У ЕС учнів більш вираженою, 

порівняно з ЕН, є екстравертованість. Це може говорити про відкритість ЕС 

підлітків, комунікабельність, прагнення до розширення кола контактів та їх 

орієнтацію на світ реально існуючих об’єктів та цінностей. У деяких випадках 

їх потреба у спілкуванні з іншими може бути надмірною. Для ЕН підлітків 

показник інтроверсії був достовірно вищим як у ЕС. Відомо, що для інтровертів 

характерна сором’язливість в спілкуванні з іншими, замкненість, орієнтація на 

світ суб’єктивних уявлень та переживань, тенденція до існування в світі ілюзій, 

фантазій та суб’єктивних ідеальних цінностей. Вищим у групі ЕС порівнюючи 

із ЕН підлітками є показник ригідності установок. Даний показник 

характеризує суб’єктивізм в установках, підвищене прагнення відстоювати 

власні погляди та принципи і критичність по відношенню до інших точок зору. 

Показник тривожності у ЕС підлітків є достовірно нижчим, як у ЕН, що 

говорить про те, що у них не виникає відчуття незахищеності із зміною 

ситуації, вони менш сприйнятливі до емоційних переживань щодо подій чи 

інших людей.  

Дослідження спрямованості в основних сферах діяльності старшокласників 

показало у емоційно стійких обдарованих учнів інтернальний контроль в сфері 
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досягнень, міжособистісних та сімейних стосунках. У ЕН інтернальний контроль 

виявлено у сферах міжособистісних стосунків та відношенню до власного 

здоров’я. Статистично достовірні відмінності виявлено за шкалою 

інтернальності у виробничих відносинах, зокрема у ЕС підлітків цей показник 

був вищим, як у ЕН. Такий результат може говорити про те, що ЕН підлітки 

мають більшу, порівняно з ЕС схильність не брати на себе відповідальності за 

результат власних професійних успіхів, вважати, що хтось, а не вони самі 

визначають усе, що відбувається із ними в колективних відносинах. 

Показник самооцінки у обох досліджуваних групах контрастних за 

показниками емоційної стійкості обдарованих учнів був у середніх значеннях 

що інтерпретується, як адекватна самооцінка. Такі особистості вкрай рідко 

характеризуються наявністю комплексу неповноцінності, однак інколи у них 

проявляється схильність до конформізму.   

У групі ЕС виявлено достовірно нижчим є рівень замкненості як у ЕН 

підлітків. Це означає, що для ЕС старшокласників характерна товариськість, 

добродушність, відкритість. Вони природні в спілкуванні з іншими та можуть 

проявляти м’якість і співпереживати іншим. Усереднений показник за шкалою 

замкненості ЕН підлітків говорить про їх неконтактність, замкнутість. Вони 

мають схильність скептично  та упереджено відноситися до оточуючих, що в 

свою чергу звужує коло тих знайомих, з якими вони можуть бути відвертими. 

Достовірно вищим у ЕС підлітків, порівняно із ЕН є показник 

самоконтролю. На основі цього можна сказати, що ЕС підлітки здатні достатньо 

добре контролювати власні емоції та поведінку. Для них не є характерним 

дотримуватися загальноприйнятих правил. При цьому ЕН підлітки не завжди 

виявляють дисциплінованість, для них притаманною є внутрішня конфліктність. 

Якісний аналіз мотивації та емоційного відношення до навчання показав 

емоційне відношення дифузного типу. Тобто у ЕС та ЕН підлітків позитивне 

або ж негативне відношення до навчання чітко не виражене. Згідно авторів 

методики, загальне відношення до навчання є інтегральним показником, який 

включає як позитивні аспекти (пізнавальну активність, мотивацію на 

досягнення в навчанні) так і базові негативне переживання, якими є гнів та 

тривожність [4, 7]. Цікаво, що в обох групах зниженою є мотивація та 

негативне емоційне відношення до навчання. На нашу думку, такі результати 

можна пояснити високим, за якісною інтерпретацією, рівнем гніву, який було 

виявлено в результаті дослідження. Відомо, що гнів, як базова емоція, не 

завжди має реальний вихід в межах навчального середовища і тому може 

знижувати пізнавальну активність чи мотивацію до навчання [2], що, очевидно, 

і спостерігаємо в даному випадку.  
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При порівняльному аналізу виявлено, що загальне відношення до навчання 

є достовірно вищого рвня у ЕС підлітків порівняно з ЕН. 

Таким чином, у результаті досліджень виявлено основні психологічні 

характеристики обдарованих учнів, які відрізнялися у контрасних за 

показником емоційної стійкості групах. На основі отриманих даних можна 

надати наступні рекомендації для роботи з обдарованими учнями. Для 

підвищення рівня емоційної стійкості рекомендовано роботу із обдарованими 

старшокласниками по підвищенню самоконтролю та зниженню боязні невдач. 

Рекомендовано діагностувати актуальний стан емоційної стійкості з метою 

можливого корекційного впливу на індивідуально-психологічні 

характеристики, які сприяють формуванню емоційної стійкості. Отримані нами 

результати показали, що тривожність у навчальній діяльності може суттєво 

знижувати позитивне відношення та мотивацію до навчання, а також 

підвищувати рівень гніву. Тому, на нашу думку, важливо у закладах які 

працюють з обдарованими дітьми та підлітками є діагностування рівня 

шкільної тривожності та проведення профілактичної чи корекційної роботи по 

зниженню даного показника.  

Отримані результати можуть бути підґрунтям для подальшої розробки 

теоретичної моделі структури емоційної стійкості особистості та дослідження 

складових компонентів як можуть входити в цю структуру.  
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АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ 

У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

Розвиток інформаційних технологій в сучасних умовах стає одним із 

основних способів здобуття вищої освіти, більш зручним і якісним 

інструментом передачі знань. Необхідність створення системи ефективного 

управління навчальним закладом неможливо без використання комплексних 

програмних засобів та загальних баз даних, які дозволяють зорієнтувати 

освітній процес на підтримку основних функцій (планування, виконання, 

аналізу, звітування та контролю) [1] . 

На сьогоднішній день для забезпечення управління навчальним процесом у 

вищих навчальних закладах України представлено декілька систем: 

- автоматизована система управління навчальним процесом для вищих 

навчальних закладів АСК «ВНЗ», розроблена  у  Науково-дослідному інституті 

(НДІ) прикладних інформаційних технологій, яка є частиною інформаційно-

виробничої системи «Освіта»[2]; 

- система управління навчальним процесом для вищих навчальних 

закладів «Директива», розроблена у ТОВ «Комп’ютерні інформаційні 

технології «[3]; 

- пакет програм «Деканат», розроблений ПП «Політек – СОФТ»[4] . 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» для автоматизації 

управління навчальним процесом з 2005 року використовує  пакет програм 

«Деканат» [5].  Дана інформаційна система дозволяє створити та підтримувати 

базу даних в якій реєструється та формується наступна інформація: 

- структура навчального процесу вищого навчального закладу (кафедри, 

напрями, спеціальності, навчальні плани, академічні групи, підгрупи, лекційні 

потоки); 

- данні про навчальне навантаження кафедр з можливістю створення 

звітності; 

- результати розрахунків для визначення кількості посад педагогічних та 

науково-педагогічних працівників; 
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- відомості про всіх викладачах навчального закладу, їх запланованого 

навантаження, розклад їх занять; 

- відомості про всіх студентів навчального закладу та їх життєвого 

процесу у навчальному закладі (оцінки, відвідування занять, рух студентів); 

- аудиторний фонд вищого навчального закладу, його використання, 

розклад занять. 

У пакеті «Деканат» існують наступні програми: 

«Навчальний план» - програма, що використовується у навчальній частині 

закладу. Вона забезпечує створення, редагування та обрахунок навчальних 

планів, отримання відповідних звітних документів, а також для полегшення 

формування множини вакансій педагогічного навантаження, що 

регламентуються нормативними документами Міністерства освіти і науки 

України. Програма надає додаткову можливість для визначення годин з 

консультацій, індивідуальних занять, заліків, усних та письмових екзаменів, 

атестації здобувачів вищої освіти, контрольних, розрахунково-графічних робіт 

та інших форм педагогічного навантаження для різних форм навчання. 

«Навчальний процес» - програма для відображення в базі даних структури 

навчального процесу вищого навчального закладу;  обрахунку бюджету годин з 

кожної дисципліни, для кожної кафедри та у навчальному закладі загалом; 

реєстрації даних щодо всіх викладачів, полегшення розподілу навантаження 

між викладачами з автоматичним обрахуванням загальної кількості годин 

навантаження за тиждень, півріччя та рік для кожного викладача;  всебічно 

аналізу навчального процесу у вищому навчальному закладі. Програма 

дозволяє отримати велику множину відповідних звітних документів. 

«Кафедра» - програма, що дозволяє забезпечити розподіл педагогічного 

навантаження між викладачами, а також зафіксувати та проаналізувати 

виконання відповідного навантаження протягом року. 

«Розклад» - програма для формування розкладу занять з можливістю 

деталізації його для кожного тижня семестру з врахуванням плану 

педагогічного навантаження та аудиторного фонду навчального закладу. 

Відповідна програма забезпечує друк розкладу занять для кожної навчальної 

групи, розкладу завантаження для викладачів,  використання аудиторного 

фонду  навчального закладу. 

«ПС -Студент» - програма розрахована для організації обліку студентів, а 

також їх життєвого циклу у навчальному закладі (контролю успішності, руху 

студентів, формування академічної довідки, додатків до диплому). Забезпечує 

формування та друк звітної документації (семестрові та річні відомості, зведена 

відомість для диплому та ін.).   
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Таким чином, автоматизована система в повному обсязі, дозволяє 

реалізувати функції бухгалтерії, планово-фінансового відділу, відділу кадрів, 

навчального відділу (навчальні плани, складання розкладу, облік студентів по 

групам та ін). Однак, дані комп’ютерні програми повністю закриті для 

студентів. 

З метою задовольняє основних вимог студентів до надання освітніх послуг 

у КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» було використано наступні 

програми: 

«Колоквіум» - дана програма автоматизує процес тестування студентів та 

здійснює їх підготовку до підсумкового модульного контролю та проведення 

ліцензованого інтегрованого іспиту «Крок М». Програма дозволяє: сформувати 

єдину бібліотеку тестів з можливістю її використання для різних дисциплін; 

використовувати значну кількість режимів (алгоритмів) тестування і 

оцінювання; здійснювати моніторинг процесу тестування в реальному часі; 

проводити статистичний аналіз результатів тестування з метою контролю знань 

студентів та оцінювання якості організації освітнього процесу; автоматично 

отримувати рейтингові списки за результатами тестування; ректорату 

контролювати ефективність роботи викладачів та якість знань студентів; 

накопичувати та аналізувати результати тестування студентів протягом всього 

періоду навчання; підвищувати ефективність тестів за допомогою спеціальних 

засобів аналізу результатів. 

ПС – журнал успішності WEB» - забезпечує можливості реєстрації 

поточної успішності та відвідувань занять студентами в реальному часі 

викладачами інституту; перегляд розкладу занять; організацію доступу до таких 

даних всім студентам інституту; генерацію множини звітних документів та 

узагальнюючих показників для здійснення всебічного аналізу даних щодо 

поточної успішності студентів і, прийняття управлінських рішень;перегляд 

педагогічного навантаження; інтегрування даних щодо поточної успішності з 

метою автоматичного формування у базі даних підсумкових семестрових 

показників успішності та їх друку у вигляді заліково-екзаменаційних 

відомостей. 

ПС «Комунікатор» -  даний модуль дозволяє спростити оперативну 

взаємодію  між користувачами будь-якої з  програм Системи. При цьому немає 

необхідності використовувати телефон або інші існуючі технічні засоби зв`язку, 

усувається необхідність для конкретного користувача з`ясовувати та фіксувати E-

mail адреси потрібного кола користувачів Системи з метою обміну даними через E-

mail. Приклади процесів, коли використання модуля може бути актуальним: 

взаємодія між кафедрами та навчальною частиною під час розподілу навчального 
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навантаження; взаємодія між навчальною частиною та деканатами з приводу даних 

щодо успішності студентів; взаємодія між працівниками приймальної комісії; 

взаємодія між викладачами та студентами. Якщо користувачами системи є 

викладачі та студенти, то при використанні відповідних «кабінетів» фактично 

створюється «електронна дошка оголошень» навчального закладу (центр обміну 

даними),  де публікуються як загальні так і адресні повідомлення / оголошення та 

здійснюється обмін файлами. Такі можливості можна використовувати при 

організації у закладі дистанційної освіти.  

Висновки: Отже, новий якісний етап у розвитку медичної освіти України 

можливий в першу чергу, за умови інтенсивного запровадження інформаційно-

комунікаційних технологій та інтегрованої інформаційної системи управління 

освітнім процесом. Основними перевагами використання інформаційно-

комунікативних технологій слід вважати: 

- інтерактивність, інтенсифікація освітнього процесу, зворотній зв’язок 

між суб’єктом та об’єктом навчання; 

- підвищення якості навчання за рахунок ІКТ технологій дають змогу 

студенту успішніше і швидше адаптуватись до навколишнього середовища за 

рахунок одержання необхідних знань; 

- забезпечення якісного управління освітнім процесом на етапах 

планування, організації та контролю; 

- здійснення моніторингу та статистичного аналізу результатів навчання; 

- відкритість та прозорість діяльності навчального закладу. 
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ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 

Основною формою інформатизації освіти  є широке впровадження 

комп’ютерних технологій в освітянський, і особливо учбовий простір. 

Комп'ютеризація навчання повинна інтенсифікувати навчальний процес, 

збагатити його зміст, активізувати пізнавальну діяльність та розвивати 

здібності усіх учнів різного віку. Це має стати основою для впровадження 

інноваційних моделей підтримки процесів розвитку особистості дитини. Однак 

останнє часто стає просто мрією на фоні сучасних реалій. 

На жаль, сучасний стан комп'ютеризації навчальних закладів в нашій 

країні є вкрай незадовільним. Наявні в загальноосвітніх школах комп'ютерні 

класи  використовуються, як правило, лише при вивченні інформатики. В той 

же час кожний навчальний предмет шкільного курсу включає теми, вивчення 

яких з допомогою інформаційних засобів міг би дати значно більший освітній 

ефект. Особливо це стосується природничих наук, зокрема хімії, оскільки в 

умовах дефіциту хімічних реактивів та обладнання навчально-педагогічні 

програмні засоби (НППЗ) можуть бути  досить хорошим засобом унаочнення, 

сприяти пізнанню процесів, схованих від безпосереднього спостереження.  

Нинішній стан інформатизації середньої школи є причиною того, що 

комп'ютер, при його наявності, як педагогічний засіб навчання на уроках хімії 

здебільшого використовується епізодично. Це пояснюється ще і тим, що при 

наявності в країні спеціалізованих методичних організацій та установ 

педагогічного профілю ще й досі не достатньо розроблено методик поєднання 

традиційних та інформаційних технологій для щоденного використання в школі, 

де учаться діти з різним рівнем обдарованості. Безумовно прогресивними є спроби 

формування та пошуку системи управління знаннями в освітньо-інформаційному 

середовищі для розвитку творчості та обдарованої особистості.  

Ми приєднуємося до тверджень науковців та практики, і засвідчуємо,  що і 

сьогодні  роль і місце НППЗ в процесі навчання взагалі, і хімії, зокрема, мало 

вивчені, відсутня єдина їх класифікація, недостатньо теоретично обґрунтовані 

критерії оцінювання комп'ютерних програм, які проходять апробацію, 

недостатньо розроблені методологічні основи їх  проектування і практично 

відсутні методичні рекомендації щодо використання існуючих засобів в 

навчальному процесі. Крім того для систематичного використання НППЗ 

необхідно модернізувати зміст всього шкільного курсу хімії, вирішити ряд 

методологічних питань створення електронних підручників. 
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Звичайно, ефективне та результативне використання комп'ютерних 

технологій в процесі навчання учнів хімії передбачає наявність в кабінеті хімії 

інтерактивної дошки,  яка є на сьогодні найсучаснішим технічним засобом 

навчання. Її власне програмне забезпечення легко інтегрується з найбільш 

поширеними програмами-додатками, НППЗ, відкриває широкі можливості 

щодо розробки й використання інтерактивних засобів навчання, підготовки і 

проведення інтерактивних уроків.  

Однак тут існує проблема відповідного програмного забезпечення, яке на 

сьогодні є недостатнім та недосконалим. Ринок НППЗ представлений в 

основному російськими програмними засобами, які не відповідають діючим 

навчальним програмам і не можуть бути використані в навчальному процесі з 

різних підстав. Вітчизняних же програмних засобів недостатньо,  вони 

здебільшого перебувають в стані розробки чи апробації. Відсутній конкурсний 

відбір програмних засобів навчання, що не дає змогу вчителю можливості 

вибору та творчого застосування різних засобів навчання. Це потребує 

направлення зусиль на розробку різних варіантів відповідного програмного 

забезпечення, вирішення організаційних питань, які мали б стати предметом 

уваги управлінців від науки. 

Перебудова середньої освіти має супроводжуватись паралельно розробкою 

відповідних НППЗ, які могли б використовуватись не лише під час навчального 

процесу, а й давали б змогу реалізовувати індивідуальний підхід, створювали 

можливість для дистанційного навчання, самостійного одержання знань та їх 

контролю, формували б навички самоосвітньої діяльності та стимулювали 

прагнення учнів до пошуку та аналізу необхідної інформації, давати змогу 

диференційовано підходити до особистостей з різним ступенем обдарованості. 

Досвід застосування комп'ютерних технологій в процесі навчання учнів 

хімії (якщо кабінет оснащений інтерактивною дошкою, є вихід в мережу 

Інтернет) свідчить про те, що використання наявних апробованих НППЗ дає 

змогу, по-перше, індивідуалізувати навчання, адже кожен учень засвоює 

матеріал у своєму темпі, відповідно до своїх індивідуальних можливостей 

сприйняття. По-друге, використання комп'ютерних технологій та НППЗ дає 

змогу вдосконалити систему контролю та обліку результатів навчальної 

діяльності учнів. По-третє, НППЗ є хорошим засобом унаочнення навчального 

процесу та джерелом додаткової інформації, яка може бути використана не 

лише учителем під час уроку, а й учнями самостійно вдома. По-четверте, а 

рамках предметних НППЗ уже мала б реалізовуватисть можливість 

ознайомлення і учнівської молоді з STEM- технологіями для посилення 

природничо-наукового компоненту з інноваційними технологіями сучасності. 

І, нарешті, комп´ютерні технології можуть бути використані як джерело 

досліджень під час виконання науково-пошукових робіт, адже вони дають 

можливість побудови свого власного алгоритму дій, завдяки чому учень 
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починає самостійно систематизувати і застосовувати наявні у нього знання 

відповідно до реальних умов, що особливо важливо для їх осмислення.  

В процесі використання  інформаційних технологій слід дотримуватись 

наступних методичних принципів: підпорядкування  інформаційних технологій 

педагогічній задачі, а не навпаки; розумне дозування у поєднанні з 

традиційними методами навчання; поєднання можливостей комп'ютерних 

технологій з традиційними технічними засобами. 

Цей процес потребує докорінної перебудови форм і методів навчання, 

перегляду змісту програм, розробки сучасних НППЗ навчання та перебудови 

стилю мислення вчителів, їх ґрунтовної технічної, інформаційної та методичної 

підготовки вчителів, але не обмежується цим.  

Звичайно, інформатизація освіти та впровадження інформаційних 

комп'ютерних технологій в щоденну шкільну практику вимагає державної 

підтримки та відповідного фінансування для забезпечення високої програмно-

методичної оснащеності середніх навчальних закладів сучасними технічними 

засобами та навчально-педагогічним програмним забезпеченням, організації 

науково-дослідницької діяльності учнівської молоді для використанням 

можливостей інформаційно-освітнього простору. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ШЛЯХУ 

ДО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Стаття висвітлює питання ефективності використання інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі  підготовки учнів професійно-технічних 

навчальних закладів на шляху до становлення особистості, яка вільно володіє 

державною мовою. В ній ґрунтовно досліджено позитивний вплив 

використання авторського блогу викладача професійно-технічного навчального 

закладу. 

Ключові слова: українська мова, компетенції, інформаційно-комунікаційні 

технології, комп’ютер, блог, взаємодія. 

Статья раскрывает вопрос эффективности использования 

информационно-комуникативных технологий в процессе подготовки учащихся 

профессионально-технических учебных учреждений на пути к становлению 

личности, которая свободно владеет государственным языком. В ней 
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детально исследовано положительное влияние использования авторского блога 

преподавателя профессионально-технического учебного учреждения. 

Ключевые слова: украинский язык, компетенция, информационно-

комуникативные технологии, компьютер, блог, взаимодействие. 

The article lights up the question of efficiency of using the informatively 

communication technologies in the process of preparation students of tekhnical 

educational establishments on a way of becoming a personality, which can speak in 

an official language. Positive influence of using the author’s blog of the teacher is 

also  probed in the personality. 

Keywords: Ukrainian, jurisdiction, an informatively communication 

technologies, computer, blog, cooperation.  
 

В Україні сьогодні відбувається становлення нової системи освіти, 

орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Сьогодні, 

на жаль, використання комп’ютера при підготовці до уроків практично зведено 

до створення презентацій чи копіювання рефератів. Перед викладачами постає 

проблема формування особистості шляхом формування медіа-компетентностей, 

тобто вміння учнів самостійно висловлювати думки на основі отриманої 

інформації, критично та помірковано ставитись до інтернет-матеріалів.  

Основне завдання освіти ХХІ століття - виховання відповідальної 

особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє опрацьовувати 

різноманітну інформацію, використовувати набуті знання й уміння для творчого 

розв’язання проблем, тобто підвищення життєвих компетенцій. А на шляху до 

вирішення поставлених завдань і стоять інформаційно-комунікаційні технології. 

Саме вони є невід’ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно 

підвищує його ефективність. Одна з важливих особливостей і переваг 

інформаційно-комунікативних технологій порівняно з іншими навчальними 

засобами полягає саме в тому, що мультимедійні програми здебільшого 

розраховані на самостійне активне сприймання та засвоєння учнями знань, умінь 

та навичок, досить перспективні для підвищення творчої активності. 

Наукові основи технології навчання з використанням інформаційних технологій 

розглядались у дослідженнях А. М. Білоруса, І. М. Богданова, Л. Ф. Панченко та 

інших дослідників. Проблемі впровадження послуг Інтернету в освітній процес 

навчальних закладів присвячені праці О. Г. Глазунової, В. П. Карповської, 

Н. В. Морзе, К. М. Обухова, В. В. Осадчого, Є. Д. Патаракіна та інших. 

Безліч досліджень та наукових праць доводять, що інформаційно-

комунікаційні технології у навчальному процесі – це дійсно необхідність, 

продиктована сьогоднішнім рівнем розвитку освіти. Водночас, при всіх 

позитивних аспектах потрібно відзначити, що нині методика використання ІКТ 

у викладанні саме гуманітарних дисциплін ще перебуває у стадії розроблення.  
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Національна освіта в Україні потребує пошуків нових шляхів, нових 

підходів до викладання основ наук у професійно-технічному навчальному 

закладі, а української мови і літератури особливо, тому що це є важливим 

фактором формування національної свідомості та мовної особистості. 

Метою даної статті є дослідження ефективності використання авторського 

блогу викладача професійно-технічного навчального закладу на шляху до 

становлення особистості, яка вільно володіє державною мовою. 

Відомо, що сьогодні основна увага в підготовці майбутніх фахівців 

акцентується на тому, що навчальний процес у професійно-технічному 

навчальному закладі повинен будуватися таким чином, щоб учні оволодівали 

професійними навиками, закріплювали знання й уміння, перетворювали їх на 

інструмент практичної дії та комунікації. Зауважу, що сьогодення також 

вимагає від особистості не лише конкретні знання, уміння та навички, а й 

здатність до продуктивної співпраці з іншими людьми, самостійного й 

відповідального прийняття рішень. 

Сьогодні викладач має бути не лише на одному рівні з учнями, а й бути на 

крок попереду від них. Адже професія викладача вимагає постійного 

саморозвитку, певного перезавантаження. Ще Демокріт сказав, що «те тіло, що 

не рухається саме, не може примусити рухатися інше тіло». 

Сучасне інформаційне суспільство спонукає викладача працювати на 

випередження. Підтвердженням цьому можуть стати слова видатного 

мислителя і гуманіста Алі Апшероні, який сказав: «Педагоги не можуть 

успішно когось навчати, якщо в цей же час ретельно не вчаться самі». 

Звичайно, найвищою відзнакою, своєрідною нагородою, для викладача є 

авторитет серед учнів. А якщо у педагога є власний сайт чи блог, він просто 

виростає в очах своїх учнів, це означає для них, що він цікавиться сучасними 

технологіями, йде в ногу з часом. Досвід переконує, що з такими викладачами 

учням набагато цікавіше спілкуватися. 

Про те, як створити власний сайт чи блог в мережі Інтернет можна знайти 

безліч рекомендацій. А те, яким він буде в естетичному та змістовному 

оформленні, вже залежить від творчого підходу самого викладача.   

Сьогодні Інтернет надає викладачам велику кількість ресурсів та 

інструментів для створення і використання свого Інтернет-представництва і 

використання його в освітньому процесі.  

Свій блог «Світ слова» я створила за допомогою ресурсу Blogger. Перш за 

все були визначені основні розділи:  

- «Головна сторінка» (розміщені цікаві новини, певна мотивація на 

роботу). 

- «Коротко про себе» (містить інформацію про викладача, сторінка для 

знайомства). 
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- «Корисно знати» (учні можуть дізнатися інформацію про розвиток 

української мови, а також скористатися посиланнями на корисні сайти). 

- «Наше життя» (фотоматеріали проведення відкритих уроків та різних 

заходів). 

- Розділ «Помічник» містить декілька підрозділів: «Буктрейлер», 

«Літературний портрет» (учні мають можливість переглянути навчальне відео 

щодо їх створення, а також використати наявні зразки при підготовці до уроків). 

- «Календар знаменних і пам’ятних дат» (сторінка створена з метою 

завчасного інформування учнів про визначну подію чи пам’ятну дату для 

подальшого використання при підготовці до уроків).  

- «Додатково до уроків» (розділ створено з метою систематизації 

відеоматеріалів до вивчення життя і творчості письменників. Представлені  

уривки з телепередач, документальні фільми, екранізації творів… Прізвища 

письменників, що вивчаються за програмою на першому та другому курсах, 

розміщені у визначеному порядку, відповідно до програми, а також розподілені 

на два підрозділи:»Українська література», «Зарубіжна література»). 

- «Увага! Конкурси» (розділ містить інформацію про дати проведення 

конкурсів з мови і літератури). 

- «Готуємось до уроку» (у розділі розміщені календарно-тематичні плани 

з мови і літератури , вони містять також і домашнє завдання. Учні мають 

можливість завчасно підготуватися до уроку, зорієнтуватися у датах 

проведення контрольних робіт. Особливо корисною  дана інформація є для тих,  

хто деякий час перебував на лікарняному). 

- «Тести» (технологія тестування за допомогою програми easyQuizzi 

дозволяє набагато прискорити процес швидкого опитування і наступної 

перевірки відповідей учнів, оскільки виставлення оцінки відбувається 

автоматично. Також учень може відразу після завершення тестування 

роздрукувати детальний звіт на принтері або зберегти його в RTFфайл). 

- «Скарбничка викладача» (містить авторські методичні розробки 

викладача і може бути цікавою для колег-філологів). 

Блог був створений для того, щоб зробити процес вивчення української 

мови і літератури захоплюючим, творчим, сучасним. Головне, що він у певній 

мірі реалізує можливості дистанційного навчання, організовує різні типи 

взаємодії учасників освітнього процесу. 

За час існування блогу й тісної співпраці з учнями, можу з упевненістю 

зазначити, що така діяльність стимулює професійний розвиток, сприяє 

самореалізації, дозволяє отримати більше задоволення від роботи. А для учнів – 

це не тільки джерело інформації, це цікавий освітній простір, що дає 

можливість оцінювати, обговорювати різні питання, вирішувати тестові 

завдання тощо. Блог має великий потенціал для інтерактивного та активного 
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навчання, тісної взаємодії між учнями і викладачем, розвитку навичок 

мислення і більшої гнучкості навчального процесу. І він дійсно посилює 

інтерес до процесу навчання. 

Отже, інформаційно-комунікаційні технології (використання блогу) на 

уроках мови і літератури здатні: 

- стимулювати пізнавальний інтерес учнів; 

- забезпечувати навички діяльності учня стосовно інформації; 

- надавати навчально-виховній роботі проблемний, творчий, 

дослідницький характер і розвивати самостійну діяльність учнів; 

- формувати вміння учнів самостійно шукати, аналізувати і відбирати 

необхідну інформацію, перетворювати, зберігати і передавати її та ін. 

З упевненістю можна стверджувати, що ІКТ на уроках української мови і 

літератури є важливими на шляху до формування особистості, створюють 

необхідні умови для розвитку вмінь та навичок, необхідних для життя, тобто 

формують ключові компетентності учнів, а саме: 

- інформаційна компетентність – учні шукають, знаходять, обробляють, 

аналізують, систематизують інформацію; 

- полікультурна компетентність – учні не тільки оволодівають 

досягненнями культури свого народу, але й мають можливість ознайомитися з 

культурою інших народів; 

- комунікативна компетентність – учні беруть активну участь в 

обговоренні проблеми (чують не тільки себе, а й інших, критично аналізують 

почуте й коректно відповідають); 

- соціальна компетентність – учні переборюють невпевненість, а за 

потреби беруть на себе відповідальність за виконання дорученої справи, 

вчаться співпрацювати. 

Підсумовуючи все сказане вище, можу з упевненістю сказати, що 

використання інформаційно-комунікаційних технологій, взаємодія з учнями 

через Інтернет-ресурси, є запорукою успіху в новому цифровому суспільстві. 

Можливості використання блогів у навчальному процесі ще недостатньо 

вивчені. Хоча, сьогодні, без сумніву, можна відзначити, що  використання 

блогу як медіа-освітньої технології, є найбільш зручним інструментом для 

представлення  будь-яких продуктів діяльності, дає можливість  розвитку 

інформаційно-комунікаційних компетенцій. І, звичайно, є важливою на шляху 

до формування особистості учня професійно-технічного навчального закладу. 
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Аннотация 

В работе отмечено, что образование является основой развития 

личности. В соответствии с этим, должно постоянно обновляться ее 

содержание. Одним из самых действенных средств обеспечения этого 

процесса является инновационность образовательного поиска, который 

создает условия для развития личности, реализации ее творческих 

способностей, совершенствует саморазвитие. Положительные 

образовательные умение является достижением специалиста, который 

направляет свой акцент на развитие личности ребенка. 
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Annotation 

It was noted in the research that education is the fundamentals for development 

of personality. Accordingly to this, there should be refresh constantly its content. One 

of the most effective means to ensure this process is the innovative educational 

research, which creates conditions for the individual development, the realization of 

its creative abilities, upgrading self-development. Positive  professional’s education 

abilities is his achievement  to direct his focus on a child’s personality development. 
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На етапі реформування освіти актуальною стає проблема переорієнтації 

школи на інноваційну діяльність, засновану на педагогічному пошуку 

ефективних шляхів самореалізації педагога і школярів. У сучасних соціально – 

економічних умовах, освітні заклади по – різному реагують на ті зміни, які 

постійно відбуваються в суспільстві. Актуальним завданням освітніх закладів є 

забезпечення доступності здобуття освіти сучасними методами, отримання 

знань і розвитку особистості вчителя та учня. Школа повинна підготувати 

покоління людей, здатних ефективно працювати й навчатися протягом життя, 

приймати компетентнісні рішення. Дитина, навчаючись у школі, повинна не 

просто накопичувати знання, а й уміти їх застосовувати на практиці. 

У сучасному світі проблема здобуття освіти – одна з найактуальніших. 

Великим чинником її забезпечення є саме педагог. Педагог повинен уміти 

помічати, розпізнавати, знаходити компроміс, будувати партнерство з 

вихованцями, ураховувати думки  та бажання учнів. Лише така поведінка 

вчителя буде заслуговувати на дитяче розуміння та підтримку. Слід пам’ятати, 

що у роботі з особистістю дитини існує певна послідовність, що забезпечує 

постійне, послідовне розкриття потенціалу учнів, певний алгоритм 

діяльності [2]. 

Час реформування освіти вимагає нових підходів до організації діяльності 

вчителя та учня в умовах інноваційного розвитку. Сьогодні змінюється 

учительський образ, але незмінною залишається потреба в учителеві. Нове 

покоління, що вступає в життя,  виступає як суб’єкт діяльності, породжуючи 

створення, накопичення набутого досвіду. Але ми повинні визнати , що 

педагогіка не може перестрибувати рівень природних здібностей школярів, 

тому вчитель повинен бути справжнім віртуозом у  задоволенні освітніх потреб 

таких різних учнів. Учитель відіграє важливу роль у створенні суб’єкт-

суб’єктивних відносин у навчальному процесі, сприяє формуванню у учнів 

стійкого інтересу до навчання. 

Сьогодні головне завдання школи – не просто озброїти дитину багажем 

знань, а підготувати її до самостійного життя, формувати в неї  інтелектуальний 

і творчий потенціал, розвивати як індивідуальність, адаптовану до сучасних 

умов життя. Сучасна освіта звернена до особистості учня. Важливо знати 
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потенціал учня, рівень його здібностей до навчання. Школа починається з 

учителя. І це ставить нові вимоги до особистості, до професійної діяльності 

вчителя. Ніхто і ніщо не може замінити вчителя – творчу особистість зі своїм 

неповторним учительським іміджем.  Кардинальне реформування освітньої 

галузі спричинило виникнення соціального прототипу на вчителя, який не 

тільки опанував стереотипні прийоми педагогічної професії, але й проходить 

стан становлення як суб’єкт освітніх нововведень. Роль такого вчителя 

соціальна значуща. Все це спонукає вчителів шукати шляхи й способи зробити 

процес навчання більш практично спрямованим, наближеним до життя. 

Необхідно створити умови для занять, за яких учні відчували б радість успіху в 

навчанні та набували навичок бажання до розумової праці. В учителя і учня має 

бути сформовано вміння оперувати не тільки власними знаннями, а й бути 

готовим змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці, 

оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати [5]. 

Учитель бачить своє завдання в донесені до учнів інформації з предмету, 

залученні їх до процесу придбання знань. Навчальний процес двосторонній, і 

його результат залежить як від учителя, так і від учня. Ця ідея лежить в основі 

стратегії учителя, який допомагає, який упевнено розділяє відповідальність і 

управління процесом навчання із учнями. Задача вчителя – створити умови, за 

яких учні зможуть набувати знань. Педагоги мають пам’ятати, що відчуття 

успіху, високої результативності своєї роботи спонукає дитину на нові 

досягнення. Успіх такого процесу можливий за умови, коли учитель виходить з 

інтересів тих, кого навчає [1]. 

 У навчальному процесі кожен учитель і школа мають створювати освітнє 

середовище. Учитель – це порадник, який допомагає вчитися, і учиться у тих, 

кому допомагає. Він повинен займати до учня позицію розуміння, визнання і 

приймання особистості учня. Це не тільки фахівець, а й людина, яка має 

вагомий особистісний вплив на дитину. Він  має бути творчим педагогом, 

здатним до розвитку таланту дитини, збереження її індивідуальності. Сьогодні 

основні завдання вчителя – навчитися керувати навчальною діяльністю учнів. 

Дитина є головною метою та результатом створення освітнього середовища. 

Учень має бачити в учителеві розумну, знаючу, думаючу людини. Кожному 

вчителю необхідно переглянути свої вміння, перебудувати свою роботу з 

учнями відповідно до вимог сьогодення. А вимоги сьогодення – це новизна, 

інновації, в яких він має бути  компетентним. Вчитель має організовувати 

навчальний процес так, щоб забезпечити всі умови, аби дітям на уроках було 

цікаво [3]. 
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Діяльність школи на сучасному етапі складна та багатогранна. Педагогічна 

праця на кожному відрізку часу набуває свого відтінку й колориту. Вимоги до 

професійної діяльності вчителів постійно змінюються і мають відповідати 

сучасним потребам. На сьогодні вони досить високі, що цілком закономірно. 

Учитель має вміти організовувати навчально-дослідницьку діяльність учнів, 

володіти мистецтвом навчання і виховання. До досягнення якісних результатів 

навчання, необхідно задіяти ініціативу вчителя і учня, як безпосередніх 

учасників навчально-виховного процесу. Не залишати без уваги найменшого 

досягнення дитини, вміло вести її до нових перемог. Це насамперед процес 

розвитку й самовираження особистості, спрямований на формування дітей, як 

неповторних індивідуальностей.  

Учитель сьогодні не може бути єдиним джерелом інформації. Його роль 

змінюється: педагог виступає порадником. Основним завданням для учнів має 

бути навчання самостійно здобувати знання, які їм будуть необхідні. Вчитель 

мусить не скільки дати дітям суму знань, як озброїти їх методами пошуку, 

спостереження, дослідження, виділення головного.  Завдання вчителя полягає в 

тому, щоб сприяти головній меті – вихованню освіченої людини. Професійний 

розвиток вчителя – це його зростання й реалізація його педагогічної  діяльності. 

Педагогічна діяльність буде залежати від мети, яку ставить вчитель. Це і 

застосування нових способів вирішення певних завдань, вирішення завдань 

зміни, пошук нових альтернативних способів завдань тощо. Вчитель має 

постійно оновлюватися, це перш за все індивідуальний розвиток. Кожен 

педагог має самостійно вивчати найважливіші аспекти своєї майстерності [6]. 

 Однак, використання новітніх підходів не дасть очікуваних результатів 

без внутрішнього прагнення вчителя до змін, без його принципової 

переорієнтації на інноваційний підхід. Без змін в діяльності, професійному 

мисленні вчителя неможливо досягти якісних результатів навчання учнів. Успіх 

залежатиме від глибини інтересу до себе. 

Вчитель має усвідомити, що акцент сьогодні необхідно ставити не на 

засвоєнні учнями певної кількості знань, а насамперед на розвитку особистості, 

і їх здібностей, на формуванні ключових компетенцій, що визначають сучасну 

якість змісту загальної середньої освіти. Головне збереження та розвиток 

природного потенціалу, який має кожна дитина від народження. Професійна 

діяльність сучасного вчителя здійснюється в умовах широкого вибору підходів 

до організацій процесу навчання. Максимум уваги необхідно приділяти 

самостійності учнів, їхній творчій активності, розвивати креативне мислення 
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дитини. Разом із тим забезпечити самореалізацію особистості учня може лише 

професіонал, який сам здатний до неї. 

Ефективність навчання залежить від готовності педагогів до участі у 

навчальному процесі, від умотивованості їхніх дій. Вчитель ключова фігура в 

організації навчально-виховного процесу. Вчитель і учень - суб’єкти взаємодії. 

Оновлення педагогічного процесу в сучасній школі визначає нові вимоги 

діяльності вчителя. Він повинен мати вагомий особистісний вплив. Учитель 

школи нового типу, має підвищувати свою майстерність, вести пошук 

оптимальних засобів індивідуалізації навчально-виховного процесу, 

застосовувати нові навчальні технології. Учитель завжди був, є, і залишається 

носієм освітніх технологій. Вчитель сьогодні, відповідальний за надання якісної 

освіти. Якісною можна вважати освіту, коли певні досягнення мають не лише 

учні, а й учителі освітнього процесу. І якщо вчитель використовує в своєму 

арсеналі новітні технології, вводить їх систему своєї роботи, то обов’язково 

з’являться й позитивні результати.  

Зміни соціально-економічного й суспільного життя України потребують 

своєчасного аналізу наявних інтелектуальних і творчих ресурсів, серед яких 

одне із визначних місць посідає організація  діяльності вчителів та учнів в 

навчально-виховному процесі. Зі зміною часу, змінюються вимоги до людини, 

її освіченості. Сьогодення потребує педагогічних кадрів, які повною мірою 

зможуть реалізувати соціальний аспект освіти, стосовно формування 

особистості учня нової епохи. Ми маємо виховувати оригінальність, здатну 

самостійно мислити, пропонувати оригінальні ідеї, приймати нестандартні 

рішення [4]. 
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ІКТ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ СУПРОВІД У НАУКОВО – 

ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ З УЧНЯМИ 

Анотація 

Кінець століття було ознаменовано в історії людства новим етапом 

розвитку – побудовою інформаційного простору, що спричинило появу нових 

суспільних потреб, зокрема галузі освіти. Важливим компонентом у роботі 

вчителя з обдарованими дітьми є науково-дослідницька сфера. Головним 

помічником у цьому є інформаційний простір. 

Ключові слова: інформаційний простір, науковий підхід, науково-

дослідницька діяльність, нові технології. 

Аннотация 

Конец века был ознаменован в истории человечества новым этапом 

развития - построением информационного пространства, что повлекло 

появление новых общественных потребностей, в частности области 

образования. Важным компонентом в работе учителя с одаренными детьми 

является научно-исследовательская сфера. Главным помощником в этом 

является информационное пространство. Ключевые слова: информационное 

пространство, научный подход, научно-исследовательская деятельность, 

новые технологии. 

SummaryThe end of the century was marked in history a new stage of 

development - building the information space, which resulted in the emergence of 

new social needs, including education. An important component of the work of 

teachers with gifted children is a research field. Chief assistant in this information 

space is available. Keywords: information space, scientific approach, scientific 

research, new technologies. 

 

ІКТ та мультимедійний супровід у  науково – дослідній роботі з учнями 

дуже важливі чинники у роботі вчителя – наставника, вони допомагають мені, 

полегшують роботу, зацікавлюють дітей, привчають їх до самостійності.Якщо 

ми візьмемо векторну модель В.А. Левіна за основу, то отримаємо таку 

картину: користувач може самостійно займатися пошуковою діяльністю, 

використовуючи Мережу як інструмент для пошуку необхідної інформації і 

самоперевірки; обміну інформацією з іншими користувачами в групах, 
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розміщення інформації на спеціально створених сайтах, виконує роль тьютора, 

при цьому активність буде регулюватися пошуковою стратегією, яка у нього 

вироблена на момент пошуку.«З народженням кожної людини у світ вноситься 

щось нове, чого ще не було, щось первозданне і неповторне. Обов’язок кожного 

– знати і не забувати, що він у світі єдиний, що ще ніколи не з’являвся хтось 

такий, як він, бо якби був такий, то не було б потреби в ньому самому,» - сказав 

Мартін Бубер. 

Кінець століття було ознаменовано в історії людства новим етапом 

розвитку – побудовою інформаційного простору, що спричинило появу нових 

суспільних потреб, зокрема в галузі освіти. Освітній процес – це процес, що 

представляє цілеспрямовану пізнавальну діяльність людей з отриманням 

вважається достовірно встановленими істинних наукових знань; повсюдно 

застосовуваних знань, нехай навіть такими, що суперечать істині, але 

встановлених в якості обов’язкової норми законами і нормами суспільства; 

умінь і навичок. Модернізація сучасної школи передбачає орієнтацію навчання 

не лише на засвоєння учнем певної суми знань, але й на розвиток його 

особистості, його пізнавальних і творчих здібностей. Головним завданням, яке 

ставить перед собою вчитель, - формування покоління молоді, що буде 

захищеним і мобільним на ринку праці; здатним робити особистісний, духовно-

світоглядний вибір; матиме необхідні знання, навички і компетентності для 

інтеграції в суспільство на різних рівнях; здатним до навчання упродовж життя.  

Обдарована дитина – це особистість, яка повинна бути завжди в русі, 

учитель не має права цю дитинку залишити без руху вперед. Працюючи зі 

старшими дітками, займаюся науково-дослідницькою роботою. Робота не легка, 

вчитель повинен сам орієнтуватися у виборі ІКТ, вміло їх використовувати. 

Що таке дослідження? Дослідження – процес вироблення нових знань, 

один із видів пізнавальної діяльності; характеризується об’єктивністю, 

доказовістю, точністю, відтворюваністю; має два рівня –емпіричний і 

теоретичний. 

Дослідницька технологія – сукупність дослідницьких процедур у певній 

галузі виробництва, науки.  

Мета застосування дослідницької технології в навчанні – набуття учнями 

досвіду дослідницької роботи  в пізнавальній діяльності, об’єднання розвитку їх 

інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь і творчого потенціалу й на 

основі формування активної, компетентної, творчої особистості. 

Для досягнення мети слід формувати стійкий інтерес учнів до пізнання 

світу й дослідницької діяльності, забезпечувати високий рівень їх умінь і 
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навичок, знання дослідницьких методик і процедур, розуміння ціннісної ролі 

досліджень у вдосконаленні знань людства, а найголовніше – це пізнати самого 

себе. 

Застосовуючи дослідницькі технології, можна розв’язати низку 

педагогічних завдань: 

-  використати дослідницькі методи у вивченні учнями предметів шкільної 

програми; 

- застосувати цієї технології під час ознайомлення школярів з окремими 

явищами, процесами, фактами; 

- сформувати в дітей розуміння того, що їх навчання наближається до 

наукового пізнання; 

- сформувати в учнів уявлення про дослідницьку стратегію в пізнавальній 

діяльності; 

- вивчати та аналізувати індивідуальні особливості формування 

дослідницького досвіду учнів, його впливів на їх інтелектуальний 

розвиток і виховання; 

- допомогти школярам опанувати комплекс дослідницьких заходів, 

формувати їхні дослідницькі уміння та навички. 

Цілями наукової роботи учнів виступають перехід від засвоєння готових 

знань до оволодіння методами отримання нових знань, надбання навичок 

самостійного аналізу соціально-правових явищ з використанням наукових 

методик. 

Основні задачі наукової роботи: а) розвиток творчого і аналітичного 

мислення, розширення наукового кругозору; б) прищеплення стійких навичок 

самостійної науково-дослідницької роботи; в) підвищення якості засвоєння 

дисциплін, що вивчаються; г) вироблення уміння застосовувати теоретичні 

знання і сучасні методи наукових досліджень в практичній діяльності. 

Під час роботи з учнями, які виявили бажання займатися науково-

дослідницькою роботою, треба навчити цінувати думки власні та чужі, тому що 

це дослідження, дитина обов’язково буде спиратися на чиїсь судження. Для 

правильного рішення  вчителеві треба створювати проблемні ситуації, що 

вимагають альтернативи, прогнозування, уяви. Під час занять треба чітко 

контролювати результати, треба ставити завдання підвищеної складності, 

створювати ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання. Повірте мені, 

висновки, що зроблять діти будуть непередбачуваними. К.Д. Ушинський 
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говорив: « Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба 

запалити». І ось на допомогу цьому приходять інформаційні ресурси. 

Зміни в освіті, що відбуваються під впливом стрімкого впровадження 

інформаційних технологій в усі сфери життя, висувають серйозні вимоги до 

рівня компетентності педагога, десь я вже це чула. Але я можу завірити, що 

вчителі володіють цією сферою діяльності: ряд тренінгів, майстер-класи, 

презентації досвіду і т. д. 

Без інформаційних ресурсів зараз ніяк, і вони особливо важливі у роботі з 

обдарованими дітьми при дослідженні будь-якої проблеми. 

Інформаційні технології сприяють здійсненню диференціації та 

індивідуалізації навчання, розвиває обдарованість, це використання 

комп’ютерних програм, електронних посібників, підручників. Існує багато 

можливостей використання нових інформаційних технологій – від самостійного 

складання досить досконалих програм, створення своїх сторінок у просторі 

Інтернату, дистанційного навчання до поринання у світ найкращих музейних 

колекцій та бібліотек. Окрім фактично неосяжної інформаційної бази, Інтернет 

слугує потужним засобом комунікації, швидкості, одночасності обміну 

інформацією – це потужний потенціал. Для обдарованих дітей -  це знахідка.  

Вчитель швидко може мобілізуватися щодо матеріалу, який йому надіслала 

дитина. Дуже важливо, коли цей вид роботи допомагає дітям. Зараз є велика 

кількість інструментів, які можна використовувати у дослідницькій роботі: 

Padlet, iMovie, GarageBand, Skype,OneNote,Excel, Mix. 

Отже, інформаційні технології та науково- дослідницька робота не 

роздільні. 
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ 

РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ 

Анотація: У статті висвітлено теоретико-прикладні аспекти 

інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку обдарованої учнівської та 

студентської молоді. Розглянуто особливості інноваційного розвитку 

учнівської та студентської молоді України, а також наведено дослідження 

зарубіжного досвіду розвитку обдарованої особистості. 

Annotation: In the article the theoretical and practical aspects of investment 

support of innovative development of gifted pupils and students. The features 

innovative development of pupils and students of Ukraine and international 

experience are studies of gifted person. 

Ключові слова: обдарованість, розвиток, інвестиційне забезпечення, 

інноваційний розвиток. 

 
Велич людини у здатності мислити …   

Блез Паскаль 

Я думаю, а значить існую… 

Рене  Декарт 

 

інтелект формується інтелектом, характер  виховується  характером, 

особистість формується особистістю… 

Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів – це шлях найблагородніший, 

шлях  наслідування – найлегший, і шлях дослідження – найскладніший.  

Конфуцій  

Навчити учня можна тільки тоді, коли він сам  цього захоче… 

Ґрунтовні знання – це титанічна праця… 

Ти можеш підійти і зламати дерево, а  можеш підійти і полити його… 

Черпай щохвилини мудрість, якщо це можливо, не витрачай надаремно 

хвилини свого життя… 

Ти вчишся …  – чи тебе навчають??? 

          (Уривки  міркувань  учнів  СЗШ №3, м. Трускавця Львівської області). 

 

В Україні в галузі навчання і виховання відбуваються суттєві зміни, які 

вимагають посилення уваги до проблеми обдарованості учнівської і 

студентської молоді. Про це свідчать Укази Президента України про державну 

підтримку обдарованої молоді, про програму роботи з обдарованою молоддю, 

Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про освіту», «Про режим 
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іноземного інвестування», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності»,  

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні» та ін.. 

У Доктрині національної освіти, що визначає стратегію й основні напрямки  

розвитку освіти України в XXI столітті, зазначено: «Система освіти має 

забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, розвиток у них творчих 

здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості». 

Досвід показує, що  найбільшого успіху  досягають  ті держави, які інвестують 

у висококваліфіковані  кадри та  у  високотехнологічних галузі виробництва. 

Тому проблема обдарованості, творчості, інтелекту повинна бути важливою у 

державній політиці. Одним із перших пріоритетів є збереження 

інтелектуального потенціалу нації, який є показником духовного і 

матеріального росту країни. Тому для створення умов розвитку обдарованої 

дитини, її навчання, виховання, відстеження результативності створюються 

моделі розвитку здібних та обдарованих дітей та їх забезпечення збоку держави 

та інших зацікавлених структур. 

Термін «обдарованість» був вперше вжитий А. Треєм у 1839 році у 

розумінні слова «геній». Спочатку це поняття стосувалося інтелектуальний 

розвитку, винятково успіхи в навчанні (погляди на проблему Ч.Спірмена). 

Американські дослідники Р. Кеттел і Дж. Гілфорд внесли свій вплив на поняття 

інтелектуальної обдарованості. Термін «обдаровані» почав відноситися не 

тільки до тих, хто мав високий IQ, але і до тих, хто демонстрував високу 

креативність. Історія розвитку досліджень і практики навчання обдарованих 

дітей в нашій країні пройшла ряд етапів, що відповідали соціальним потребам 

суспільства і рівню розвитку психологічної науки. Класифіковані поняття 

«здібності», «обдарованість», «талант». Саме С. Л. Рубінштейн і Б. М. Теплов 

спробували класифікувати ці поняття за єдиною підставою - успішністю 

діяльності. Величезну роботу, як теоретик, виконав В. А. Моляко. На його 

думку, обдарованість - це свого роду міра генетично зумовлених можливостей  

людини  адаптуватися до життя. Природу проблем обдарованих дітей 

досліджувала М. Є. Богоявленська. Вона виділяє різні механізми і чинники, які 

стоять за проблемами в їх поведінці, спілкуванні і навчанні. У педагогіці 

виділяють кілька типів обдарованості. Російський педагог Ю. Гільбух виділяє 

загальну (розумову) і спеціальну (художню, спеціальну, спортивну) 

обдарованість. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене, обдарована дитина – це та, яка 

виділяється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями у тому або 

іншому виді діяльності.  

Завдання розвитку обдарованості - це свідоме самовизначення 

особистості щодо власного потенціалу актуальної та перспективної 
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креативності; спрямування задатків та обдарувань на досягнення мети для 

значних успіхів у певній галузі діяльності, створення умов для розвитку 

обдарованої молоді. 

Мета створення концептуальної моделі: допомогти обдарованим та 

здібним учням обрати стратегію життєвого спрямування. 

Основні структурні компоненти обдарованості як психологічної 

передумови творчого розвитку: 

 домінуюча роль пізнавальної мотивації,  

 дослідницька активність, що виражається у виявленні нового,  

 можливість досягнення оригінальних рішень,  

 можливість прогнозування і передбачення,  

 здібність до створення ідеальних еталонів, що забезпечують високі 

естетичні, етичні, інтелектуальні оцінки. 

Принципи, на яких базується модель розвитку здібних та обдарованих 

дітей: 

1. Природовідповідність та науковість;  

2. розвиток особистості на основі зв’язку теорії з практикою; 

3. організація навчання на основі врахування особистої зорієнтованості 

дитини, її індивідуальних інтересів і здібностей; 

4. самостійність й активність у подоланні труднощів, досягнення мети в 

спільній діяльності педагога та дітей; 

5. створення умов для єдності навчання, виховання і розвитку особистості 

дитини; 

6. розвиток системності й послідовності у роботі, інтуїтивного мислення; 

7. створення нового педагогічного середовища. 

Втілення цих принципів у життя потребує творчого підходу до організації 

навчання, дає можливість самореалізуватися дитині з різних напрямків 

обдарованості, спрямовує роботу педагогів з дітьми. 

Умовами функціонування моделі розвитку обдарованої особистості:  

 наявність розвиваючого освітнього середовища; 

 наявність спеціальної системи навчально-методичного забезпечення, 

включаючи матеріально-технічне забезпечення; 

 наявність відповідного науково-педагогічного кадрового забезпечення. 

Питання організації навчально-виховної роботи з обдарованими учнями та 

створення оптимальних умов для їхньої самореалізації. Оптимальність вибору 

моделі навчання обдарованих дітей залежить від специфіки школи, 

можливостей викладацького колективу, його здатності й уміння налагодити 

навчання відповідно до результатів діагностичного обстеження дітей та 
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індивідуальних особливостей кожної дитини. Перспективним шляхом 

підвищення якості роботи з обдарованими дітьми є створення такої програми, 

яка б включала методику пошуку та відбору обдарованих учнів і створення 

умов для розвитку їхнього  природного творчого потенціалу. Всесвітня Рада з 

питання розвитку та навчання обдарованих дітей (https://world-gifted.org/who-

we-are/our-affiliates/) розробила перелік вимог до програм навчання 

обдарованих дітей, а саме: 

 створення умов для поглибленого вивчення предметів (тем) за вибором; 

 забезпечення самостійності навчання; 

 розвиток методів і навичок дослідницької роботи; 

 розвиток абстрактно-логічного та творчого мислення; 

 заохочення та стимулювання нових ідей, які не входять у «звичні 

рамки»; 

 заохочення до роботи з використанням різноманітних форм і методів; 

 сприяння розвитку самопізнання, розуміння своїх здібностей і 

особливостей інших; 

 навчання дітей оцінювати результати роботи за різноманітними 

критеріями, заохочування оцінювання роботи самими учнями. 

Моделі педагогічної підтримки обдарованої студентської молоді є 

важливою і потрібною. Проблема педагогічної підтримки не є новою для 

світової педагогіки, оскільки своїм історичним корінням вона бере початок ще 

у ХХ столітті. Класиками педагогіки Ф. Дістервегом, Д. Дьюї, І. Зайлером, 

Я. Коменським, А. Макаренком, М. Монтессорі, Й. Песталоцці, К. Ушинським, 

Ж. Русо, В. Сухомлинським, Ф. Фребелем, С. Шацьким запропоновані основні 

ідеї педагогічної підтримки в особистістно орієнтованому вихованні, розвитку 

й соціалізації дітей в умовах родини та соціуму. У ІІ пол. ХХ століття проблему 

педагогічної підтримки досліджували Т. Анохіна, Д. Григорьєв, М. Григорьєва, 

О. Газман, Н. Крилова, Н. Михайлова, Г. Сорока. Міністерством юстиції 

України зареєстровано Всеукраїнську молодіжну громадську організаціюї 

«Союз обдарованої молоді», який став членом у Всесвітньої ради для 

обдарованих і талановитих дітей (World Council for Gifted and Talented 

Children). 

Основна ідея педагогічної підтримки визначалась як педагогічна допомога 

дітям у вирішенні їхніх індивідуальних проблем у спілкуванні, навчанні,  

творчості, соціалізації. Предметом педагогічної підтримки О. Газман вважає 

процес спільного з дитиною вивчення її власних інтересів, цілей, і можливих 

шляхів подолання. На відміну від групового навчального процесу педагогічна 

підтримка націлена на індивідуальний підхід. Педагогічна підтримка – це 

сукупність дій, направлених на обдарованого студента з метою розкриття його 

https://world-gifted.org/who-we-are/our-affiliates/
https://world-gifted.org/who-we-are/our-affiliates/
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внутрішнього потенціалу, визначені його унікальності, індивідуальності та 

розкриті його потенційних можливостей для їх максимальної реалізації. Ця 

взаємодія націлена на забезпечення суб’єкта знаннями та вміннями, 

необхідними для зміцнення віри в свої сили, які потрібні для подолання 

труднощів. Педагогічна підтримка завжди є особистістно-орієнтована, де 

педагог сам обирає моделі ефективної взаємодії із обдарованим студентом. 

У Сполученому Королівстві Англії  вживається кілька термінів для позначення 

педагогічної підтримки - консультування (counselling), матеріальне заохочення 

(support), керівництво (guidance), тьюторство (tutoring) та менторинг 

(mentoring).Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді 

здійснюється через систему університетів, соціальних інститутів та низку 

організацій для обдарованої молоді. Педагогічну підтримку надають 130 

університетів Королівства та такі організації як: Всесвітня Рада для 

обдарованих та талановитих дітей (World Council for Gifted and Talented 

Children), Талановита молодь (Talented Young People), Менса (Mensa), 

Обдарована молодь  (Profoundly and Exceptionally Gifted Youth) та інші.  

Найбільшу популярність у світі, зокрема у США, Австралії, отримала 

модель відомого американського вченого Джозефа Рензуллі - «три види 

збагачення навчальних програм», або як він її сам називає - Тріада збагачення. 

Перший «вид збагачення»  передбачає ознайомлення з різними галузями та 

предметами навчання, розширюється кругозір дитини і в результаті вона обирає 

ту сферу діяльності, яка найбільше її цікавить. Другий «вид збагачення» 

передбачає формування вмінь і навичок, здатності аналізувати, 

систематизувати, оцінювати, будувати свої власні гіпотези. Даний вид 

діяльності плавно переходить  у виконання  самостійних досліджень і творчих 

завдань. Ця робота може проводитись як групою, так і індивідуально. 

Дж. Рензуллі розробив найпопулярнішу в світі модель шкільного навчання 

обдарованої молоді (School Enrichment Model-SEM). Важливо те, що ця модель 

може бути використана як для роботи з обдарованою молоддю, так і для 

звичайного учнівського  колективу. 

Механізм реалізації моделі підтримки обдарованої молоді:а) створення 

альтернативних навчальних планів для новостворених навчальних закладів; 

б) вибір навчальної програми відбувається самими учнями, або студентами; 

в) створення професійними психологами креативних груп, сформованих за 

здібностями та інтересами; г) професійний відбір креативних вихователів, 

вчителів та викладачів.  

Перспективним і важливим є створення інтерактивних віртуальних класів з 

динамічними групами студентів (учнів), які в довгостроковій перспективі 

можуть призвести до створення Глобального Креативного Суспільства. 
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Основними джерелами інвестиційного забезпечення освіти є: 

 кошти державного та місцевих бюджетів; 

 кошти юридичних і фізичних осіб, громадських організацій та фондів, у 

тому числі благодійні внески і пожертвування; 

 кошти від надання вищими навчальними закладами додаткових освітніх 

та інших послуг;  

 гранти;  

 кредити на розвиток навчальних закладів усіх рівнів та здобуття освіти;  

 кошти від здійснення навчальними закладами економічної діяльності, 

регламентованої державою.  

Інвестиційно-інноваційний процес у сфері вищої освіти має кілька 

особливостей, пов’язаних зі специфікою освітньої діяльності та 

функціонування вищих навчальних закладів. По-перше, інвестування у цій 

сфері має забезпечити не лише нарощування фізичного капіталу з метою 

досягнення позитивних результатів господарювання в майбутньому, а й 

зростання інших складових капіталу (людського, інтелектуального), що 

викликає необхідність застосування різних технологій аналізу та передбачення. 

По-друге, значна кількість інвестиційних та інноваційних проектів у сфері 

вищої освіти переслідує некомерційну мету. Освіта відтворює і нарощує 

інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. По-третє, 

інвестування у сфері вищої освіти має враховувати глобальні тенденції. Освіта 

є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення 

національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності 

держави на міжнародній арені. З урахуванням цього має формуватися і 

політика інвестиційного забезпечення розвитку вищої освіти. По-четверте, 

інвестиційні процеси у сфері вищої освіти впливають і на інші сфери освіти 

(перш за все шкільну і професійну) та суміжних сфер життєдіяльності 

суспільства. По-п’яте, у структурі джерел інвестицій, освоєних у сфері вищої 

освіти, традиційно значною є частка державного бюджету, а також 

різноманітних відомчих програм. В останні роки в системі інвестування 

розвитку української вищої освіти намітилися певні негативні тенденції, що 

викликані проблемами фінансового та інтелектуального забезпечення 

освітянських установ. 

Особливе питання – інвестування проектів, спрямованих на забезпечення 

рівного до ступу громадян до якісної вищої освіти. Серед таких проектів можна 

визначити: 

 запровадження ефективної системи інформування громадськості про 

можливості здобуття вищої освіти;  

 створення умов для здобуття безоплатної вищої освіти на конкурсних 
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засадах у державних і комунальних навчальних закладах;  

 удосконалення правових засад здобуття освіти за рахунок бюджетів усіх 

рівнів та коштів юридичних і фізичних осіб; 

 розширення можливостей здобуття вищої освіти шляхом 

індивідуального кредитування;  

 створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, та дітьми-інвалідами;  

 забезпечення високої якості вищої освіти та професійної мобільності 

випускників вищих навчальних закладів на ринку праці шляхом інтеграції 

вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, наукових установ та 

підприємств,  

Щоб забезпечити якісну освіту важливо: розпочати розроблення вимог до 

якості вищої освіти; активізувати процес запровадження інноваційних 

технологій і форм організації процесу навчання; залучати соціальних партнерів 

до оснащення шкіл комп’ютерами та високошвидкісним доступом до 

Інтернету; забезпечити реструктуризацію системи підготовки кадрів у 

регіональному розрізі, координуючи діяльність вищої та професійної освіти з 

бізнесом; заохочувати бізнес-середовище до створення стипендіальних фондів 

для талановитої молоді. 

Досягнення цього передбачається шляхом: 

 забезпечення необхідних фінансових і матеріально-технічних умов 

функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності; 

 запровадження системи значимих економічних стимулів; 

 запровадження грантів, премій, стипендій та інших заохочень у системі 

освітніх, наукових і науково-дослідних установ за напрямом модернізації 

інструментів використання та просування інтелектуальної власності; 

 залучення інвестицій приватного сектору в наукові дослідження, 

інновації та охорону інтелектуальної власності; 

 залучення позабюджетних джерел фінансування через участь у проектах 

і програмах зовнішньої та технічної фінансової допомоги з боку донорів у 

межах сфери інтелектуальної власності. 

Основними джерелами фінансування інноваційної діяльності України є: 

кошти державного бюджету; власні кошти підприємства; кредити, кошти 

іноземних інвесторів та кошти з інших джерел. Аналіз джерел фінансування 

інноваційної діяльності свідчить про критичне зменшення обсягів бюджетних 

коштів, спрямованих на фінансування витрат на інновації. Дані показують 

істотні коливання співвідношення джерел фінансування та свідчать про 
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недостатність обсягів, нестабільність джерел фінансування досліджень та 

розробок в Україні через низький платоспроможний попит на інновації.  

Світовий досвід державного фінансування надається переважно на підставі 

формули, загальної для певної категорії навчальних закладів. Така формула 

враховує набір базових витрат і результатів навчання . Додаткове державне 

фінансування включає субсидії за результативність досліджень (очікувані 

результати визначаються угодами між університетами та урядом або 

багатостороннім органом) або кошти конкурсних фондів (за досягнення певних 

результатів досліджень або навчання). Інституційні форми партнерства 

університетів із бізнесом включають так організаційні підрозділи в структурі 

університетів: наукові парки, бізнес-інкубатори, інноваційні компанії (часто 

співвласниками є бізнес-компанії), центри технологічних досліджень, холдинги 

з управління інтелектуальною власністю. В Україні основними мотивами 

налагодження партнерства бізнесу з вищими навчальними закладами є: 

підготовка фахівців, що відповідають запитам компанії та доступ до 

висококваліфікованої робочої сили. Світовий досвід свідчить, що ВНЗ активно 

розвивають співпрацю з компаніями у напрямі наукової та інноваційної 

діяльності. Так, компанії визначають такі найпоширеніші форми 

співробітництва з університетами: стажування – 25 %, спонсорство – 17 %, 

благодійна грошова допомога – 15%, підтримка дослідних проектів – 14%, 

контрактні дослідні проекти – 11%, взаємодія з дослідною кафедрою – 5%, 

створення бізнес-інкубаторів – 4%. А основними мотивами для налагодження 

партнерства визначають доступ до компетенцій та експертиз, розроблених в 

університеті – 43%, доступ до висококваліфікованих фахівців – 42%, доступ до 

інноваційних технологій – 22% . 

В університетах фінансуються ідеї та інститути винахідництва. Джерелом 

фінансування у дослідницькому університеті може стати накопичення 

інтелектуальної  власності . Механізми трансформації ідей в інтелектуальну 

власність сьогодні відпрацьовані та діють. Безперервний потік цих ідей і є 

джерелом фінансування наукової та інноваційної діяльності дослідницького 

університету. Міждисциплінарний Інститут винахідництва дозволить 

згуртувати  креативну молодь та забезпечить молоді навчання  винахідницької 

діяльності.  

Для фінансового забезпечення можливим є використання венчурних 

фондів, кредитів комерційних банків, надання безпроцентних кредитів за 

рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, надання державних 

гарантій та майнового страхування реалізації інвестиційних проектів. Проте на 

сьогоднішній день такий вид фінансування мало використовується через 

складну фінансову ситуацію в державі та в банківській системі. Щодо 

залучених джерел фінансування, до яких, в основному, належать кошти 

вітчизняних та іноземних інвесторів, то ситуація теж доволі складна. Іноземні 
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інвестори через воєнні дії в Україні, затягування реформ не поспішають 

вкладати кошти в нашу економіку. Одним із видів можливого інвестування в 

освіту є використання коштів населення, яке, з одного боку, не довіряє 

банківській системі, а з іншого переживає, щоб їхні кошти не зовсім 

знецінились. «Бізнес-ангели», часто, вкладають свої власні засоби, на відмінну 

від венчурних компаній, які управляють коштами третіх осіб, об’єднаними у 

венчурні фонди. Необхідно розробити механізм залучення коштів населення у 

фінансування інноваційної діяльності. 

«Врахуємо досвід країн, які з’явилися на політичній карті лише кілька 

десятків років тому, але стали лідерами, поставивши на розвиток інтелекту та 

новітніх технологій. Бо найцінніше – не гроші, не заводи та підприємства, а 

«людський капітал», який має Україна», – наголосив у свої інавгураційній 

промові президент України Петро Порошенко. Тому сьогодні важливо 

організувати роботу всіх структур, причетних до розвитку інтелектуального 

фонду України, включаючи всі рівні, створити сприятливі умови для їх 

розвитку та подальшого використання на благо держави та наступних поколінь 

і головне припинити можливість витоку інтелектуального фонду країни, бо 

вміючи навчити, вкласти кошти у напрацювання ідей та інституцій, вміймо і 

використати ці напрацювання на благо майбутніх поколінь. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ СТУДЕНТАМИ 

У ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ ЧАС У ВНЗ І–ІІ Р.А. 

У статті розкривається організація позанавчальної діяльності з 

обдарованими студентами як одна із форм роботи, яка сприяє формуванню 

творчої активності та основних ключових компетентностей. 

В статье раскрыта организация внеаудиторной деятельности с 

одаренными студентами в качестве одной из форм работы, которая 

способствует формированию творческой активности и важнейших ключевых 

компетентностей. 

The article is about the organization of extracurricular activities for gifted 

students as form of work that promotes creative activity and basic key competencies  

 

Молода людина у 14-15 років, яка вступила до ВНЗ І–ІІ р.а., уже має 

певні навички розумової діяльності, мислення, сформовану уяву, пам’ять, 

швидкість реакції, достатній рівень самостійності, самоорганізованості, 

проявляє креативність. Спираючись на дослідження В.М. Дружиніна, О.В. 

Зазимко та інших, які вказували на специфічні особливості старшого 

юнацького віку, а саме притаманні їм підвищений рівень абстрагування й 

узагальнення, становлення світогляду, моральних, естетичних почуттів, 

критичне мислення, становлення спеціальних схильностей, легкість 

засвоєння знань, уміння комбінувати знання, варто відмітити, що 

сьогоднішні студенти ще й володіють навичками роботи з комп’ютером, 

інформаційними та цифровими технологіями. У той час як деякі викладачі 

уже не встигають за молоддю щодо використання сучасних технологій. Але у 

викладача є знання, є мудрість, є досвід, якими він може поділитися з 

молодим поколінням. І разом з тим дечому навчитися у студентів. У молодих 

людей, які свідомо вибирають навчальний заклад І–ІІ р.а, уже розвинені 

певні пізнавальні інтереси, інтерес до однієї з галузей, яку вони готові 

вивчати поглиблено. Отже, досить важливо в цей період, щоб була співпраця 

викладача та студента. І основна задача викладача виявити обдарованого 

студента, направити його енергію, знання, вміння саме на творчість.  

Адміністрація кожного навчального закладу, педагогічний колектив, 

маючи всі можливості (кадровий потенціал, матеріально-технічне, 

інформаційне забезпечення) спрямовує свою роботу на виявлення обдарованих 

студентів, використовуючи основні педагогічні прийоми та спеціальні 
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психологічні методики, які спрямовані на виявлення мотивації до навчання, 

рівня їх розумового розвитку, особистісних якостей. Має місце всебічна 

аналітична діяльність викладачів, голів циклових комісій, класних керівників, 

завідувачів відділеннями, адміністрації. Вважаємо позитивним такий досвід 

виявлення обдарованих студентів, запропонований самими студентами в 

Лебединському медичному училищі імені проф. М. І. Сітенка кілька років 

тому – проведення вікторини. Запитання для неї складали самі студенти із тих, 

хто обдаровані та ще й ініціативні. Ці студенти і доповнюють банк даних 

обдарованих студентів училища, із них формується «олімпіадний резерв», і 

саме вони стають активними учасниками студентського наукового товариства 

та клубу «Інтелектуал». 

Активізація творчої самостійної роботи обдарованих студентів 

здійснюється через методичний проект по педагогічній підтримці 

обдарованих студентів «Обдарованість», основною метою якого є створення 

ефективної системи роботи з розвитку та підтримання різних типів 

обдарованості та забезпечення її функціонування. Ми вважаємо, що кінцевим 

продуктом у такому проекті є створення ситуації успіху для інтелектуально 

обдарованого студента. Для нас важливим є зростання участі таких студентів 

у освітніх конкурсах, предметних олімпіадах, конкурсах професійної 

майстерності, зростання життєвих компетентностей і активної громадської 

позиції кожного студента. 

За кілька років роботи над проектом слід відмітити, що в училищі 

розроблені певні засоби відбору здібних і обдарованих дітей та роботи з ними. 

Науково-пошукова робота студентів Лебединського медичного училища імені 

професора М. І. Сітенка організована у різних напрямах через проекти: 

– проект культурно-освітній центр «Світлиця», основні напрямки 

діяльності якого реалізуються через навчально-патріотичне, правове, 

екологічне, краєзнавче, культурологічне, духовно-моральне, художньо-

естетичне виховання; 

– проекти міждисциплінарного інтегрування, що передбачають сприяння 

підвищенню мотивації навчальної діяльності студентів, підготовку випускника з 

якісно новим рівнем мислення. Можна сказати, що це методичний, викладацький 

проект. Так. Але головна діюча особа – студент, який залучається до навчання 

завдяки інтерактивним методам навчання (рольові, симуляційні ігри, ситуативне 

моделювання, кейс-метод) і, звісно, опора викладача – обдаровані студенти. 

Значущими були міждисциплінарні проекти «Цукровий діабет», «Артеріальна 

гіпертензія», «Грип», міжвузівський проект «Туберкульоз»; 
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– проект «Медичне училище сприяння здоров’ю», в рамках якого 

формується позитивне ставлення до свого здоров’я та здоров’я пацієнтів, 

навички здорового способу життя; 

– проект «Професія, що зветься милосердя». Це також довготривалий 

проект. Уже кілька років під керівництвом викладача студенти вивчають 

життєвий подвиг, професійну діяльність не тільки визначних медиків – світил 

медицини, а й звичайних медичних сестер, фельдшерів. І кожного року як 

кінцевий продукт такого проекту – на сцені урочистий захід, конференція, 

вечір-присвята із запрошенням видатних людей; 

– проект «Інтелектуальний простір». Саме в рамках цього проекту і 

реалізуються такі довготривалі, міжпредметні, міжвузівські проекти як «Вони 

прославили Україну», «Славетні імена Сумщини», «Цей день в історії» та інші. 

За ініціативи членів клубу «Інтелектуал», їх власне активності, організованості 

і були проведені наукові пікніки, наукові квести, День науки, брейн-ринги, 

конкурси на кращого знавця з предметів та інші. 

Одним із важливих завдань викладача ВНЗ І-ІІ р.а. є не тільки підтримати, 

а й розвинути здібності студента, сформувавши у них потребу у науковому 

дослідженні. Саме робота над дослідницькими проектами (на І-ІІ курсах), у 

науково-дослідницьких групах (на старших курсах), участь у роботі 

студентських конференцій науково-пошукових робіт як в училищі, так і у ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. дозволяє студентам долучитися до наукового пошуку, проводити 

дослідження, формує вміння працювати з різними джерелами інформації, 

аналізувати матеріал, виділяти головне, систематизувати, робити висновки, 

узагальнення. Крім того, робота над груповими довготривалими проектами 

сприяє соціальній адаптації, формує комунікативні вміння, навички роботи в 

команді, вміння ставити проблеми та їх вирішувати, приймати рішення. 

Саме проектну діяльність у нашому навчальному закладі ми розглядаємо 

як таку, яка сприяє розвиткові ключових компетентностей. 

На молодших курсах – це інформаційні, дослідницькі, прикладні проекти; 

індивідуальні або парні; довготривалі; виконані в рамках однієї дисципліни або 

кількох дисциплін – міжпредметні. Підсумком пошуково-дослідницької роботи 

є щорічні науково-практичні конференції студентів, що проходять за 

напрямами підготовки.  

Уже кілька років студенти працюють над реалізацією дослідницьких проектів 

з історії, які базуються на краєзнавчому матеріалі та захищають їх у вигляді 

відеоматеріалів. Своєю науковістю, глибиною і естетичністю відзначаються 

проекти студентів про культуру та історію рідного міста, проекти із серії «Вони 

прославили Україну» про наших земляків, «Душі людської доброта» про лікарів, 

медичних працівників, «Врятувати від забуття» про ветеранів війни та 
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учасників АТО, «Моральний вчинок» та інші. Проекти з дисциплін природничо-

наукової підготовки мають прикладне значення, власні дослідження, тісний 

зв’язок з медициною. У ході роботи над проектом студент під керівництвом 

викладача не тільки вчиться робити дослідження, а й проводити аналіз дослідів, 

статистичних даних, анкет, готувати практичні рекомендації. 

Заслуговує на увагу така форма роботи з обдарованими, як конкурси 

ораторів, читців, підготовка та проведення творчих, літературних вечорів, 

акцій, соціологічних досліджень, участь в предметних олімпіадах, 

Всеукраїнських, Міжнародних освітянських конкурсах. 

На старших курсах мають місце науково-дослідницькі групи, які 

опікуються проблемою профілактики захворювань та догляду за тяжкохворими 

пацієнтами на базі неврологічного та хоспісного відділень лікарні, навчання 

пацієнтів та їх родичів, формування навичок здорового способу життя у 

молодших школярів (Проект «Здоровим бути круто» на базі школи №6 міста), 

навчання школярів 11 класів та громадськості міста (працівників 

територіального центру, вчителів міста і району, працівників поліції) наданню 

домедичної допомоги. Саме такі довготривалі, міжпредметні групові проекти 

реалізуються під керівництвом викладачів клінічних дисциплін, у ході яких 

обдаровані студенти продовжують удосконалювати свої здібності, покращують 

навички лідерства або вміння взаємодіяти з іншими, в тому числі людьми 

різного віку (від молодших школярів до геріатричних пацієнтів), різного 

психологічного стану, вчаться управляти конфліктом, формують самоосвітню 

компетентність. До того ж це сприяє подальшій професійній адаптації, 

формуванню ключових компетентностей, виховання переконання необхідності 

отримання якісної освіти для того, щоб бути конкурентоспроможним на ринку 

праці та спеціалістом корисним суспільству. 

Саме на ІІІ-ІV курсах переважають проблемні методи дослідницької 

роботи. Доречними є конкурси професійної майстерності, і брейн-ринги з 

предметів, і конкурс «Найрозумніший» з дисципліни, і публічні захисти 

творчих робіт, і конкурси стендових доповідей, які проходять в училищі, і 

залучення обдарованих студентів до проведення занять на молодших курсах. 

Усе більшої популярності серед молоді набувають наукові квести, наукові 

пікніки, ігрові форми навчання. Із досвіду роботи нашого училища відмічаємо 

значний інтерес всіх студентів до такої роботи, адже це (за словами студентів) 

цікаво, весело, драйвово, пізнавально. Обдаровані студенти стають активними 

організаторами, керівниками майстер-класів, виконавцями дослідів, авторами 

запитань, коучами, екскурсоводами. 

Участь у всіх цих заходах і дозволяє обдарованому студенту вірно 

організувати вільний час, оцінити власні здібності, розвивати специфічні 
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навички пошукової аналітичної, творчої діяльності, мобілізувати зусилля, дає 

можливість пов’язати знання з практичним досвідом. Саме такі навички є 

важливими у майбутній професійній діяльності, дозволяють зробити кар’єрний 

ріст. Таким чином дійсно підтверджується думка американських науковців 

Ернеста Т. Паскарелла та Патріка Т. Терендіні, які вказували: «Студенти, які 

активно займаються позааудиторним життям, мають вищі освітні амбіції, ніж 

не залучені студенти». 

З точки зору управлінської діяльності робота з обдарованими студентами 

повинна бути чітко спланована і спрогнозована. Викладачі формують банк 

даних обдарованих студентів зі свого предмету та фіксують динаміку 

навчальних досягнень студента. Але необхідно узагальнити дані щодо 

обдарованих студентів на рівні навчального закладу, створити загальний банк 

даних, зазначити пріоритетну сферу діяльності (мова, література, математика, 

біологія). Тоді практичний психолог вчасно зможе допомогти спрогнозувати 

тенденції розвитку здібностей студентів, розпізнати психологічний стан 

студента, попередити певні захворювання, прояви поведінки. І навчальна 

частина, творча група, яка опікується обдарованими студентами зможе 

проконтролювати навантаження на обдарованого студента і не допустити 

надмірного. Вважаємо необхідним проводити аналіз досягнень обдарованих 

студентів, їх участі в олімпіадах, конкурсах, захистах проектів, творчих 

конкурсах різних рівнів. Завдяки цьому можна визначити чи всі студенти були 

задіяні рівномірно в силу своїх здібностей, можливостей, чи змогли вони 

виконати саме такий вид роботи, враховуючи їх індивідуальні особливості, 

вміння, темперамент, характер. 

Отже, саме позанавчальна діяльність дозволяє розкрити всі таланти 

студентів, сприяє формуванню основних ключових компетентностей, «створює 

умови для здібностей молоді, формування готовності і здатності до 

самоосвіти». Саме таке завдання ставить перед суспільством національна 

програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). 
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СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ АГРОТЕХНОЛОГІЇ 

ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Анотація: У статті розглянуто питання створення та використання на 

уроках агротехнології педагогічного програмного засобу (ППЗ) 

«Агротехнологія». Даний електронний засіб призначений для самостійного 

вивчення навчального матеріалу учнями та полегшення викладання матеріалу 

викладачем. Ефективність роботи викладача підвищується, збільшується 

складова творчої роботи. Викладач може доповнювати модифікувати 

підручник. 

Даний засіб надає змогу більш якісно і оперативно проводити заняття, це 

можливо завдяки наявності на сторінці всіх матеріалів: відео, фото,тексту 

які викладач використовує при поданні нового або закріплені пройденого 

матеріалу. Завдяки цьому не втрачається час самого уроку і не 

розпорошується увага учнів, робота проходить більш плідно. 

Електронний засіб надає змогу легко накопичувати інформацію, потрібну 

при викладанні предмету та при потребі швидко її замінити. Досить одного 

разу ввести інформацію на сторінку уроку і певний час нею користуватися при 

проведенні занять. 

При формуванні інформаційної бази на відміну від готових педагогічних 

програмних засобів можливо і досить легко дотримуватися регіонального 

компоненту.  

Програмний засіб швидко встановлюється на комп’ютер. Управління 

засобом легке і зрозуміле. 

Ключові слова: професійно-технічна освіта, агротехнологія, електронні 

засоби навчання, педагогічний програмний засіб, самостійна робота, алгоритм 

роботи викладача 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы создания и использования на 

уроках агротехнологии педагогического программного средства (ППС) 

«Агротехнология». Данное электронное  средство предназначено для 

самостоятельного изучения учебного материала учениками и облегчения 

преподавания материала преподавателем. Эффективность работы 

преподавателя повышается, увеличивается составляющая творческой 

работы. Преподаватель может дополнять, модифицировать учебник. 

Данное средство дает возможность более качественно и оперативно 

проводить занятия, это возможно благодаря наличию на странице всех 

материалов: видео, фото, текста, которые преподаватель использует при 
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представлении нового или закреплении пройденного материала. Благодаря 

этому не теряется время самого урока и не распыляется внимание учащихся, 

работа проходит более плодотворно. 

Электронное средство позволяет легко накапливать информацию, 

необходимую при преподавании предмета и при необходимости быстро ее 

заменить. Достаточно ввести информацию на страницу урока и некоторое 

время ею пользоваться при проведении занятий. 

При формировании информационной базы, в отличии от готовых 

педагогических программных средств, возможно и достаточно легко 

соблюдать особенности  регионального компонента. 

Программное средство быстро устанавливаеться на компьютер. 

Управление средством легкое и понятное. 

Ключевые слова: профессионально-техническое образование, 

агротехнология, электронные средства обучения, педагогическое программное 

средство, самостоятельная работа, алгоритм работы преподавателя 

Annotation: The article tells about the creation and usage of agricultural 

technologies in the classroom with the help of educational software (middleware) 

«agricultural technologies.» This electronic software designed for self-study training 

material and facilitate teaching material for the teacher. It  increace the effectivity of 

the teacher and the component of creative work. The teacher can modify the textbook. 

This software allows you more efficiently and quickly conduct the classes it is 

possible due to availability at all materials: videos, photos, text that the teacher uses 

when presenting new material or just for repeat old material . The time of the lesson 

are save for important aims and attention of students are not sprayed, the work is 

more productive. 

The electronic software allows you easy to collect the information that you need 

for teaching the subject and if necessary to replace it quickly. Just enter the 

information for the lesson and use it some time during the lessons. 

The information base can be form easy as opposed to the package educational 

software and possible for quite easy to follow regional component. 

Software easily can be installed on the computer. The management is easy and 

understandable. 

Key words: agricultural technologies, e-learning software, teaching software, 

independent work, algorithm in the work of teacher. 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства відбуваються значні зміни, 

пов’язані зі зміною ролі інформації в суспільстві і всіх сферах людської 

діяльності. Інформаційно-комунікаційні технології виступають провідним 

інструментом інформаційної  діяльності людини в сучасних умовах . 
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Освіта, перебуваючи в тісному взаємозв’язку з суспільством, не може 

залишатися незмінною в ситуації, що склалася. 

Звичайно, не слід відкидати методи і засоби навчання, що перевірені 

часом, але є очевидна необхідність впровадження поряд з традиційними 

методами нових, що відповідають вимогам часу.  

В повній мірі забезпечують вимоги якісної підготовки учнів електронні 

засоби навчання (ЕЗН) як синтез активних способів навчання та сучасних 

інформаційних засобів.  

Використання нових інформаційних технологій  у  навчальному процесі 

дозволяє активізувати процес навчання, реалізувати ідеї розвиваючого 

навчання, підвищити темп уроку, збільшити обсяг самостійної роботи учнів, 

формувати і розвивати професійну компетенцію учнів. В умовах недостатності 

різноманітних засобів навчання, намагання  надавати учням повноцінні знання, 

уміння й навички, змушує викладача розробляти й створювати ці засоби в 

умовах навчального закладу. 

Основна професія, якої навчають в Білокуракинському професійному 

аграрному ліцеї: - тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. 

В силу своєї специфіки, як не яка інша, вона вимагає від робітника знання 

устрою, правил експлуатації та обслуговування великої кількості машин і 

механізмів, тому ознайомити учнів з великою різноманітністю сучасних 

тракторів, комбайнів, комплексів  сільськогосподарських машин можливо 

тільки за допомогою сучасних мультимедійних засобів. 

І в першу чергу, саме предмет «Агротехнологія» потребує 

використання ЕЗН. Так, в 5-ти хвилинному фільмі можна показати учням 

технологію вирощування сільськогосподарської культури, яка на практиці 

проводиться на протязі року, комплекси машин, які вони не зможуть  побачити 

в умовах ліцейного навчального машино-тракторного парку і т.д. 

В Білокуракинському ПАЛ протягом останніх п’яти років  ведеться робота 

щодо оновлення комплексно-методичного забезпечення предметів з професії 

«Тракторист–машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва»: створюються презентації, слайд-шоу, електронні тести, 

фрагменти відеофільмів, навчальні відеофільми до тем предметів.  

При створенні доробок викладач працює за наступним алгоритмом:  

1. Вибирає вид ЕЗН, який можна створити в умовах матеріально-технічної 

бази навчального закладу: відеофільм, відеоролік, презентація, електронний 

підручник тощо. 

2. Визначення методичної мети використання ЕЗН. 
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3. Вибір розділу або теми програми, при вивченні якої буде 

застосовуватися ЕЗН, введення його у структуру уроку на певному його етапі  

4. Розробка дидактичних матеріалів для оформлення електронного засобу. 

5. Обробка засобу за допомогою комп’ютерних  програм.  

Для створення зазначених мультимедійних продуктів використовується 

матеріально-технічна база, наявна у навчальному закладі, а саме: техніка у 

машинно-тракторному парку ліцею, навчальні майстерні, комп’ютерне 

обладнання. 

Створена база фільмів, текстового, відео та фотоматеріалів стала 

потребувати упорядкування для швидкого доступу до її компонентів під час 

проведення уроку.  

Саме для цих потреб останній рік викладач працює над створенням 

педагогічного програмного засобу (ППЗ) «Агротехнологія». 

ППЗ – сучасний електронний мультимедійний засіб. Це цілісна дидактична 

система, що заснована на використанні комп’ютерних технологій і ресурсів 

Internet. 

Створення програмного засобу як додаткового електронного навчального 

засобу дозволяє методично правильно організувати як індивідуальну, так і 

групову роботу учнів. Створюючи та використовуючи ППЗ, викладач, який 

творчо працює сам, стимулює творчість учнів, навчає їх думати, шукати, 

аналізувати. 

Користь цієї роботи подвоюється, коли учні приймають участь у створенні 

засобів навчання: підготовці техніки, участі у зйомках фото та відеоматеріалів, 

обробці їх на комп’ютерних засобах. Адже тут використовується те, що їм 

цікаве: фото та відеотехніка, диктофони, комп’ютерна техніка, різноманітні 

програмні засоби.  

Приймаючи участь у створенні електронних засобів навчання, учень може 

більш ретельно вивчити матеріал, за яким створюється цей засіб. 

Даний електронний засіб призначений для самостійного вивчення 

навчального матеріалу учнями та полегшення викладання матеріалу 

викладачем. 

Ефективність роботи викладача підвищується, збільшується складова 

творчої роботи. Викладач може доповнювати, модифікувати засіб. ЕЗН надає 

змогу більш якісно і оперативно проводити заняття завдяки наявності на 

сторінці всіх матеріалів відео, фото, тексту, які викладач використовує при 

поданні нового або закріпленні пройденого матеріалу.  
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Завдяки цьому, не втрачається час самого уроку і не розсіюється увага 

учнів, робота проходить більш плідно. 

Даний електронний засіб надає змогу легко накопичувати інформацію, 

потрібну при викладанні предмету, та при потребі швидко її замінити. 

При формуванні інформаційної бази, на відміну від готових ППЗ, можливо 

і досить таки легко дотримуватися регіонального компоненту. Засіб легко 

встановлюється на комп’ютер.  

Інтерфейс програми створений у вигляді  типової навчальної програми з 

предмету «Агротехнологія». Теми програми записані на текстових кнопках. 

Обравши і натиснувши потрібну кнопку, ми опиняємося на сторінці даної 

теми, яка в свою чергу містить кнопки з темами поурочно-тематичного плану. 

Вибравши тему конкретного уроку, переміщуємося на сторінку уроку, де 

міститься інформація у вигляді тексту, фото, малюнків, схем, та встановлена 

панель керування відеопрогравачем для перегляду відеофайлів. 

Є можливість запуску з меню ППЗ, електронних підручників та програм 

для більш поглибленого вивчення навчального матеріалу. 

Після опрацювання теми для перевірки знань і закріплення пройденого 

матеріалу уроку учням пропонується пройти тестування за допомогою 

програми Tester, що інтегровано в даний електронний засіб.  

Результат використання ППЗ: 

- підвищення ефективності використання навчального часу; 

- реальна індивідуалізація процесу навчання; 

- позитивна мотивація навчання за рахунок створення комфортних умов 

роботи; 

- посилення творчої складової діяльності викладача; 

- максимально широкий доступ до потоків інформації та способів її 

обробки; 

- активізація учнів при засвоєнні навчальної  інформації. 

Зазначені методичні доробки схвалені обласною творчою групою з 

проблеми «Розробка та впровадження електронних засобів навчального 

призначення на уроках професійної підготовки». 
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КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Курс дистанционного обучения для учащихся профессии оператор 

компьютерного набора по предмету «Технология компьютерной обработки 

информации». 

Course of the controlled from distance educating for students to the profession 

operator of computer set on an object «Technology of computer treatment of 

information». 

 

Даний електронний посібник містить курс уроків і розроблений відповідно 

до діючої програми з професії «Оператор комп’ютерного набору». 

Призначений для проведення уроків та практичних робіт, тестових занять з 

метою оволодіння, перевірки знань, умінь та навичок учнів з тем зв програмою 

предмету «Технології комп’ютерної обробки інформації». Усі завдання 

підібрані із врахуванням індивідуальних можливостей учнів. Електронний 

посібник призначений для викладачів інформатики, інформаційних технологій, 

майстрів виробничого навчання, учнів. 

ВСТУП 

Кожен педагог має прагнути того, щоб проведений урок був якісний, 

ефективний. Це забезпечить результативність процесу навчання і якість знань. 

Урок - динамічна варіативна форма організації процесу цілеспрямованої 

взаємодії ( діяльності та спілкування) педагога та учнів, що включає зміст, 

форми, методи і навчання та систематично застосовується для вирішення 

завдань освіти, виховання і розвитку учня. Всі компоненти взаємозумовлені й 

взаємопов’язані: цілі навчання (загальні й конкретні) реалізуються через зміст, 

методи й організаційні форми навчання ; засоби навчання можуть виступати як 

спосіб реалізації (розвитку)змісту, методів і форм організації навчально-

виховного процесу. Між усіма компонентами навчання як педагогічної системи 

є зв’язки керування, взаємодії, перетворення й розвитку.  

 Як підготувати і провести сучасний ефективний урок? Від чого залежить 

ефективність ? Вихідним моментом будь-якого уроку є чітко визначена мета, 

яку ставить перед собою педагог, а учні усвідомлюють , сприймають її як 

власну. На кожному уроці відповідно до мети реалізуються навчальні, виховні 

й розвивальні завдання. Мета уроку орієнтує викладача й учнів на досягнення 

реального результату. 

mailto:ogalanitskaya@mail.ru
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Якість навчальних і розвивальних навичок учнів напряму залежить від 

того, чи даються засоби навчання в готовому вигляді, чи конструюються 

учнями разом з учителем. Виготовлення засобів навчання самими учнями 

сприяє забезпеченню розвиваючого ефекту та більш високої якості знань, ніж їх 

використання за шаблоном. Не абсолютна кількість завдань, а їх 

різноманітність та міцність засвоєння є однією з дидактичних основ 

підвищення якості знань учнів, розширення їх світогляду та здібностей.  

 У кожного педагога свої методичні підходи , методичні прийоми , які 

дозволяють успішно проводити уроки. Для реалізації поставлених педагогом 

завдань, гарантій позитивних результатів і досягнення ефективності діяльності 

він повинен правильно обирати та грамотно застосувати сукупність методів, 

форм, засобів навчання. 

За взаємозв’язку мети, змісту та результату на уроці, з урахуванням 

особливостей учнів та їх вплив на результат уроку можна судити про 

ефективність уроку. 

Кожен викладач перебуває в постійному пошуку оптимальних шляхів і 

засобів підвищення ефективності уроку. Сукупність основних чинників, від 

яких залежить ефективність уроку, можемо відобразити наступною залежністю. 

При створенні і використанні сучасного методичного інструментарію за 

допомогою інформаційно – комунікаційних технологій вирішуються наступні 

дидактичні завдання : 

- Удосконалення організації викладання; 

- Підвищення продуктивності самопідготовки учнів; 

- Індивідуалізації навчання; 

- Прискорення тиражування і доступу до досягнень педагогічної практики; 

- Посилення мотивації до навчання; 

- Активізація процесу навчання, можливість залучення учнів до 

дослідницької діяльності; 

- Забезпечення гнучкості процесу навчання. 

У навчально – виробничий процес впроваджую наступні дидактичні засоби 

навчання: 

Зазначені дидактичні засоби можуть застосовуватися практично на усіх 

етапах уроку: актуалізація опорних знань ,вивчення, закріплення і контроль 

набутих знань, під час практичних робіт. При цьому учні можуть працювати 

самостійно , в парах, в міні – групах або групою в цілому. 

Методи: бесіда, пояснення, демонстрація, лекція, вправи, практична 

робота. 
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Сучасний випускник ПТНЗ повинен вміти на рівні світового класу 

виконувати складні технологічні операції та бути конкурентноспроможним на 

світовому ринку праці. 

Підготовлені за новими вимогами робітники сфери інформаційних 

технологій повинні використовувати сучасні технічні навички у 

високоінтегрованому режимі. Відповідно до цього, педагогічні працівники 

мають більше уваги приділяти у навчально-виховному процесі вимогам, які 

безпосередньо відносяться до операцій, які виконуються у конкретному 

технологічному середовищі. Науково обґрунтована організація процесу 

підготовки фахівців з інформаційних технологій, що базується на фахових 

знаннях, дозволить здобути очікуваного результату – сформувати уміння , 

якими повинен володіти випускник навчального закладу та важливі якості, що 

допоможуть йому вирішувати основні завдання професійної діяльності. 

Фундаментальність освіти спрямовує діяльність ПТНЗ не лише на надання 

професії певного  професійного рівня, але й на формування передумов 

постійного професійного розвитку людини, здобування вищих професійних 

рівнів. Фундаментальні знання та навички допомагають визначити основні 

вимоги до підготовки кваліфікованих робітників, відповідно до якої випускник 

навчального закладу повинен мати :високий рівень культури; ґрунтовні знання 

зі своєї професійної діяльності; практично реалізовувати інформаційні 

технології, мати комунікабельну спроможність; бути спроможним до 

інноваційної діяльності. 

З метою вдосконалення змісту професійної підготовки і формування його 

як цілісної системи доцільним було розробити  систематизований комплекс 

навчально-методичного забезпечення, впроваджувати інноваційні організації 

навчального процесу. Напрацювання у навчальному закладі покладено в основу 

цього електронного ресурсу,який буде корисний не лише для педагогічних  

працівників, а й до учнів ПТНЗ. 

Електронний підручник може допомогти зрозуміти та оцінити сучасні 

вимоги до професії «Оператор комп’ютерного набору», нові вимоги до якості 

підготовки фахівців, а також органічно здійснювати в учнів формування 

професійно важливих якостей, готовності до роботи в умовах сучасного 

виробництва. 

Електронний підручник розроблений для користування та представлений 

на сайті Вищого професійного училища №17. 

У електронному підручнику подано зміст занять теоретичного навчання та 

практичні завдання з метою оволодіння, перевірки знань, умінь та навичок 

учнів з тем відповідно до діючої навчальної програми по професії «Оператор 

комп’ютерного набору». Виконуючи практичні роботи та запропоновані тестові 
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завдання учні засвоюють широкі функціональні можливості програм Microsoft 

Office, оволодівають навичками та технікою виконання таких робіт, як 

введення, форматування, редагування та форматування текстів, створення 

таблиць, малюнків, діаграм, формул. 

Всі завдання скомпоновані та розраховані з урахуванням індивідуальних 

особливостей учнів з застосуванням спеціальних навичок вирішувати 

поставлену задачу самостійно. Наприкінці уроку надаються контрольні 

запитання для перевірки засвоєного матеріалу учнями та виконуються ними у 

робочих зошитах або у електронному вигляді, файлі. Файли з ім’ям учня 

створюються на перших заняттях  і зберігаються на носії до отримання учнем 

заліку по темі. 

Доступ до електронного ресурсу на сторінці  http://vpu17.dp.ua/navchalna-

robota/navchalno-metodichne-ta-nformats-yne-zabezpechennya-.php 
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ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ 

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ 

Анотація. У статті здійснено аналіз термінів, які позначають 

використання інформаційних технологій, охарактеризовано етапи набуття й 

рівні сформованості ІТ-компетентності, визначено шляхи її  формування у 

вчителів природничо-математичного циклу.  

Ключові  слова: загальні компетентності, базові ІТ-компетенції, рівні 

сформованості ІТ-компетенцій.   

Аннотация. В статье осуществлен аналіз терминов, обозначающих 

использования информационных технологий, охарактеризованы этапы 

приобретения и урони сформированности ИТ-компетентности, определены 

пути ее формирования у учителей естественно-математического цикла 

.Ключевые слова: общин компетентности, базове ИТ-компетенции, урони 

сформированности ИТ-компетенций. 

Annotation. The article analyzes the terms that indicate the use of information 

technology, the stages of entry and levels of development of IT competence and the 

ways of its formation in teachers natural mathematical cycle. 

Keywords: general competence, basic IT competence levels of the development 

of IT skills. 

 

Науково-теоретичні та практичні аспекти вдосконалення професійної 

діяльності педагогічних працівників через застосування інноваційних освітніх 

технологій були й залишаються предметом дослідження багатьох учених. 

Вагомим підґрунтям, що визначило концептуальні положення застосування 

сучасних систем професійної діяльності педагогічних працівників, стали 

результати наукових досліджень, які висвітлено в працях М. І. Бурди, Н. М. Бібік, 

М. С. Вашуленка, Л. М. Ващенко, С. У. Гончаренка, М. В. Головка, В. В. Дивака, 

М. Б. Євтуха, Б. М. Жебровського, І. А. Зязюна, Н. І. Клокар, В. Г. Кременя, 

І. Л. Лікарчука, В. М. Мадзігона, В. І. Маслова, Ю. І. Мальованого, Н. Г. Ничкало, 

С. М. Ніколаєнка, В. В. Олійника, Л. А. Онищук, Л. П. Пуховської, 

О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинської, Д. В. Табачника, Є. Р. Чернишової, 

А. І. Чміля, М. Д. Ярмаченка та ін.  

Проблеми застосування сучасних інформаційних технологій у освітніх 

системах досліджували В. П. Беспалько, В. Ю. Биков, Я. А. Ваграменко, 

А. П. Єршов, Г. А. Кручинина, О. А. Козлов, М. П. Лапчик, Б. Ф. Ломова, 



118 

А. Е. Марон, Ю. І. Мальований, Е. І. Машбиц, І. В. Роберт, В. В. Рубцова, 

Н. Ф. Тализіна, O. K. Тихомирова, М. В. Швецький, D. M. Adams, J. L. Lambrech 

та ін. У роботах цих авторів розглянуто підвищення ефективності функціонування 

освітніх систем засобами інформаційних технологій.  

Результати дослідження проблеми використання апаратних і програмних 

засобів сучасних ІТ певною мірою висвітлено у працях В. Г. Болтянського, 

А. Ф. Верланя, В. П. Волинського, М. З. Глузмана, А. М. Гуржія, 

Ю. О. Дорошенка, Л. М. Забродської, М. І. Жалдака, О. А. Кузнецова, 

В. В. Лапінського, Л. Л. Ляхоцької, О. М. Макарчука, В. М. Монахова, 

Н. В. Морзе, С .А. Ракова, Ю. С. Рамського, В. Г. Розумовського, В. Д. Руденка, 

І. Ф. Следзинського, О. О. Жука та ін.  

Системам освіти різних країн світу притаманні відмінності у тлумаченні 

змісту, принципів систематизації та класифікації компетентностей. У багатьох 

європейських країнах відбір і впровадження ключових компетентностей 

(keycompetencies) стає пріоритетним методологічним і дидактичним завданням, 

вирішення якого суттєво впливає на конструювання державних освітніх 

стандартів, навчальних програм, методичного супроводу процесу навчання, 

систем оцінювання результатів освіти [4Ошибка! Источник ссылки не 

найден.].  

Поняття «компетентності» Міжнародною комісією Ради Безпеки Європи 

пропонується розглядати як ключові вміння, опорні знання, тобто своєрідні 

індикатори ЗУН та ставлення, які не просто підтримують, а й забезпечують 

досягнення успіхів у різноманітних галузях життя.  

Роз’ясняючи поняття «компетентність» В. І. Луговий пропонує визначення, за 

яким це – «інтегральна характеристика особи, яка розкладається на диференціальні 

компетентності. Тобто, загальна компетентність складається з окремих частинних 

компетентностей. При цьому терміну компетенція (компетенції) надається значення 

юридичного характеру як певних (приміром, посадових) повноважень, наданих 

особі для виконання покладених на неї функцій» [5]. Як зауважують Г. О. Балл та 

П.С. Перепелиця, особистість може бути в межах своєї компетенції компетентною 

або некомпетентною в певних питаннях, тобто мати компетентність 

(компетентності) у певній галузі діяльності [6]. 

Розділяючи загальне й індивідуальне у змісті компетентнісної освіти, 

російський науковець А. В. Хуторской пропонує розуміти під компетенцією 

«сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, 

способів діяльності), по відношенню до певного кола предметів і процесів, які є 

необхідними для якісної продуктивної діяльності»; а він компетентність 

розглядає як «володіння людиною відповідною компетенцією, яка включає 

особистісне ставлення до неї і предмету діяльності» [8, с. 60.]. Вчений також 
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підкреслює, що компетенція – це задана вимога, норма, а компетентність – 

набута особистісна якість, що передбачає мінімальний досвід використання 

компетенції. З-поміж різних ознак він акцентує інтегральність, компетенції. 

Отже, за А. В. Хуторським,  компетенція – це коло повноважень, а 

компетентність – властивість (обізнаність, кваліфікованість) особистості. 

Щодо визначення поняття «компетентність в галузі ІТ» то воно має 

широке використання в педагогічній науці, проте трактується неоднозначно. 

Синонімічними до терміну «інформаційно-комунікаційна компетентність», 

О. М. Спірін пропонує, вважати низку термінів, що нині використовуються в 

педагогічній науці: «комп’ютерна компетентність», «інформаційно-

комп’ютерна компетентність», «інформаційно-технологічна компетентність». 

Під інформатичною компетентністю ним пропонується розуміти підтверджену 

здатність особистості задовольнити власні індивідуальні потреби та суспільні 

вимоги щодо формування професійно-спеціалізованих компетентностей 

людини в галузі інформатики. Він радить застосовувати цей термін також і при 

вивченні шкільного предмета «Інформатика», де переважно мають 

формуватися інформатичні компетентності учнів, особливо за умов 

профільного навчання. Він зазначає, що для визначення поняття 

«інформаційно-комунікаційна компетентність» як похідного від поняття 

інформаційної компетентності варто скористатися поняттям «інформаційно-

комунікаційні технології» [12]. 

Наприклад, О. В. Аніщенко та О. С. Падалка пояснюють, що інформаційна 

компетентність педагогів, передусім, передбачає їхню здатність використовувати 

апаратні засоби ІТ, а також ефективно працювати з інформацією в електронному 

та друкованому варіантах (швидко її знаходити та раціонально опрацьовувати) [9]. 

За Р. С. Гуревичем «інформаційна компетентність» являє собою компетентність 

індивіда у роботі з інформацією [10]. 

На основі аналізу понять інформація, інформаційні та інформатичні 

процеси, системи і технології, компетенції та компетентності, О. М. Спіріним 

було уточнено поняття «інформаційно-комунікаційна компетентність» та 

«інформатична компетентність». Інформаційно-комунікаційна компетентність, 

за О. М. Спіріним – це підтверджена здатність особистості використовувати на 

практиці інформаційно-комунікаційні технології для задоволення власних 

індивідуальних потреб і розв’язування суспільно-значущих, зокрема 

професійних, задач у певній предметній галузі [12]. 

У відомих літературних джерелах не здійснювалось відокремлення в якості 

однієї зі складових цілей професійної підготовки майбутніх вчителів 

природничо-математичних спеціальностей відповідної компетентності, яку 

пропонуємо визначати як ІТ (ай-ті)-компетентність. Викладене стало 
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основою для формулювання дефініції «ІТ-компетентність» вчителя 

природничо-математичних дисциплін та спонукало до розкриття їх ключових 

ІТ-компетентностей, а саме: 

• Теоретичні (система знань ІТ, технології, методи та форми їх 

впровадження в професійну діяльність тощо). 

• Практичні (сукупність умінь і навичок використання засобів ІТ). 

• Методичні (система спеціально-наукових, психологічних, педагогічних 

знань та вмінь з питань планування та здійснення навчально-виховного процесу 

певного предмету, яка має яскраво виражений прикладний характер 

використання можливостей ІТ: розробка електронних навчальних матеріалів; 

вдосконалення предметних компетентностей через застосування ІТ; 

підвищення педагогічної майстерності засобами ІТ; здійснення рефлексія 

формування власної методики викладання; здійснення моніторингу досягнень 

учнів; обмін досвідом викладання предмету). 

З урахуванням такого підходу, ІТ-компетентність (ай-ті-компетентність) 

вчителя природничо-математичних, на нашу думку, – це здатність вчителя 

використовувати на практиці ІТ для задоволення особистих потреб і розв’язу-

вання професійних завдань у відповідній предметній галузі, яка передбачає: 

наявність знань у галузі ІТ, методів та форм їх впровадження в професійну 

діяльність; сукупності умінь і навичок застосування ІТ; системи спеціально-

наукових, психологічних, педагогічних знань та вмінь з питань планування та 

здійснення навчально-виховного процесу певного предмету, яка має яскраво 

виражений прикладний характер використання можливостей ІТ: розроблення 

електронних навчальних матеріалів; удосконалення предметних 

компетентностей через застосування ІТ; підвищення педагогічної майстерності 

засобами ІТ; здійснення моніторингу досягнень учнів та обмін досвідом 

викладання предмету через застосування ІТ тощо. 

Водночас інформаційну компетентність ми розуміємо як здатність 

особистості орієнтуватися  в  потоці  інформації,  уміння  працювати  з різними 

видами інформації, знаходити й відбирати необхідний матеріал, класифікувати 

його,узагальнювати, критично до нього ставитися, на основі здобутих знань 

вирішувати будь-яку інформаційну проблему, пов’язану з професійною 

діяльністю. Вона є основним компонентом інформаційної культури, що, у свою 

чергу, є частиною загальної культури особистості й використовується як одна з 

цілей  професійного навчання вчителів. 

ІТ-компетентність незводиться до розрізнених знань і навичок роботи на 

комп’ютері. Вона є інтегральною  характеристикою особистості, здатністю до 

засвоєння відповідних знань і розв’язання завдань у навчальній та професійній 

діяльності за допомогою комп’ютера. 
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ІТ-компетентність поділяється на три основні складові, що відповідають 

окремим видам діяльності вчителів природничо-математичного циклу. 

Загальна компетентність – це здатність учителя використовувати 

ІТ-технології у викладанні навчального предмета й створювати для 

забезпечення навчально-виховного процесу: таблиці, малюнки, діаграми, 

презентації, тестові завдання, текстові документи.  

 

 

Рис. 1. Рівні оволодіння ІТ-компетенціями 

Охарактеризуємо рівні володіння ІТ-компетенціями (Рис. 1):  

 Базовий рівень – інваріант знань, умінь і досвіду, необхідний учителеві-

предметнику для вирішення освітніх завдань засобами інформаційних 

технологій загального призначення;   

  предметно-орієнтований – освоєння ІТ і формування готовності до 

впровадження в освітню діяльність спеціалізованих технологій і ресурсів, 

розроблених відповідно до вимог, змісту й методики того чи іншого 

навчального предмета; 

 педагогічний (психолого-педагогічний, методичний, творчий) рівень –

розробка власних електронних засобів навчального призначення, використання 

засобів ІТ для вирішення професійних і особистих завдань.   

Розвиток професіоналізму  вчителя – підвищити  свій  рівень комп’ютерної 

грамотності,  прагнути  всіляко  розширити  можливості  в навчанні  предмета 

за  рахунок  використання ІТ-технологій. 

Сьогодні вчитель реально працює в ІТ-насиченому освітньому середовищі, 

а це, у свою чергу, не може не впливати на структуру уроку й методику 

викладання шкільних предметів. Крім того, ефективність використання ІТ у 

Базовий рівень 
володіння ІТ-
компетенціями

Технологічний 
рівень володіння ІТ-
компетенціями 

Практичний 
(професійний) рівень 
володіння ІТ-
компетенціями 
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навчанні залежить від чіткого уявлення про місце, яке вони повинні посісти в 

складному комплексі взаємозв’язків, що виникають у системі взаємодії 

«учитель-учень». Учитель-предметник має розуміти, що діапазон використання 

комп’ютера в навчально-виховному процесі достатньо великий.  

У професійному середовищі педагогічної діяльності комп’ютер є об’єктом 

вивчення та засобом реалізації сучасних ІТ технологій навчання та 

управління [3].Він  виступає  потужним  засобом  підвищення результативності 

та якості навчання.  

Використання сучасних засобів ІТ на уроках природничо-математичного 

циклу дозволяє інтенсифікувати педагогічну діяльність; підвищити якість 

навчання; реалізувати  дидактичні  принципи. 

Розвиваючи ІТ-компетентність, учитель може застосувати набуті у 

навчально-виховному процесі, спрямувати їх на розвиток особистості учня. 

Так у подальшій роботі вчителі використовують:  

Універсальне ППЗ, яке можна застосувати на уроці з будь-якого предмета: 

- програма генерації та проведення тестів; 

- програма створення кросвордів на кожному комп’ютері потім можна 

генерувати свій кросворд із введених заздалегідь слів; 

- програма розробки презентацій Місгоsоft РОWER Роіnt (може бути 

використана для узагальнюючих уроків, уроків підготовки до тематичної 

атестації тощо); 

Використання мультимедійних презентацій Місгоsоft Роwег Роіпt у 

навчальному процесі дає змогу:   

 організовувати демонстрації змісту навчання, завдань, підсумків, роботи 

на уроках; 

 демонструвати графіки, схеми, таблиці; 

 демонструвати результати групових проектів; 

 представляти дані з мультимедійних енциклопедій і довідкових бібліотек, 

записаних на компакт-дисках і розташованих в Інтернеті; 

 демонструвати результати досліджень та опитувань різних типів. 

Мicrosoft Ехсеl являє собою потужний інструмент,призначений для 

опрацювання, аналізуй відображення даних за допомогою електронних 

таблиць. Наприклад, її учні можуть зберігати й аналізувати інформацію, 

розв’язувати різноманітні практичні завдання, передбачати зміни, оцінювати 

результати, розглядати дані в різних форматах, стежити за певними 

тенденціями і відображати їх у графіках, впорядковувати і класифікувати 

об’єкти тощо. 
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За допомогою табличного процесора можна розробляти тестові завдання, 

діаграми, графіки, а також шаблони, які можна використовувати як додаткові 

матеріали для учнів. 

Дидактичні матеріали, розроблені за допомогою табличного процесора, 

передбачають перевірочні тести, кросворди, таблиці, соціологічні діаграми. 

Такі матеріали допомагають учням краще зрозуміти досліджувані проблеми, а 

також набути необхідних знань, умінь і навичок. 

Методичні матеріали вчителі мають можливість створювати за допомогою: 

• мультимедійних презентацій: 

1. Розробка автобіографічної презентації для знайомства з учнями на початку 

року. 

2. Розробка електронних варіантів лекції, супроводжуваних демонстрацією 

слайдів. 

3. Створення архівів уроків (презентацій) для додаткових занять з учнями, 

зокрема з відсутніми на заняттях. 

4. Розробка презентацій для Дня відкритих дверей. 

5. Розробка презентацій, призначених для демонстрації колегам або на зборах 

батьків. 

веб-сторінок; 

1. Надання учням і батькам можливості звертатися до освітніх ресурсів удома 

або в школі. 

2. Ознайомлення з навчальним предметом або курсом. 

3. Відображення звітів про екскурсії, походи, навчальні та соціальні події з 

розміщенням фотографій та відео. 

5. Допомога учням у виконанні домашніх завдань, самостійних   досліджень, 

створення посилань на корисні освітні веб-сайти 

6. Збирання за допомогою спеціальних форм відгуків батьків ставлення 

учнів до вивчення предмета. 

• публікацій: 

1. Надсилання учням додому стислих оглядів курсу,  правил  поведінки в 

навчальному закладі, програм та списків запланованих заходів, а також 

інновації шкільної інформації. 

2. Створення інформаційних звітів із фотографіями про екскурсії та іншу 

діяльність у межах учнівського соціального проекту. 

Творчий учитель перебуває у постійному пошуку, щоб не відставати від 

вимог сьогодення,  щоб зацікавити учнів предметом, створити позитивну 

мотивацію  до  навчання.  Для  цього йому необхідно відшукати потрібну 

додаткову інформацію, якої немає в підручниках. А це вимагає від педагога 
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також умінь використовувати безмежні можливості інформаційних технологій, 

а саме працювати:  

– з електронними базами даних;  

– в локальній мережі;  

– з Інтернет-технологіями;  

– з інтерактивною дошкою тощо.  

Формування ІТ-компетентності вчителів природничо-математичного 

циклу передбачає ознайомлення із комп’ютерно-орієнтованими методичними 

системами, на основі яких він зможе спроектувати урок, що буде 

високоефективним і результативним.  

Маючи сформовану ІТ-компетентність і професійний  досвід, учитель 

природничо-математичного циклу набуває можливості розробляти власні 

електронні продукти, адже саме вони відображають бачення вчителя щодо 

викладання предмета з використанням інформаційно-комунікаційних  

технологій, зокрема  математики.  

Діагностичнакомпетентністьдопомагаєвчителяманалізуватидосягненняучні

в у процесі навчання, особливо, враховуючи те, що за останні роки  змінився 

вектор навчального процесу, зокрема, відбулося насичення тестовими 

завданнями. Враховуючи те, що випускники загальноосвітніх навчальних 

закладів проходять незалежне оцінювання, що змінюється і сама система 

проведення оцінювання знань і вмінь учнів, а також ставлення  до цього 

процесу, учителі повинні мати здатність здійснювати:  

 Моніторинг результатів навчальної діяльності;  

 Проміжне діагностування;  

 Електронне тестування;  

 Прогнозування тощо.  

ІТ-компетентність надає можливість  учителю природничо-математичного 

циклу, скориставшись готовою  тестовою  оболонкою,  самостійно створювати 

електронні  тести  й  заощаджувати  час  для  перевірки  навчальних  досягнень 

школярів.   

Нині неможливо уявити діяльність учителів природничо-математичного 

циклу без:  

 електронних енциклопедій;  

 демонстраційних програм;  

 готових навчальних програмних педагогічних засобів;  

 електронних підручників.  
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Такий набір електронних засобів навчання із кожним роком 

збільшується,урізноманітнюється. Учитель повинен  гармонійно  поєднувати 

готові електронні продукти з традиційними методами,  формами  роботи у своїй 

професійній діяльності; створювати тренінгові системи навчання; 

забезпечувати неперервну освіту впродовж усього життя; системно 

використовувати набуті навички у педагогічній практиці; постійно підвищувати 

рівень сформованості інформаційно-комунікаційної культури шляхом переходу 

від базового рівня володіння ІТ-компетенціями до професійного рівня.  

Висновки. Отже, формування  ІТ-компетентності  сприяє  всебічному 

розвитку вчителів природничо-математичного циклу;самовдосконаленню; 

бажанню вчитися впродовж усього життя; розумінню інформаційно-

комунікаційних процесів; здатності застосовувати  набуті знання у професійній 

діяльності; вдосконалювати професійну майстерність; застосовувати  набуті 

знання у педагогічній  практиці, а тематичні курси є одним зі шляхів 

формування  ІТ-компетентності  вчителів природничо-математичного циклу.  

Під базовими ІТ-компетенціями ми розуміємо:  

 Наявність загальних уявлень у сфері ІКТ;   

 Наявність уявлень про електронний освітній ресурс;   

 Володіння інтерфейсом операційної системи;   

 Наявність загальних уявлень у сфері мультимедіа;   

 Володіння технікою підготовки графічних ілюстрацій на основі 

растрової графіки;   

 Володіння навичками користувача офісних технологій у контексті 

підготовки дидактичних засобів з предметної галузі та робочих документів;   

 Володіння базовими Інтернет-сервісами і технологіями;   

 володіння основами технології побудови web-сайтів.   

Формування ІТ компетентності вчителів природничо-математичного циклу 

сприятиме розвитку професіоналізму цих педагогів, що забезпечить високу 

результативність їх професійної діяльності, ефективне управління навчально-

пізнавальною діяльністю учнів, сприятиме підвищенню якості надання освітніх 

послуг в системі загальноосвітніх навчальних закладів. 
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В статті розглянуто сучасний стан галузі електронних підручників, 

зроблено висновок про необхідність застосування інформаційних технологій на 

уроках англійської мови в початковій школі, що дозволяє заохотити учнів до 

навчання та полегшити засвоєння іншомовного матеріалу. Для підтвердження 

даної ідеї розроблено і впроваджено в начальний процес учнів перших класів 

Харківської гімназії №14 мультимедійний додаток до підручника Алли Несвіт. 

Ключові слова: мультимедийное приложение, электронный учебник, 

английский язык, первый класс, урок, школа. 

Keywords: multimedia application, electronic textbook, English language, first 

form, lesson, school. 

 

В останні роки в усьому світі спостерігається поширене використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, а також застосування різних 

гаджетів в навчальному процесі. Одночасно з ростом числа людей, що 

використовують комп’ютери, різко збільшився обсяг інформації, отримуваної 

через комп’ютерні мережі та Інтернет. Зміни, викликані стрімким розвитком 

інформаційно-комунікаційних технологій, відбуваються практично в усіх 

сферах діяльності, і освіта не є винятком. 

На сучасному етапі розвитку школи традиційний навчальний процес 

доповнився новими формами навчання на основі цифрових технологій. 

З’явилося таке поняття, як «класи майбутнього» [1]. У таких класах є цифрові 

електронні дошки, проектор, ноутбуки, а також бездротова мережа Інтернет. 

Матеріали заняття можна легко передати з електронної дошки прямо на 

ноутбуки учнів за допомогою бездротового трансляції, забезпечивши тим 

самим по-справжньому спільну роботу. Зв’язок між ноутбуками і цифровою 

дошкою також дозволяє вчителеві контролювати те, що дивляться учні: якщо 

хтось почне відвідувати не пов’язані з уроком веб-сайти, це відразу ж буде 

помічено. Стали доступними нові форми перевірки знань і роздачі домашніх 

робіт: опитування і екзаменаційні завдання тепер можна завантажувати в 

цифровому форматі на екрани учнів, а потім так само отримувати результати. 
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Для роботи в таких «класах майбутнього» розробляється спеціальне 

програмне забезпечення, яке дозволяє підвищити якість навчання, зробити його 

більш цікавим і доступним для кожного учня [2]. 

В даний час існує декілька значень словосполучення «електронна книга» – 

це а) електронні версії навчальних посібників; б) пристрої, за допомогою яких 

можна відкрити відскановані сторінки підручників; в) додатки, які інтерактивно 

взаємодіють з користувачем, можуть виставляти оцінку, завантажувати 

домашнє завдання тощо. Саме такі додатки сприяють застосуванню ІКТ в 

навчальному процесі, що, в свою чергу, активізує пізнавальну діяльність учнів, 

розвиває мислення, сприйняття і пам’ять. 

Останнім часом зросла цікавість до вивчення англійської мови у зв’язку з 

прийняттям нової навчальної програми, яка передбачає вивчення іноземної 

мови з 1 класу [3]. Саме на уроках англійської мови використання ІКТ 

розширює можливості оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, і, крім 

того, дозволяє розвивати навички сприйняття іноземної мови, а наявність 

інтерактивних завдань сприяє закріпленню матеріалу, що вивчається, в цікавій 

формі. 

Таким чином, застосування ІКТ дозволяє розширити доступ до навчання, 

зміцнити значимість освіти і підвищити її якість. 

Багато батьків прагнуть допомогти своїм дітям, але при цьому часто не 

володіють необхідними знаннями, вміннями і можливостями. 

У 2014/2015 навчальному році учнями Харківської гімназії №14 в рамках 

дослідницької роботи було створено «Мультимедійний додаток до підручника з 

англійської мови для 1 класу», розроблений на основі українського підручника 

«English» для 1 класу автора А.Несвіт [4], який повністю відповідає новій 

українській програмі навчання та затверджений для використання в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Для створення мультимедійного додатку використано  середовище 

розробки Adobe Flash CС 2015, а також проаналізовано існуючі мультимедійні 

підручники, курси та програми для вивчення англійської мови. Серед переваг 

таких курсів можна відзначити наявність навчання як онлайн, так і оффлайн, 

яскравий і барвистий інтерфейс, а також можливість проходження тестів і 

навчальних ігор для перевірки отриманих знань. Недоліком цих підручників і 

програм є їх висока вартість і невідповідність вимогам української програми 

навчання англійської мови. 

Отже, взявши до уваги вищезгадані переваги та недоліки, було створено 

мультимедійний додаток, який сьогодні наші першокласники використовують 

як для навчання на уроці, так і для закріплення вивченого матеріалу вдома. 
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До складу розробленого додатка входить озвучений англо-український 

словник, передбачені різноманітні завдання для фізкультхвилинки, містяться 

бази даних фонетичних звуків, кліпів прописів букв і відеофрагментів, а також 

розмальовка для вивчення кольорів з можливістю роздрукування отриманої 

картинки. 

У ході роботи із мультимедійним додатком на уроках англійської мови, 

вчителі допомогли його вдосконалити, вказавши на недоліки. Так, був 

розроблений новий інструмент «Ліхтарик», функція якого полягає в затемненні 

всієї поточної сторінки підручника і показі тільки тієї її частини, на яку 

наведений курсор миші, з можливістю регулювання області видимості. Додана 

кнопка «Зміст», що дозволяє перейти до потрібної сторінки у більш зручний 

спосіб. Також удосконалено спосіб завантаження сторінок підручника, а саме: в 

оновленій версії програми вони програмно завантажуються з каталогу «pages», 

а не знаходяться всередині виконуваного файлу, як було раніше. Крім того, 

додано обмеження на збільшення і зменшення сторінки, а також можливість 

зміни кольору і товщини маркера і олівця, вибір кольору і розміру шрифту, 

змінена панель інструментів: тепер її можна згорнути і «перетягнути» по 

екрану. Для зручності використання програми все створені відеофрагменти і 

аудіозаписи текстів об’єднані в бібліотеках аудіо- і відеозаписів. Також 

створено плеєр для прослуховування текстів підручника. Додана можливість 

запису голосу користувача через мікрофон, що дозволить потім порівняти його 

вимову з дикторською. 

Розроблена і вдосконалена програма має ряд переваг: 

1. Додаток враховує вікові особливості дітей. 

2. Використаний підручник рекомендований Міністерством освіти і науки 

України. 

3. Зручний інтерфейс. 

4. Інтерактивність, наявність звуку і анімації. 

5. Вбудовані фізкультхвилинки, розмальовка, «Дошка» і «Ліхтарик». 

6. Бібліотека прописів букв, аудіо- і відеозаписів. 

Згідно з програмою Міністерства освіти і науки України, в перших класах 

на вивчення англійської мови передбачено 1 академічна година в тиждень. Для 

проведення експерименту були взяті 4 перших класи Харківської гімназії №14. 

У двох з них навчання англійській мові проходить тільки з використанням 

розробленого мультимедійного застосування, учні інших двох класів 

застосовують на уроці тільки друковану версію вищезгаданого підручника. 

Тестування учнів, проведене після двох місяців навчання, показало, що 

середній рівень засвоєння матеріалу в класах, які використовують розроблений 
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мультимедійний додаток, вище. Крім того, виявилося, що учні цих двох класів 

легше сприймають іноземну мову вчителя в порівнянні з іншими дітьми в 

зв’язку з тим, що мають можливість прослуховувати завдання вдома додатково 

кілька разів. Важливим є той факт, що у дітей підвищився інтерес до вивчення 

англійської мови. 
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СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

У РОБОТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

В статті висвітлена система національно-патріотичного виховання в 

єдності педагогічних форм і методів патріотичного виховання учнівської 

молоді на прикладі  клубу «Братерство». Клуб  співпрацює з Інгулецьким 

загоном  історико- пошукової організації «Пошук – Дніпро» Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Союз «Народна пам'ять», а учні залучаються до всіх 

акцій та роботи. 

Патриотическое  воспитание                          patriotic education 

Клуб «Братство»                                               club " Fraternity" 

Традиции народа                                              traditions of people 

Сучасне суспільство ставить перед школою відповідальне і складне 

завдання – виховати національно свідоме підростаюче покоління патріотів своєї 

Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.  

Основою патріотичного виховання в навчальному закладі є збереження  та 
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продовження традицій народу, знання героїчного минулого, аналіз подій 

сучасності. 

Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання 

системи принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, 

яка забезпечує досягнення відповідних результатів – міцно і органічно 

засвоєних загальнолюдських та  національних цінностей.[ Наказ Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні 

орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України»] 

Діяльність  педагогічного колективу Криворізької загальноосвітньої школи 

І–ІІІ ступенів № 59 у сфері національно-патріотичного виховання молодого 

покоління відбувається за такими напрямками: 

- координація діяльності закладу і культурно-просвітницьких закладів, 

громадських організацій; 

- забезпечення наступності та системності національно-патріотичного 

виховання; 

- втілення планів дій, спрямованих на реалізацію молоддю інтелектуальних 

та творчих проектів на благо України, поліпшення професійної орієнтації, 

розвиток мотивації до праці; 

- залучення юнаків і дівчат до вивчення культури, історії України, 

пропагування кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, 

підтримка професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих 

об'єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів; 

- забезпечення активної участі школярів у заходах національно-

патріотичного спрямування, у тому числі, приурочених загальнодержавним 

святам; 

- популяризація молодіжного туризму, вивчення пам'яток української 

історії, культури та природи, історичних місць та подій, етнографії та 

життєписів відомих діячів; 

- висвітлення у засобах масової інформації досвіду з національно-

патріотичного виховання. 

Педагогічний колектив Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 59 

постійно забезпечує виконання вищезазначених засад національно- 

патріотичного виховання, тому у закладі ведеться систематична робота щодо 

залучення учнів до поглибленого вивчення рідної мови та літератури   рідного 

краю, дотримання національних звичаїв і традицій.[ Концепція національно-

патріотичного виховання молоді [Електронний ресурс].      
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Національно-патріотичне виховання учнівської молоді є важливою 

складовою виховання в Криворізькій загальноосвітній школі № 59.У процесі 

навчання педагогічний колектив закладає фундамент глибоких знань, формує 

світогляд, національну самосвідомість. Уже в молодших класах учні 

усвідомлюють такі поняття, як «Батьківщина», «подвиг», «патріот», вчаться 

шанувати землю батьків, вивчають свій родовід 

Для забезпечення єдності педагогічних форм і методів патріотичного 

виховання учнівської молоді в школі створено клуб «Братерство», який очолює 

вчитель предмету «Захист Вітчизни» Найдюк Петро Анатолійович. Досягнення 

мети вбачаємо у вихованні почуттів патріотизму, вірності Батьківщині, повазі 

до минулого, пошані до старшого покоління, вірі в майбутнє.Членами 

«Братерства» є всі учні школи. 

Пріоритетним напрямком роботи клубу стала співпраця з Інгулецьким 

загоном історико-пошукової організації «Пошук – Дніпро» Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Союз «Народна пам'ять».  

З метою залучення учнівської молоді до вивчення і збереження історико-

культурної спадщини українського народу, формування розвиненої 

особистості, розвитку творчих інтересів до пошукової діяльності, збагачення 

художньо-естетичних цінностей, розуміння нерозривного взаємозв’язку 

минулого, сучасного і майбутнього в  2007 році до 40-річчя  з дня заснування 

школи була відкрита  музейна кімната «Історія рідної школи», а  2010  року 

отримала статус музею, до 70-річчя Перемоги було відкрито філіал музею 

«Пам’ять». Основною формою роботи музею є екскурсія. Деякі тематичні  

екскурсії  створені на основі довгострокових проектів. Один із таких проектів 

був започаткований учнями школи, нині випускниками,  які є нащадками 

Т.Г.Шевченка по лінії батька. На базі музею проводяться екскурсії для учнів 

школи з використанням матеріалів із сімейного архіву  нащадків Шевченка, 

діють виставки книжок, а також творчих робіт учнів. Подальший розвиток 

музею спрямований на розширення матеріалів, присвячених подіям Другої 

Світової війни та Великій Перемозі. 

Вже чотири роки на базі музею працює гурток «Юні музеєзнавці». Члени 

гуртка, а це учні 6–10 класів, використовуючи метод пошуково-дослідницького 

аналізу, працюють за темою «Збережемо пам'ять про вчителів-воїнів  та 

вчителів-ветеранів рідної  школи».  

На базі музею проводяться уроки мужності, класні години, тематичні 

вечори, вечори-зустрічі, присвячені знаменним датам, разом з бібліотекарем 

школи Бочкарьовою Т. В. проходять виставки літератури, обговорення книг з 

воєнно-патріотичної тематики, приурочені  видатним датам 
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Заслуговує на особливу увагу робота учнів-волонтерів. Ця благородна 

справа є почесною в усіх країнах. Саме волонтерські загони проводять  роботу 

по впорядкуванню могил загиблих воїнів, меморіальних комплексів, пам’ятних 

знаків та дощок. Учні доглядають за могилами загиблих воїнів, ведуть 

пошукову роботу, зустрічаються з жителями. 

Вже багато років учні та працівники школи № 59 мають дружні стосунки з 

представниками військової частини А-4611 та представниками Інгулецької 

паланки війська запорізького. Діти разом з військовослужбовцями  проводять 

міні-турніри із різних видів спорту, тематичні виховні заходи, розважальні 

програми та беруть участь у патріотичній грі «Інгульчани».  

Особливе значення в дослідженні питань патріотичного виховання мають 

роботи В. О. Сухомлинського, який вважав, що школа повинна виховувати у 

молоді прагнення служіння Батьківщині, активної трудової і суспільної 

діяльності. Визначаючи патріотизм, В.О. Сухомлинський підкреслював, що 

одним із головних виховних завдань школи є підготовка учнів до простої 

повсякденної праці, праці для суспільства як патріотичної діяльності, причому 

сама діяльність дітей, що організовувалась педагогом із даною метою, являє 

рушійну силу формування особи громадянина, що росте.[ Дітям про державну 

та народну символіку України / Упоряд. Л.М. Римар. –Х.: Вид. гр. ―Основа‖, 

2004. – 96 с.]  
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Дуб Марія Михайлівна, 

вчитель початкових класів, 

вчитель методист, 

СЗШ № 3 м. Трускавця 

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУ ШКОЛЯРІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Думай, пробуй і шукай – буде важко не зітхай…Цей вислів може стати 

девізом творчого вчителя чи творчого учня. Інша думка твердить: «скажи хто 

твій учитель і я скажу, хто ти». Тому ставлю перед собою завдання: «вчити 

дітей результативно і творчо». Всі свої зусилля спрямовую на допомогу кожній 

дитині вчитися цікаво, пізнавати багато, прагнути розширення знань  про 

навколишній світ, розвивати природні задатки, формувати творчі здібності. 

Розумію, що творчий потенціал вчителя бере свій початок у методиці. 

Особливу увагу приділяю удосконаленню своєї майстерності.  

Вважаю, що перед учителем сьогодні стоїть дуже важливе завдання: 

виховувати дітей не тільки здоровими і сильними людьми, а й людьми, які 

мислять творчо, в яких  високо розвинені інтелектуальні здібності, мислення, 

вміння використовувати свій багаж знань во благо інших людей. 

Біологи вважають, що із 15 мільярдів клітин головного мозку людини 

активно працюють лише 3–5 %. Уявімо, що ми зможемо використовувати 10% 

можливостей мозку, тоді ми станемо удвічі мудрішими від звичайної мислячої 

дитини. Як цього досягти? Психологи  визнають, що людський мозок несе в 

собі величезний, поки що не використаний надмір природних можливостей і що 

геніальність – не відхилення, не аномалія людського розуму, а, навпаки, 

найвища повнота його виявлення, розкриття природних можливостей. 

Виявляється, природа щедро наділила кожну здорову дитину можливостями 

для розвитку. І кожен малюк може піднестися до найбільших висот творчої 

діяльності! Завдання вчителя - допомогти йому. 

Досвід роботи з дітьми початкових класів показує, що не відчувають 

труднощів у навчанні ті діти, які ще до школи мали високий рівень розвитку. 

Як правило, це підтверджують тести для дітей, які йдуть у 1-й клас. Аналіз цих 

завдань дає  можливість  зробити висновок: ці  діти добре й легко вчитимуться, 

ці – середньо, а ці – матимуть труднощі. Одні з них  вже мають «нахили» 

дослідників, а інші – ні, в одних уже помітний  творчий  потенціал,  а  в інших 

його не  виявиш  жодним способом. Дані досліджень учених з цього питання 

свідчать, що під час психологічного тестування дітей, які йдуть до першого 

класу - 13% мають високий рівень готовності; 65% – середній; 12% – низький, 

що затрудняє оволодіння учнями навчального матеріалу. 



135 

Як наслідок і потреба часто-густо формуються класи диференційовано з 

більш здібними дітьми і менш здібними. Але в подальшому аналізують роботу 

вчителя за результатами роботи учнів. Я вважаю, що повинен робитись аналіз 

порівняльних характеристик навченості учнів та розвитку їх особливостей в 

часі їх вдосконаленості. Це особливо характерно при формуванні класів у 

початковій школі. Отже, для кожного класу треба створити такі умови і таку 

систему взаємин, які стимулювали б найрізноманітнішу діяльність дитини, 

поступово розвивали б у неї саме те, що в даний момент може найефективніше 

розвиватися. Але передумовою створення таких умов, звичайно, є вивчення 

учнів класу, їх можливостей і навіть вивчення інтелектуальних здібностей їх 

батьків. Цьому допомагають мені програми «Universal» та «Personal». Саме це і 

є першою важливою умовою ефективного розвитку здібностей. Передусім для 

розвитку здібностей учнів необхідно створити в класі творчу, позитивну і 

сприятливу атмосферу для творчої та плідної роботи кожного учня.  

Який процес можна назвати творчим? Саме такий, який не просто 

відтворює знання учнів, а вимагає їх застосування. Саме такий, який вимагає 

бачити в роботі те, чого не бачать інші. Саме такий, який вимагає мислити, 

аналізувати, вплітати свої власні ідеї, можливості, вміння у даний процес, 

здатність придумувати оригінальний, незвичний спосіб розв’язання. 

Творчість – це насамперед уміння відмовитися від стереотипів мислення: тільки 

в цьому випадку можна створити щось нове. Важливе, насамперед, 

зацікавлення кожної дитини у вирішенні проблеми. Дитина успішно 

розвивається, якщо в навчанні, у будь-якій іншій діяльності досягає вершини 

своїх можливостей. Як досягти успіху підтверджують слова К. Ціолковського: 

«Спочатку відкривав істини, відомі багатьом, потім став відкривати істини, 

відомі декому, і, нарешті, став відкривати істини, нікому ще невідомі». 

Можливо, це і є становлення творчого інтелектуалу, процес розвитку таланту 

дитини.  

Які шляхи розвитку інтелектуальних здібностей дитини? У роботі з дітьми 

використовую інтерактивні методи навчання, які допомагають досягти мети 

уроку шляхом зацікавлення учнів та побудувати навчально-виховний процес 

так, щоб навчання приносило радість, успіх, задоволення та сприяло зміцненню 

здоров’я кожної дитини, бо здоров’я дитини – запорука її успішності. 

Використовую метод проектів, взаємонавчання, інтерактивні технології і інші 

методи з використанням індивідуальних здібностей дитини. Відомо, що 

навчальний матеріал добре засвоюється в практичних видах діяльності: 

малюванні, ліпленні, аплікації, конструюванні з паперу та природного 
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матеріалу, виготовленні іграшок, створенні власних доробок. Такі заняття 

сприяють інтелектуальному розвитку дітей через їхню активність: розвивають 

дрібну моторику рук, необхідну для навчання письма.  

Важливу роль у розвитку інтелекту учнів приділяю розвитку розумових 

здібностей учнів. Створюю умови для розвитку допитливості учнів, їх стійкого 

інтересу до виконання ускладнених завдань, розвитку уваги, пам’яті, мислення. 

Крім рівня розвитку пізнавальних процесів, до характеристики рівня 

розумового розвитку дітей включають розвиток мови, використання різних 

засобів  мовної  діяльності,  звертаю особливу увагу на розвиток мовної 

культури, багатство словникового запасу, граматику. Практикую складання 

віршів для дітей та складання мінівіршів дітьми. Тим самим, привноситься 

різноманітність і зацікавленість у роботі, стимулюється  творча робота учнів. 

Часто починаю уроки  з власно написаним віршем, який стимулює до 

відшукання певної відповіді, поставленого запитання чи завдання уроку, іноді 

ця невеличка рифма є ознакою певних досягнень. В ігровій формі досягаю 

розвитку інтелектуальних здібностей учнів. 

У шкільні роки триває розвиток пам’яті. Психолог А. Смирнов здійснив 

порівняльне дослідження пам’яті в дітей молодшого і середнього шкільного 

віку і дійшов таких висновків: чим старшим стає молодший школяр, тим більше 

в нього переважає осмислене запам’ятовування матеріалу над неосмисленим. 

Тому для учнів 3-4 класів стараюсь  створювати мотивовані ситуації для 

осмислення та розвитку пам’яті, застосування пізнавальних здібностей  на 

практиці. Саме ці якості, за даними психологів, - основа для розвитку 

продуктивного мислення і творчих здібностей учнів. Стараюсь перетворити 

урок, а особливо уроки математики, - в уроки  мислення: важливо навчити 

кожного учня міркувати, знаходити  нові, оригінальні рішення і отримувати 

задоволення від навчання. 

Наприклад, для учнів молодшого віку практикую  рахувати у зворотному 

порядку, впізнати  відмінності та схожість між предметами, провести аналогії 

між діями, практикую різноманітні інтелектуальні ігри з застосуванням 

малюнків, зображень рослинок та звірят, характеристики предметів. Для дітей 

старших у початковій школі практикую завдання  з осмисленням та описом 

певних подій, предметів,  явищ. Наприклад, учні складають вірші з описом 

пори року, або певного предмету, або про частину мови. Часто  ставлю за мету 

розв’язати завдання  кількома можливими способами. Задаю завдання, які 

потребують пильної уваги і які без неї призводять до елементарних помилок і 

відповідно до неправильного розв’язку задачі. Під час усного рахунку 
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пропоную хлопати при правильній відповіді і навпаки. Ця гра активізує увагу, 

спритність думки і  цікавою є для дітей. Звертаю увагу на оригінальність та 

раціональне розв’язування завдань. Інколи пропоную завдання, які не мають 

розв’язку, але потребують осмислення подій. Практичні задачі використовую із 

застосуванням певних витрат, а також екологічних  завдань, що потребують 

певних знань, або як наслідок при розв’язанні є предметом для 

запам’ятовування та бережливого ставлення до природи. Цікавими та 

результативними є різні конкурси, зокрема «Кенгуру», «Колосок», «Бобер» і 

інші. Власне  вони  значно розширюють кругозір дітей, активізують їх роботу з 

додатковою літературою, залучають  до такої роботи і своїх батьків. 

Для розвитку творчих здібностей учнів практикую завдання: скласти казку 

про певного героя з мультфільму чи продовження певної відомої казки, 

охарактеризувати, наприклад,  берізку,  конструювання загадок. При виконанні 

цих завдань практикую вести словничок синонімів, тобто, наприклад, описуючи 

берізку записати використані слова у словничок, або аналізуючи певний текст 

записуємо незвичайні вислови чи прикметники у словничок. Тим самим учні 

збагачують свій словниковий запас, вчаться  висловлювати свої думки 

чарівною українською мовою. 

На уроках праці часто пропоную учням творчо підходити до завдань, на 

прикладах показую зразки індивідуальних робіт, пропоную інші види робіт. 

На уроках фізкультури часто поєднуємо оздоровчі вправи з логічним 

мисленням. Використовуємо ігри, які розвивають логіку, увагу, мислення, 

тобто використання і виконання не просто дій, а таких, що потребують 

обдумування. Наприклад, поєднуємо пори року з певними діями, або назви 

стихій, або математичних знань з числами і інші зацікавлені вправи. 

Позакласні заходи особлива пора для використання та проявлення 

здібностей дітей. Вони активно включаються у спів, різнобарвно розповідають 

вірші, а особливо  написані власноруч. Дані напрацювання  змістовно поєднані 

у власній роботі  «Зернятка педагогічної творчості»  та в складеному плані  

виховної роботи «Країна майбутнього». 

Кожна обдарована дитина – унікальна по-своєму, володіє лише їй 

властивими особливостями, творчими здібностями, яким ми, вчителі 

створюємо можливості для їх розвитку. Вчені стверджують, що успіх – це 1% 

таланту і 99% поту. Тому важливо дитину навчити працювати над собою 

змалечку, доводити розпочату справу до кінця;  сміливо братись за нову справу 

і наполегливо домагатися завершити  її, важливо навчити дитину самостійної 

діяльності; створити умови для виявлення стійких особистих творчих інтересів. 
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Важливо дати можливість та підтримати дитину при її перших успіхах, коли 

вона  відчує смак успіху та перемоги, впевненості у своїх справах. Це дасть їй 

поштовх у подальшій її роботі. 

Мій сенс життя – в моїй родині і в моїх учнях. І якщо вони: рідні діти і діти 

шкільні – розумні, здорові, щасливі, впевнені у майбутньому, вміють жити у 

сучасному суспільстві, ставити перед собою мету і успішної реалізовувати, то я 

вважаю, що гідно виконую свій обов’язок і як мати і як вчитель. 

Не зупинятись на досягнутому, вивчати і  впроваджувати досвід вчителів-

новаторів та ділитись власним, вдосконалювати свій професійний рівень, 

направляти діяльність дитини у правильне русло, допомогти кожній дитині з 

цікавістю та заохоченням здобути змістовні знання, спонукати навчання та 

працю  учня до творчості на одержати від неї справжню насолоду та цінність 

дитячого сміху, привносити  в дитячу співпрацю взаємодопомогу, розуміння та 

тепло материнського серця – ось головна моя мета. Адже, дитина-найбільша 

цінність для кожної мами, а ми, вчителі зі своїми знаннями педагогіки, 

психології та власними інтересами, спрямованими на розвиток дитини, 

постараймося бути підтримкою для дітей та їх батьків на благо кожної дитини. 
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СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ХІМІЇ 

Анотація. Останнім часом помітно зросла кількість досліджень, 

предметом яких стало використання ІКТ у навчальному процесі. Цій темі в 

Україні присвячені дослідження таких науковців, як: О. М. Бондаренко, 

В. Ф. Заболотний, Г. О. Козлакова, О. А. Міщенко та інші. Розробкою і 

впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій активно 

займаються такі дослідники як: Дмитреєва Е. И., Новиков С. У., Полілов Т. А. 

та багато інших. 

Питання використання ІКТ для навчання хімії вже розглядалося різними 

вченими. Так, В.Ф. Заболотний, обґрунтовуючи необхідність використання ІКТ 

в освітньому процесі, зазначив, що дидактичні можливості певних технічних 

засобів співвідносні з певними бажаними характеристиками [1]. 

І. А. Смольяннікова зазначає, що «сучасний фахівець в будь-якій галузі повинен 

володіти навичками використання інформаційних та комунікаційних 

технологій у професійному контексті» [2]. В шкільній освіті це веде до 

розгляду можливостей ІКТ стосовно створення технологічного навчального 

середовища (тобто навчального середовища, в якому поряд із традиційними 

матеріалами та видами роботи використовуються можливості ресурсів ІКТ 

та навчальні матеріали нового покоління). 

Ключові слова: інформаційно – комунікаційні технології (информационно-

коммуникационные технологии, Information - Communication Technologies), 

хмарне середовище (облачная среда, cloud environment), хмарні технології 

(облачные технологи, cloud), інформаційні сервіси (информационные сервисы, 

information services). 

 

Перехід сучасного суспільства до інформаційної епохи свого розвитку 

висуває в якості однієї з основних задач, що стоять перед системою загальної 

середньої освіти, задачу формування основ інформаційної культури 

майбутнього фахівця. Реалізація цієї задачі неможлива без включення 

інформаційного компонента в урок.  

Педагогічна доцільність використання комп’ютера в навчальному процесі 

визначається педагогічними цілями, досягнення яких можливо тільки за 

допомогою комп’ютера, тобто завдяки його можливостям. При навчанні хімії,  
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найбільш природним є використання комп’ютера, виходячи з особливостей 

хімії як науки. Слід виділити слідуючі напрямки використання ІКТ : 

1. Моделювання хімічних явищ і процесів на комп’ютері – необхідно,  

насамперед, для вивчення явищ і експериментів, що в деяких випадках 

неможливо показати в училищній хімічній лабораторії, але вони можуть бути 

показані за допомогою комп’ютера. Використання комп’ютерних моделей 

дозволяє розкрити істотні зв’язки досліджуваного об’єкта, глибше виявити його 

закономірності, що, у кінцевому рахунку, веде до кращого засвоєння матеріалу.  

Учень може досліджувати явище, змінюючи параметри, порівнювати 

отримані результати, аналізувати їх, робити висновки.  

2. Контроль і обробка даних хімічного експерименту. Таке використання 

комп’ютера корисно тим, що прищеплює учням навички дослідницької 

діяльності, формує пізнавальний інтерес, підвищує мотивацію, розвиває 

наукове мислення.  

3. Програмна підтримка курсу. Зміст програмних засобів навчального 

призначення, застосовуваних при навчанні хімії ,  визначається цілями уроку, 

змістом і послідовністю подачі навчального матеріалу.  

Але ж важливі не тільки програмні забезпечення, а і методики їх 

використання на уроках.  

Сучасні інформаційні технології – це форми і методи передачі інформації 

при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв’язку (телебачення, 

комп’ютеризація, Інтернет та мобільна мережа зв’язку ). 

Інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність методів, засобів і 

прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, 

передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення 

ефективності різних видів діяльності [3, с.29]. 

Саморозвитку учителів-предметників сприяє самостійне освоєння роботи в 

Інтернет, використання інформації, розміщеної в ньому, на уроках і в 

позаурочній роботі.  

В умовах швидкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та 

зростання вимог до якості освіти необхідним стає процес адаптування та 

впровадження нових інформаційних сервісів на основі конкурентних 

технологій. 

Хмарні технології являють собою вільний спосіб доступу до зовнішніх 

обчислювальних інформаційних ресурсів у вигляді сервісів, що надаються за 

допомогою мережі Інтернет. 

Загальною перевагою для всіх користувачів хмарних технологій є те, що 

отримати доступ до «хмари» можна не лише з ПК чи ноутбука, але також з 

нетбука, смартфона, планшета, тому що головною вимогою для доступу є 
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наявність Інтернету, а для роботи програмного забезпечення «хмари» 

використовуються потужності віддаленого серверу.  

Очевидним є те, що сьогодні для переведення комп’ютерної 

інфраструктури в навчальних закладах в хмару є важливі аргументи. 

Наприклад, стандартні програми, що широко використовуються в освіті 

(текстовий процесор, редактор електронних таблиць, графічний редактор, 

електронна пошта тощо) завжди будуть актуальними,  тим більше при 

використанні хмар. 

Для того, щоб створити своє власне середовище необхідно увійти на 

сторінку будь-якого браузера  і перейти за адресою 

https://onedrive.live.com/about/ru-ru/ [4]. 

Натиснути «Зареєструватися»     

Обрати команду «Зареєструватися безкоштовно»

 
Далі необхідно створити обліковий запис, заповнюючи всі розділи, та 

пройти процес реєстрації. 

Хмарне середовище – це віртуальний накопичувач інформації, який 

містить різноманітну інформацію у вигляді файлів, папок, фото та відео – 

матеріалів.  

https://onedrive.live.com/about/ru-ru/
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Крім того, за допомогою функцій One drive можливо вносити змінення до 

документів безпосередньо у хмарному середовищі.  

 

 
 

Також можна користуватися поштовою скринькою, календарем, 

створювати віртуальні конференції, спілкуватися з людьми та одночасно 

розсилати інформацію для певного кола користувачів. 

Як можна використовувати можливості хмарного середовища розповім на 

прикладі однієї з моїх власних розробок з хімії «Електронний навчальний засіб 

з предмета хімія».   
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Наприклад, урок № 3 містить 12 різноманітних файлів, які містять 

конспект уроку, завдання, довідникову інформацію, картинки, відеоматеріали . 

За бажанням та плануванням уроку вчитель може частину матеріалу надавати 

учням для підготовки та засвоєння теми. 

Для цього необхідно обрати файл та надати до нього доступ тим учням, які 

повинні виконати завдання. При цьому треба вказати їх електронну пошту та 

надати дозвіл на редагування, або лише перегляд.   

 
До речі, в хмарі з’явилася можливість не втрачати гіперпосилання при 

перенесенні з комп’ютера на комп’ютер, що відбувалося при використанні 

флешок.  

Хочу також звернути увагу на  створення оригінальних сучасних 

презентацій за допомогою онлайн – ресурсів: 

- Онлайн-сервіс Prezi . Тут Вам не доведеться створювати окремі слайди з 

традиційним «перелистуванням». Презентація в Prezi виглядає єдиним великим 

полотном, інтерактивним полем, кожен з елементів якого може бути 

наближений і акцентований в потрібну Вам мить за рахунок гіперпосилань. 

Така презентація виглядає нестандартно.  

http://prezi.com/
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- Онлайн-сервіси Visual.Ly, Easel.Ly , Piktochart , Infogr.am дозволяють 

створювати діаграми, графіки, схеми, карти значно швидше, легше та 

структурованіше. [5]. 

- Для створювання анімаційних презентацій та роликів можна 

використовувати спеціальні сервіси , які надає нам скрайбінг,  на сайтах 

GoAnimate, Moovly, PowToon, Sparcol VideoScribe. [6], [7]. 

- Додавати додаткову інформацію до фото або картинок за допомогою 

посилань, тим самим створювати інтерактив, дозволяє сервіс ThingLink [8]. 

 Він може вбудовувати теги – гіперпосилання і текст – прямо на 

зображення. Доволі простий інструмент, що дозволяє створити інтерактивний 

матеріал при мінімумі затрат. Доцільно використати коли треба описати склад, 

будову чогось чи розтлумачити карту, тощо. Потрібна реєстрація. Можна 

реєструватися через Facebook і там же опублікувати картинку.  

- Онлайн-сервіс Animatron дозволяє створювати анімовані картинки. [9]. 

Це тільки невелика частина онлайн – ресурсів, які можна використовувати 

при плануванні та розробках уроків.  

Використання Google середовища та його онлайн продуктів дає додаткові 

можливості для вчителя. Він може досить швидко отримати інформацію про 

рівень знань всіх учнів. Створює передумови для спільної творчої діяльності, 

створює спільне творче середовище, отримує додатковий інструментарій для 

активізації пізнавальних інтересів учнів, сприяє розвитку власної творчої 

траєкторії, забезпечує неперервність освітнього процесу, сприяє розвитку 

навичок самостійної творчої діяльності учнів та запроваджує елементи 

дистанційного навчання. 
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛЯРІВ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ В 

ЛАНДШАФТНОМУ ЗАКАЗНИКУ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «ВІЗИРКА» 

Проект «Перлина Інгульця» спрямований на оздоровлення та зберігання 

околиць міста Інгулець, запобігання та стабілізації техногенного навантаження 

на оточуюче середовища, зменшення впливу на нього відвалів та проведення 

озеленення та збереження існуючих біогеоценозів в ландшафтному заказнику 

місцевого значення «Візирка». 

Пропонуються  прийоми, що сприяють формуванню екологічної культури 

учнів та мешканців мікрорайону, методичні узагальнення, висновки, поради, 

спрямовані на формування  екологічно-креативної особистості у сучасній школі. 

Ключові слова  : 

заказник местного  значения                                  reserve of local  value 

техногенная загрузка                                               technogenic loading 

биогеоценоз                                                               geobiocenosis      

экологическая культура                                          ecological culture 

интенсификация производства                             intensification of production 
 

Найактуальніша проблема сьогодення – це жорсткий вплив людини на 

довкілля. Ріст промисловості і пов’язане з ним утворення індустріальних 

агломерацій, прикладом якої є місто Кривий Ріг, розширення транспортного 

сполучення, інтенсифікація виробництва призводять до надмірного антропогенного 

навантаження. [Основи екології: Теорія та практикум. ]    

Вибір даного району об’єктом дослідження не випадковий. Для міста  Інгульця 

та його  околиць характерна наявність відвалів, утворених  внаслідок  видобутку 

залізної руди відкритим способом.  Відповідно до проблеми проекту «зменшення 

техногенного навантаження на довкілля Інгульця», з метою оздоровлення та 

зберігання околиць міста Інгульця, запобігання та  стабілізації техногенного 

навантаження на  оточуюче  середовище, зменшення впливу на нього відвалів 

необхідно провести озеленення та збереження існуючих біогеоценозів був 

створений ландшафтний заказник місцевого значення «Візирка». Територія 

заказника та прилеглих до них відвалів та порушених земель складає 121га. 

«Візирка» характеризуються своїм самовідновленням і утворення різних вторинних 

екосистем, як саморекультивованою природною територією. Навколо кар’єрів 

виросла деревна і трав’яна рослинність (більше 40 видів), а озера заселили 

водоплаваючи птахи, риба, та інші живі істоти. Тут самостійно утворився горно-

озерний ландшафт з  вторинною  екосистемою.[ Положення про ландшафтний 

заказник місцевого  значення «Візирка»] 
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Щорічно, з 2004 року до Дня Довкілля проводиться екологічна декада – учні 

школи № 59 в співпраці з відділом охорони навколишнього середовища ПАТ ІнГЗК  

проводять прибирання побутового сміття та висадку рослин  ( садженців,  порослі, 

насіння) в заказнику місцевого значення «Візирка». Для роботи на само 

відновлювальних відвалах кар’єру  залучаються учні 1- 10 класів. Учні початкової 

ланки восени збирають насіння дикоростучих рослин, а учні 5-6 класів відповідають 

за їх збереженням та проростанням. Навесні екологічні десанти 7-10 класів під 

керівництвом відділу охорони навколишнього середовища проводять їх висадку. 

Для виконання  Закону України « Про позашкільну освіту», в відповідності з 

Указом Президента України від 01.04.2005р. №575\2005- програмою виходу з 

екологічної  кризи  м. Кривого Рога та з метою об’єднання зусиль, спрямованих на 

визначення шляхів поліпшення  екологічного  стану прилеглих територій   міста 

Інгульця  в КЗШ № 59 творчою групою вчителів під керівництвом Каплієнко В.О. 

та учнів було створено товариство «Паросток».Керує роботою координаційний 

центр шкільного творчого екологічного об’єднання «Паросток» – вчитель географії: 

Каплієнко В. О, а в екологічних акціях допомагають вчителі різних ланок  школи 

[«Заходи по відновленню, охороні та збереженню ландшафтного заказника 

місцевого значення «Візирка» на період 2014–2018р.»] 

Екологи школи №59 бажають зберегти ландшафтну привабливість і  красу, 

біологічне різноманіття  заказнику місцевого значення «Візирка» та околиць 

Інгульця. З цією метою координаційний центр шкільного творчого екологічного 

об’єднання  «Паросток»  розробили програму дій. 

Товариство вивчає екологічні проблеми Криворіжжя та пропагує екологічні 

знання на прикладі ландшафтного заказника місцевого значення «Візирка» серед 

учнів та батьків закладу, а також проводить конференції, флешмоби, круглі столи 

для мешканців міста. Досвід діяльності нашої школи постійно висвітлюється в 

місцевій пресі «Інгулецький вісник», «Червоний гірник». 

А знання набуті  школярами під час екологічних десантів стають різними 

тематиками для написання науково-дослідних робіт по географії, біології , хімії, 

екології.  

Отже, ландшафтний заказник місцевого значення «Візирка» слугуватиме 

екологічною основою загального оздоровлення природного оточення 

індустріального регіону Інгульця. А походи вихідного дня, екологічні екскурсії 

допомагатимуть у вихованні активної екологічної  позиції особистості в справі 

охорони  оточуючого середовища Криворіжжя та України. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ 

ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

Проблеми, пов’язані зі створенням та використанням електронних освітніх 

ресурсів у навчальних закладах України, актуальні й сьогодні. Вони полягають 

у відсутності в освітньому просторі України відкритих електронних освітніх 

ресурсів відповідної якості, а також у неналежному рівні забезпечення доступу 

до наявних електронних ресурсів. 

Ще у 1996 році, проголошеному роком навчання впродовж життя, на 

форумі ЮНЕСКО була озвучена концепція неперервності освіти, основу якої 

становили принципи гуманізму, демократизму, відкритості та мобільності. Було 

зазначено, що найвищою цінністю суспільства та центром усіх 

трансформаційних процесів у ньому є людина, яка, при створенні відповідних 

умов, здатна незалежно від віку здобувати знання та досягати нових вершин у 

власному розвитку. 

Вперше на державному рівні це питання почало вирішуватись у 2004 році з 

прийняттям Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-

технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами 

навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 905. 

Знаковими подіями у розвитку індустрії створення електронних засобів 

навчання були парламентські слухання, присвячені розвитку в Україні індустрії 

програмного забезпечення, проведені в грудні 2011 року, прийняття Державної 

цільової програми впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій 

«Сто відсотків» на період до 2015 року, затвердженої Постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 494, та Державної цільової соціальної 

програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на 

період до 2015 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 квітня 2011 р. № 561. 

Поняття «електронні освітні ресурси» було визначено наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження 

Положення про електронні освітні ресурси» від 01 жовтня 2012 р. № 1060, 

mailto:o.kitaytsev@gmail.com
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зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2012 р. за 

№ 169/22007. 

Під електронними освітніми ресурсами (далі – ЕОР) розуміють навчальні, 

наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в 

електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у 

комп’ютерних мережах, що відтворюються за допомогою електронних 

цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-

виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними 

навчально-методичними матеріалами. 

ЕОР є складовою частиною навчально-виховного процесу, має навчально-

методичне призначення та використовується для забезпечення навчальної 

діяльності вихованців, учнів, студентів і вважається одним з головних 

елементів інформаційно-освітнього середовища. 

Метою створення ЕОР є модернізація освіти, змістове наповнення 

освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників навчально-

виховного процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно 

від місця їх проживання та форми навчання, створених на основі інформаційно-

комунікаційних технологій. 

У цьому наказі також було зазначено, що використання електронних 

освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі допускається після 

проведення науково-методичної експертизи та отримання відповідного 

документа згідно з Порядком надання навчальній літературі, засобам навчання і 

навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки 

України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 

від 17 червня 2008 р. № 537, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 

липня 2008 р. за № 628/15319. 

Сьогодні в Україні відбувається процес децентралізації влади. 

Важливим напрямом децентралізації в сфері освіти є наближення освітніх 

послух до громадян. 

Постановою Верховної Ради України від 31 березня 2016 р. № 1073 «Про 

Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-

комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» 

визначена, зокрема, необхідність створення національних електронних 

інформаційних ресурсів та розвитку інформаційного простору. 

Так, з метою забезпечення автономії вищих навчальних закладів, 

підсилення їх відповідальності за якість освітніх послуг, стимулювання 

наукової діяльності наказами Міністерства освіти і науки України «Деякі 

питання скасування процедури надання Міністерством освіти і науки грифів 

навчальній літературі для вищих навчальних закладів» від 18 квітня 2014 р. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0628-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0628-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0628-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0628-08
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№ 486 та «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 17 червня 2008 року № 537» від 09 вересня 2014 р. № 1006, зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2014 р. за № 1165/25942, було 

скасовано процедури надання Міністерством освіти і науки грифів навчальній 

літературі для вищих навчальних закладів. 

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Положення про дистанційне навчання» від 25 квітня 2013 р. № 466, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за 

№ 703/23235 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14 липня 2015 р. № 761) визначено, що: 

- перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для 

забезпечення дистанційного навчання, визначається навчальним закладом 

залежно від профілю навчальної дисципліни; 

- для забезпечення дистанційного навчання учнів, вихованців, студентів, 

слухачів навчальний заклад може створювати власні веб-ресурси або 

використовувати інші веб-ресурси, що підлягають перевірці у цьому 

навчальному закладі. 

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до 

Положення про електронні освітні ресурси» від 01 вересня 2016 р. № 1061, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2016 р. за 

№ 1274/29404, визначено, що для ЕОР, що створюються і використовуються в 

межах одного навчального закладу, достатньо пройти внутрішню експертизу 

цього закладу. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ НА ПРИКЛАДІ 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУ «У МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА» 

Анотация: В статье рассматривается опыт комплексного подхода в 

работе с одарѐнными детьми учителя изобразительного искусства в рамках 

образовательного проекта; показаны профориентационная и практическая 

составляющие данного проекта; затронуты психологические аспекты 

одарѐнности.   

Ключевые слова: одарѐнность, проект, мастер – класс, пленэр, 

компетентности. 
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Annotation: The article deals with the experience of an integrated approach of 

teacher of the fine arts in working with gifted pupils within the educational project; 

career guidance and practical components of the project are shown; psychological 

aspects of endowment are regarded in the article. 

Keywords: endowment, project, master - class, open-air painting, competences. 

 

Починаючи свою діяльність в обраній сфері, будь-хто з нас прагне досягти 

успіху. Що означає це поняття для вчителя? Це, у першу чергу, здобутки учнів, 

їх любов та зацікавленість у подальшій співпраці. Це відсутність зауважень з 

боку керівництва, відчуття комфорту у колективі і віра у подальші позитивні 

зміни. Проте на певному етапі з’являється усвідомлення недостатності 

прикладених зусиль, здається, що уроку замало для досягнення поставлених 

завдань. Ще глибшим може бути це відчуття у вчителя образотворчого 

мистецтва, який має справу з такими складними категоріями та поняттями як 

«обдарованість», «талант», «суб’єктивна оцінка творчості» та іншими. 

Вся багатогранність цих понять призводить до думки про необхідність 

багатовекторності у роботі, викликає прагнення створити так званий ефект 

«соленого огірка», що передбачає занурення об’єкта у специфічне середовище 

для отримання потрібного ефекту. Іншими словами, потрібно діяти таким 

чином, щоб максимальне заглиблення учнів у мистецьке середовище викликало 

потребу у самореалізації в цій сфері. Ідея створення проекту очевидна: аби 

залучити обдарованих дітей до активного творчого життя в мистецтві треба, 

щоб помічником учителя став художник, який вже реалізував свій талант, живе 

у твоєму рідному місті і готовий поділитися секретами своєї майстерності. 

Саме ці роздуми і висновки призвели у свій час до створення мого 

багатовекторного, культурологічного проекту «У майстерні художника», що 

протягом останніх років є основою моєї педагогічної діяльності і міцним 

підґрунтям для здобуття перемоги у конкурсі «Учитель року–2015».  

Почесними учасниками проекту стали: Заслужені художники України Є. Удін і 

Б. Ткачик, член Спілки художників України Шумило В. М.; відомі 

тернопільські художники: Олеся Гудима, Микола Кафтан, Микола Більчук, 

Валерій Лімонов. Очікуваним результатом є професійно-зорієнтовані в 

художньо-естетичному напрямку  обдаровані діти, у яких сформовані навички 

роботи з різноманітними художніми матеріалами та  творчий художній 

креативний погляд на оточуючий світ. Тому одним з головних завдань стало 

наблизити учбовий матеріал до актуальних вимог сьогодення. 

Кожен з нас, педагогів, працюючи в системі гуманістично спрямованої 

освіти, усвідомлює, що розкриття творчого потенціалу обдарованих дітей 

потребує особливої уваги. Обдарованість в образотворчому мистецтві виявляє 

себе нестандартним підходом до виконання поставленого завдання, швидким 
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засвоєнням матеріалу, високою успішністю виконання, висуванням нових цілей 

діяльності, високою вимогливістю до результатів, наявністю специфічних 

стратегій. В даній ситуації доречним стає термін «творча обдарованість», що є 

характеристикою не просто вищого рівня виконання певної діяльності, але її 

перетворення та розвитку [4]. 

Як відомо, обдарованість сама по собі не є гарантією подальшого 

успішного становлення. Тому завдання педагога – спроектувати модель 

особистісного розвитку обдарованої дитини, забезпечити якісний психолого-

педагогічний супровід її творчого становлення, застосовуючи при цьому 

ретельно відібрані засоби професійного впливу.  

Важливо також формувати мистецькі компетенції на національно-

патріотичній основі. Як відомо, любов до великої Батьківщини починається з 

любові до рідного дому, до людей, що нас оточують. І про них – яскравих, 

талановитих, неповторних – треба знати більше, пишатися їхніми доробками, 

переймати досвід.  

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні і в світі на перший план 

серед вимог та критеріїв щодо ефективності тих чи інших педагогічних 

технологій, прийомів та методів виступає їх практична орієнтованість. Крім 

міцної теоретичної бази майбутньому фахівцеві будуть потрібні сформовані 

практичні уміння та навички. Це дозволить молодому спеціалістові успішно 

увійти в обрану сферу діяльності і шукати свій стиль та нішу для реалізації 

свого творчого потенціалу на основі отриманого досвіду. 

Тісне знайомство з усіма аспектами творчої діяльності позбавляє 

майбутнього художника, дизайнера, модельєра, архітектора чи спеціаліста з 

інших творчих напрямків зайвих стереотипів та ілюзій, суттєво скорочуючи 

шлях від геніальної ідеї до її успішної реалізації. 

Практична орієнтованість у сфері образотворчої діяльності дозволяє 

утворити логічний ланцюг єдності досвіду та наставництва, даючи нагоду 

обдарованій дитині увійти у світ успішних митців, переймати їх знання та досвід. 

Таким чином замикається одвічне сакральне коло, суть якого у природному 

прагненні реалізованої особистості залишити добрий слід на землі; більшість 

художників цінують можливість передати знання тим, хто дійсно їх прагне. 

Усі напрямки роботи з тернопільськими митцями в рамках проекту «В 

майстерні художника» можуть бути означені шістьма основними векторами: 

екскурсії до мистецьких об’єктів міста та до навчальних закладів, що мають 

художні спеціальності; майстер – класи, зустрічі з художниками, учнівська арт – 

галерея, пленери, введення матеріалів про митців краю у програмний матеріал. 

Вивчення творчості саме тернопільських художників для школярів нашої школи є 

важливим чинником формування національної ідентичності, що є пріоритетною 

умовою виховання нового покоління творчої еліти нашого міста та держави в 

цілому.  
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Саме практична спрямованість проекту дозволила йому стати довготривалим 

та успішним. Кожен із зазначених векторів виконує цю функцію у свій спосіб. 

Зустрічі з художниками мають потужну мотиваційну дію. Мистецький світ 

постає перед учнями – учасниками проекту у всьому своєму розмаїтті. Сучасні 

вимогливі учні під час спілкування мають змогу оцінити впевненість, 

авторитетність та високий інтелектуальний рівень авторів, дізнатись про шлях 

їх професійного становлення, структурну організацію та діяльність фахових 

спілок, почути несподівані та оригінальні судження та думки. Оскільки до 

роботи з учнями залучаються митці, які є справжніми ентузіастами, високо 

кваліфікованими фахівцями, позитивними та відкритими людьми, то головним 

досягненням зустрічей можна вважати непереборне прагнення учнів 

продовжувати рух в обраному напрямку. Особливо цінними є зустрічі, що 

відбуваються у виставковому залі тернопільського відділення Спілки 

художників України або безпосередньо у майстерні майстра, бо вони 

дозволяють поєднувати спілкування зі спогляданням художніх творів, почути їх 

фаховий аналіз та побачити утаємничений процес творчості зсередини. 

Екскурсії до навчальних закладів здатні примусити учнів подивитись по 

новому на рівень мистецьких досягнень та амбіційних прагнень наших 

викладачів та студентів, тому вони є ефективним рішенням профорієнтаційних 

завдань проекту. Кожен вищий навчальний заклад сьогодні змагається за свого 

абітурієнта, тому ми були приємно вражені політикою повного сприяння та 

підтримки з боку їх керівництва. Під час екскурсій до інституту мистецтв при 

тернопільському національному педагогічному університеті, до 

тернопільського кооперативно-торгівельного коледжу, обласної школи 

народних ремесел учні побували  на практичних заняттях, виставках кращих 

студентських робіт, взяли участь у спільних майстер-класах. Особливо приємно 

бачити серед студентів цих навчальних закладів своїх колишніх учнів! 

Очевидно, що найбільше практичних умінь та навичок учні отримують під 

час майстер-класів. Правильно підготовлений майстер-клас, в якому вчитель 

виконує функцію посередника, організатора та фасилітатора, є дієвою та 

найбільш ефективною формою роботи з обдарованими дітьми у сфері 

художньо-естетичного виховання [8]. Посильне та цікаве завдання, авторські 

призи, слова підтримки та заохочення та, найголовніше, практичні поради і 

демонстрація техніки – усе це робить майстер-класи улюбленою та щиро 

очікуваною подією. 

Учнівська арт-галерея є можливістю для найбільш амбітних та 

цілеспрямованих учнів пережити перші незабутні враження своєї персональної 

виставки, відчути себе потрібними, дати інтерв’ю журналістам, відповісти на 

запитання здивованих та захоплених однокласників та друзів, дати новий 
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привід батькам, які обов’язково запрошуються, пишатись досягненнями своєї 

дитини. Свої найкращі роботи на суд шкільної громади протягом діяльності 

галереї уже представили 28 учнів нашої школи. Ця ситуація успіху покликана 

відкинути будь-які сумніви щодо правильності обраного шляху та майбутньої 

спеціальності для традиційно складних, часто непередбачуваних, проте 

неймовірно цікавих обдарованих дітей. Власне вони та їх успіхи і є головним 

сенсом діяльності та джерелом натхнення для самого вчителя.  

Не менш тісним є контакт між досвідченим наставником та допитливим 

учнем і на пленерах. Малювання з натури, як відомо, є пріоритетною формою 

вдосконалення різноманітних технік, окоміру, сприйняття кольору та інших 

мистецьких компетентностей [5]. Спільне перебування на природі або на 

творчому об’єкті зближує учасників, робить процес малювання радісним та 

приємним, сповнює дітей та художників незабутніми спогадами.  

Велика кількість наших випускників, що обрали для себе творчі 

спеціальності у художніх навчальних закладах, стали учасниками 

неформальних мистецьких об’єднань, чисельні переможці олімпіад та 

конкурсів стали можливими завдяки кропіткій безперервній роботі з пошуку, 

адаптації та супроводу обдарованих школярів. Створена електронна база даних 

таких учнів, де фіксуються кроки їх розвитку та зростання, поруч зі старшими 

за мольберти під час майстер-класів щороку сідають молодші учасники, на  

відкриття виставок та зустрічі з новими художниками приходять колишні 

випускники, які вже не уявляють свого життя без цього. 

Досягнуті результати переконують в ефективності комплексного підходу у 

діяльності вчителя образотворчого мистецтва, адже немає нічого гіршого для 

вчителя ніж зрадити сподівання талановитої дитини, яка прагне творити і 

розвиватись. 
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Анотація. У статті розглядається проблема інноваційної діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів. Визначається поняття інноваційного 

потенціалу педагога та його складових, критерії, показників та рівнів 

сформованості. Висвітлено напрями експериментальної роботи навчального 

закладу над створенням моделі роботи освітнього закладу на основі 

інноваційних психолого-педагогічних технологій. 

Ключові слова. Інновації, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал 

педагога, експериментальний навчальний заклад, модель системи роботи 

навчального закладу. 

 

Постановка проблеми (актуальність)  

Модернізація системи освіти України на сучасному етапі, зумовлена 

соціально-економічними перетвореннями в суспільстві, вимагає перебудови 

діяльності вчителя з метою досягнення нової якості організації навчально-

виховного процесу, формування творчої особистості учня, що відбувається в 

контексті європейських вимог щодо активного впровадження в теорію та 

практику педагогічних нововведень. Перед вітчизняною школою постають 

завдання осмислення нової освітньої парадигми, осучаснення змісту освіти, 

педагогічних технологій, а також розвитку особистості учня як суб’єкта і 

проектувальника життя. У зв’язку з цим актуалізується питання створення 

безпечного життєвого простору, спрямованого на розвиток і саморозвиток 

компетентної, конкурентоспроможної особистості, яка здатна творчо 

розв’язувати проблеми, прагне змінити на краще своє життя та життя країни. 

У зв’язку з цим важливого значення набуває така властивість особистості 

педагога, як здатність до новаторства, а саме: пошуку нових форм і методів 

організації професійної діяльності, що відповідає новим освітнім тенденціям. 

Тож готовність учителя до розроблення, апробації та впровадження в 

навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу 

педагогічних інновацій є необхідним компонентом його професійної 

готовності. 
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Аналіз досліджень 

Серед напрямів досліджень означеної проблеми вітчизняними та 

зарубіжними науковцями педагогічний колектив обрав для себе базові, а саме: 

• визначення структури, закономірностей функціонування та розвитку 

інноваційних процесів у педагогічних системах (В. Паламарчук, І. Підласий, 

В. Пінчук, Н. Юсуфбекова та ін.); 

• експертиза, оцінювання та відбір освітніх нововведень, моніторинг 

інноваційних освітніх процесів (О. Абдулліна, Л. Буркова, Л. Даниленко, 

В. Кальней, О. Касьянова, О. Орлов та ін.); 

• впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес 

школи (Л. Даниленко, Л. Карамушка, І. Корнілова, Ю. М’якотін, 

В. Сергієвський, П. Шепет, Р. Чуйко та ін.); 

• творче зростання учителя в умовах інноваційної діяльності, підвищення 

його фахового рівня та професійної компетенції (І. Аркіна, Л. Вовк, А. Гільбух, 

В. Зягвязинськи, Д. Зязюн, І. Кларіна, Л. Коростильова, І. Ладенко, М. Поташнік, 

А. Пригожин, О. Савченк, І. Семенова, Н. Юсуфбекова); 

• теоретико-методологічні основи підготовки вчителів до інноваційної 

діяльності (І. Бех, В. Докучаєва, Н. Клокар, О. Козлова, К. Макогон, 

Ю. Максімов та ін); 

• готовність учителя до інноваційної діяльності (З. Абасов, В. Уруський, 

О. Біляковська, Г. Демиденко, І. Дичківська, Н. Клокар, О. Коберник, К. Макогон 

Т. Перекрьостова, В. Сластьонін та ін.). 

 

Мета статті 

Визначити поняття інноваційного потенціалу  педагога та його складових, 

критерії, показників та рівнів сформованості. Висвітлити напрями 

експериментальної роботи навчального закладу  над створенням моделі роботи 

освітнього закладу на основі інноваційних  психолого-педагогічних технологій. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Здатність до новаторства - важлива властивість особистості педагога, 

необхідний компонент його професійної готовності. 

Тлумачення поняття «професійна готовність педагога» у сучасних 

наукових дослідженнях то обґрунтування критеріїв готовності вчителя до 

інноваційної діяльності. 

Готовність до інноваційної діяльності - передумова ефективної діяльності 

вчителя, яка реалізовується через принципи педагогічного гуманізму, 

емпатійного розуміння вихованців, співробітництва, діалогізму, особистісної 

позиції [3, с. 89].   
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Педагог-новатор – носій конкретних нововведень, їхній творець, 

модифікатор, який має широкі можливості і необмежене поле діяльності за 

умови наявності інноваційного потенціалу, який визначається як творча 

здатність генерувати нові уявлення та ідеї, відкритість до нового. 

Основні принципи яким має відповідати  інноваційна діяльність педагога в 

сучасних умовах: інтеграція освіти, диференціація, індивідуалізація та 

демократизація освіти. 

Напрями інноваційної діяльності педагогічного колективу НВК № 293 

м. Києва - експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня 

(Наказ Міністерства освіти і науки України № 889 від 27.07.2011 за темою 

дослідження: «Створення та реалізація інноваційної моделі навчально-

виховного об’єднання «дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа 

І-ІІ ступенів - ліцей - коледж - вищий навчальний заклад») з огляду на основні 

напрями розбудови системи освіти та результати  інноваційних змін в закладі. 
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РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ  ВИХОВАТЕЛЯ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

У статті визначено вимоги до формування професійної компетентності 

педагога. Розглянуті проблеми розвитку педагогічної творчості та 

педагогічної майстерності.  Обґрунтовані основні форми роботи методичної 

служби, які сприяють розвитку педагогічної творчості вихователів. 

Ключові слова: педагогічна творчість, педагогічна майстерність, 

методична служба, форми роботи. 

 

Головною умовою реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти є 

забезпечення повноцінного особистісно-орієнтованого розвитку кожної дитини. 

Що нерозривно пов’язано з вихованням творчої конкурентоспроможної 

особистості здатної креативно мислити, і приймати відповідальні рішення. 

Виховати таку особистість може педагог, який має високу самооцінку, є активним, 

здатним до інноваційної педагогічної діяльності, має високий рівень професійної 

компетентності педагогічної майстерності та педагогічної творчості.    

Основні вимоги до професійної компетентності педагога-вихователя  

можна сформулювати наступним чином: 

-  глибоких знань вікових та індивідуальних психофізіологічних 

особливостей дітей; 

- прояв обізнаності у взаєминах з вихованцем і існування розвинених 

механізмів розуміння іншої людини; 

- володіння педагогічною майстерністю і педагогічною технікою; 

- володіння професійно значущими особистісними властивостями і 

ціннісними орієнтаціями. 

У науковій літературі поняття «творча професійна діяльність педагога» 

розглядається як «провідний фактор, що впливає на розвиток творчих 

можливостей учнів». Тому будь-яка педагогічна діяльність буде продуктивною 

лише за умови реалізації в ній педагогічної творчості. 

Практика доводить, що високий рівень розвитку творчої активності 

педагога є найважливішою умовою формування творчої активності особистості 

сучасних дітей.  
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Одним з перших хто увів поняття «майстерність вихователя» і 

«педагогічна техніка» був А. С. Макаренко, який зазначив: «Майстерність 

вихователя не є якимось особливим мистецтвом, але це спеціальність, якій 

треба вчити ….».   

Відомий український педагог, суспільний діяч В. О. Сухомлинський в 

своїй професійній діяльності великого значення надавав розвитку теорії про 

педагогічну майстерність. В. О. Сухомлинський писав: «Ми маємо справу з 

найскладнішим, нецінним, найдорожчим, що є в житті, - з людиною. Від нас, 

від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її громадянське 

й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її щастя» 

Як відомо, навчити творчості неможливо, але цілком можливий 

опосередкований вплив, в процесі якого створюються умови, що підвищують 

професійну майстерність педагога, стимулюють розвиток його творчої 

діяльності. 

Підвищення кваліфікації педагогів дошкільного закладу передбачається 

реалізовувати через роботу методичної та психологічної служб дошкільного 

закладу, включення в методичну роботу педагогів 

Методична робота - це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів яка 

ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі 

діяльності педагогів та спрямована на всебічне підвищення професійної 

майстерності кожного педагогічного працівника, на збагачення й розвиток 

творчого потенціалу педагогічного колективу закладу, досягнення оптимальних 

результатів освіти, виховання й розвитку майбутнього громадянина. 

Для вирішення завдання формування професійної компетентності 

вихователя підвищення їх професійної майстерності та розвитку педагогічної 

творчості методична служба нашого ДНЗ постійно розробляє сучасні форми і 

методи роботи, залучає педагогів до активної діяльності 

Форми роботи з педагогами 

• Участь у науково – практичних конференціях.  

• Семінари, семінари-практикуми.  

• Літературні світлиці, лабораторії творчості, майстер - класи.  

• Участь у професійних конкурсах, в виставках педагогічних ідей та 

технологій.  

• Моніторинг професійного росту педагогів, аналіз професійної 

компетентності педагогів.  

Для забезпечення послідовності, наступності, системності, а відповідно і 

результативності роботи з дітьми пошукова робота педагогів підвела до 

розуміння про необхідність створення творчо – дослідницьких груп 



159 

вихователів, які є водночас і дослідниками і виконавцями. Сьогодні в нашому 

дошкільному закладі працює  чотири творчі групи педагогів. 

«Дзвенить струмочком мова наша рідна» творча група педагогів, які 

працюють над питанням розвитку мовлення дітей дошкільного віку 

Напрямки  роботи творчої групи: 

- Створювати сприятливі умови для розвитку творчих здібностей в процесі 

мовленнєвої діяльності; 

- Формувати мовленнєву компетентність дітей засобами художнього слова; 

- Стимулювати інтерес до мовленнєвої діяльності. 

Як результат роботи творчої групи: 

- Розширюється словниковий запас дітей на основі формування уявлень 

про світ, вивчення віршів,  ознайомлення з художніми творами; 

- Формується критичне ставлення до мовних помилок, прагнення до 

чистоти і правильності мовлення; 

- Вихованці невимушено, вільно, без напруження  вступають в діалог з 

однолітками та дорослими. 

«Творчість без обмежень» – творча група вихователів, які працюють  над 

питанням творчих здібностей дітей. 

Напрямок роботи: 

- Створювати сприятливі умови для розвитку творчих здібностей дітей; 

- Розвивати естетичні почуття, вміння сприймати красу навколишнього; 

- Виховувати вміння створювати художні образи,  різними засобами 

художньої діяльності. 

Як результат роботи творчої групи: 

- У дітей формуються більш чітке уявлення про виразні засоби 

образотворчого мистецтва (лінію,колір, форму, ритм, композицію); 

- Діти вміють вільно, згідно власного задуму, використовувати різні 

техніки зображувальної діяльності.  

«Математична скарбничка» - творча група вихователів, які працюють над 

питанням логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку. 

Напрямок роботи: 

- Заохочувати допитливість, розвивати  пізнавальну активність дітей; 

- Виховувати  інтерес до логіко – математичних завдань, зацікавлювати 

дітей дотепними іграми, логічними задачами з елементами гумору, 

викликати радість пізнання; 

Як результат роботи творчої групи: 

- Розвивається логіко-математичне мислення, відбувається усвідомлення 

елементарних математичних понять; 
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- У дітей відбувається закладка загального фундаменту пізнавальних 

здатностей й інтелектуального потенціалу особистості.  

«Ми із спортом дружимо» – творча група педагогів, які працюють над 

питанням збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку в процесі 

занять фізичною культурою. 

Напрямок роботи: 

- Створювати здоров’язберігаюче середовище, що стимулює фізичний 

розвиток і забезпечує комфортні умови для формування здоров’я кожної 

дитини; 

- Формувати міцні рухові навички та сприяти розвитку фізичних 

здібностей дітей; 

- Сприяти розвитку потреби систематично займатися фізкультурою, 

спортом, дбати про своє здоров’я, виховувати  звичку до здорового способу 

життя.  

Результати роботи творчої групи: 

- Впроваджено в фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми новітні 

оздоровчі технології;  

- Організовано повноцінний та раціональний руховий режим вихованців 

дошкільного закладу; 

- У дітей проявляється стійкий позитивний інтерес до занять фізичною 

культурою, розвиваються вольові якості характеру.  

Цікавою та змістовною формою роботи з підвищення професійної 

компетентності є участь педагогів нашого закладу у науково – практичних 

конференціях: «Педагогічна спадщина С. Русової в контексті сучасності», 

«Сучасне дошкілля: реалії та перспектива», «Обдаровані діти – інтелектуальний 

потенціал держави» Результат такої роботи: підвищення рівня теоретичних 

знань педагогів, отримання практичних рекомендацій, ознайомлення з новими 

фаховими виданнями, опублікування статей з досвідом роботи. 

Сучасною формою роботи з педагогами  нашого закладу є проведення 

творчих лабораторій. Мета таких заходів створення умов для розвитку 

традиційних і пошуку нових високоефективних форм і методів навчально-

виховної роботи. Як приклад можна зазначити організацію та проведення 

творчої лабораторії «Портфоліо сучасного педагога». 

Мета: спонукати вихователів до активної діяльності, спрямованої на 

підвищення якості освітнього процесу, підвищення самооцінки педагогів.  

Для створення  сприятливих  умов для розвитку креативного мислення та 

творчих здібностей педагогів, надання можливості  педагогам  передати свої 

знання колегам в нашому закладі організовуються та проводяться майстер 
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класи. Теми майстер класів досить різноманітні та визначаються  виходячи з 

побажань колективу та потреб роботи ДНЗ. 

«Петриківський дивосвіт»; 

«Українське лялькарство»;  

«Дивовижний світ паперу».  

Роботи, виготовлені педагогами, були представлені як у творчих виставках  

ДНЗ, районних виставках – конкурсах та на міських виставках. 

Вже стало традицією проведення в нашому закладі  літературних світлиць 

(або літературних віталень).  Такі заходи сприяють  популяризації творчої 

спадщини  українського народу, висвітленню педагогічних  думок вітчизняних 

та зарубіжних педагогів та суспільних діячів, виявленню найкращих творчих 

здібностей у педагогів нашого дошкільного закладу. 

Для отримання яскравих вражень та змістовної, корисної інформації в 

процесі проведення літературних віталень організовується відвідування 

педагогами музеїв, виставок, інших закладів освіти. Тематика літературних 

віталень запропонована самими вихователями:  

- «Сіємо зерна добра і любові» (вивчення педагогічної спадщини 

В. Сухомлинського); 

«З Надією в серці» ( вивчення педагогічної спадщини С. Русової) 

«Колядує вся країна» (вивчення особливостей різдвяної обрядовості 

українського народу)  

«Життя віддане Україні» проведено в селі Олешня Чернігівської області за 

участю учнів та  педагогів школи імені С. Русової; 

- Відвідування музею С. Русової на базі ШДС Софії Русової м. Києва; 

- «Ознайомлення з розвитком та становленням національної Української 

педагогіки» ( відвідування музею педагогіки в Будинку вчителя) та ін. 

З метою створення сприятливих умов для зміцнення здоров’я дітей, 

вирішення питань морального, культурно-естетичного виховання та для 

підвищення професійної майстерності педагогів в нашому дошкільному закладі 

проводяться засідання школи передового досвіду «Зміцнення здоров’я дітей 

дошкільного віку» На засіданнях школи передового досвіду відбувається обмін 

досвідом з педагогами інших дошкільних закладів, вихователі мають змогу не 

тільки отримати теоретичну інформацію, а й практично опанувати новий 

матеріал. 

Результатом такої плідної та змістовної роботи по підвищенню фахової 

майстерності педагогічного колективу ДНЗ № 409  є: 

• Згуртування творчого колективу; 

• Розкриття індивідуальних здібностей кожного педагога; 

• Підвищення  педагогічної майстерності; 
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• Створення позитивного психологічного мікроклімату; 

• Демонстрація практичних умінь; 

• Узагальнення матеріалів передового педагогічного досвіду; 

• Друкування у фахових виданнях; 

Такий надзвичайний підхід до організації методичної роботи в ДНЗ дає 

можливість формувати творчого педагога, який буде орієнтований на 

виховання творчої особистості та вміло вирішувати складні завдання 

підростаючого покоління. 
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ  

ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА  

ТВОРЧОЇ МОЛОДІ ПТНЗ 

Стаття висвітлює питання щодо проблем інтелектуального розвитку 

учнів ПТНЗ та психолого-педагогічної підтримки творчої молоді професійно-

технічних навчальних закладів. Акцентовано увагу на розвитку творчого 

потенціалу учнів, розкрито загальну структурута психолого – педагогічну 

підтримку творчої молоді через організацію співпраці навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти і співпрацю ПТНЗ з Малою академією 

наук учнівської молоді. 

Ключові слова: розвиток творчого потенціалу учнів,інтелектуальні 

можливості, структура творчого потенціалу, сфери особистості, 

модернізація структури,особливості роботи з обдарованими. 

Статья освещает вопросы по проблемам интеллектуального развития 

учащихся ПТУЗОВ и психолого-педагогической поддержки творческой 

молодежи профессионально-технических учебных заведений. Акцентировано 
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внимание на развитии творческого потенциала учащихся, раскрыто общую 

структуру и психолого – педагогическую поддержку творческой молодежи 

через организацию сотрудничества учебно-методического центра 

профессионально-технического образования и сотрудничество ПТУЗ с Малой 

академией наук учащейся молодежи. 

Ключевые слова: развитие творческого потенциала учащихся, 

интеллектуальные возможности, структура творческого потенциала, сферы 

личности, модернизация структуры, особенности работы с одаренными.  

The article covers issues on the problems of intellectual development of students 

and psycho-pedagogical support of creative youth vocational education institutions. 

The attention is focused on the development of creative potential of students, 

disclosed the general and psychological – pedagogical support of creative youth 

through the organization of cooperation of educational-methodological center of 

technical and vocational education and the cooperation of VET with the Minor 

Academy of Sciences for young students. 

Key words: development of creative potential of students, their intellectual 

capabilities, the structure of the creative potential of the individual sphere, the 

modernization of the structure, peculiarities of work with gifted. 
 

Навчальний процес у закладах професійно-технічної освіти  спрямований 

на підготовку освіченого робітника, який уміє ініціативно, творчо мислити, 

самостійно поповнювати знання та застосовувати їх у майбутній діяльності. 

Щоб виконати завдання, які постали перед ПТНЗ сьогодні, потрібно 

вдосконалювати навчально-виховний процес, розробляти нові методи та форми 

взаємодії викладача, майстра  й учня, стимулюватисамостійну навчальну 

діяльність молоді, оскільки життя довело, що тільки ті знання, які людина 

набула самостійно, завдяки власному досвіду, думці й діям, стають справді її 

здобутком. Тому головноюв державній політиці сьогодні є проблема 

інтелектуального розвитку, обдарованості, творчості, пошуку, навчання й 

виховання молоді. 

Розвиток творчого потенціалу учнів ПТНЗ має свої особливості. За  

дослідженнями учених учнів умовно можна поділити на  4 групи: 

 учні з високим рівнем інтелекту і креативності; 

 низьким рівнем креативності, але високим інтелектом; 

 низьким рівнем інтелекту і високим рівнем креативності; 

 низьким рівнем інтелекту і творчих здібностей [1].  

Учні ПТНЗ здебільшого належать до двох останніх груп, хоча є 

непоодинокі випадки, коли навчитись робітничій професії приходять ті, що 

належать до  перших двох груп, це й викликає труднощі в роботі педагогів. 

Зокрема, найважливішим завданням є створення таких умов для учнів перших 

двох груп, абиїхні інтелектуальні можливості розвивалися, а не деградували, а 
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учнів інших двох – підвищувалися рівнем інтелекту та креативності. Таке 

завдання ставить особливі вимоги до педагогів ПТНЗ. 

Загальна структура творчого потенціалу включає такі складові:  

1. Нахили учня, що виявляються в підвищеній чутливості, 

вибірковості,загальній динамічності психічних процесів;  

2. Інтереси, їх спрямованість, систематичність проявів, домінування 

пізнавальних інтересів;  

3. Допитливість, потяг до створення нового, до пошуку й розв’язання 

проблем; 

4. Швидкість у засвоєнні нової інформації;  

5. Нахили до постійних порівнянь, зіставлень, відбору;  

6. Прояви загального інтелекту - розуміння, швидкість оцінювань та 

вибору шляхів розв’язку, адекватність дій;  

7. Емоційне забарвлення окремих процесів, ставлення, вплив почуттів на 

суб’єктивне оцінювання, вибір, надання переваг; 

8. Наполегливість, систематичність, цілеспрямованість, сміливе прийняття 

рішень;  

9. Творча спрямованість на пошуки аналогій, комбінування, 

реконструювання;  

10. Інтуїтивізм – здатність до прояву неусвідомлюваних миттєвих оцінок, 

прогнозів;  

11. Швидке та якісне оволодіння вміннями, навичками, прийомами, 

технікою праці;  

12. Здібності до реалізації власних стратегій і тактик при розв’язанні 

різних проблем, пошуку виходу зі складних, нестандартних, екстремальних 

ситуацій [2]. 

Кожному компонентові цього виміру відповідають конкретні сфери, де 

виділено якості особистості, на які можна вплинути засобами різних предметів, 

що вивчаються у ПТНЗ (потребнісно-мотиваційна, інформаційно-пізнавальна, 

ціле утворююча, операційно-результативна та емоційно-почуттєва)[3]. 

Виходячи з цього, можна припустити, що для творчої діяльності важливим є 

вплив на всі сфери особистості, але  провідним має бути вплив на потребнісно-

мотиваційну. 

Виявити творчого учня й допомогти йому реалізувати свої здібності може 

той педагог, який володіє спеціальними методиками, має достатній обсяг знань 

щодо психології обдарованості, особливостей вияву, уміє організовувати 

навчально-пізнавальну діяльність з урахуванням рівнів і сфер вияву 

обдарованості, уміє в учнях помітити творчу індивідуальність, застосовувати у 

професійній діяльності сучасні технології навчання,інноваційні методи та 
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форми. Успіх учня залежить від викладача чи майстра виробничого навчання, 

як вони створять необхідні умови для самореалізації. Необмежені можливості 

для цього надає позаурочна діяльність. Урочна й позаурочна робота, вони 

доповнюють і урізноманітнюють одна одну. 

Серед різних форм, які проводяться в позаурочний час у ПТНЗ 

Дніпропетровщини, вирізняються гуртки, але тих, що фінансуються 

недостатньо. Здебільшого їх робота організовується на творчому запалі 

педагогів, любові до учнів.  

Успіх приходить туди, де виконавці чітко розуміють організовану з учнями 

справу. Два роки поспіль на Дніпропетровщині  ведеться організована робота в 

рамках співпраці НМЦ ПТО з відділенням Малої академії наук учнівської 

молоді, участь у різноманітних конкурсах (Всеукраїнських, обласних). У 

даному випадку  підтримується активність учнів перших двох груп (з високим 

рівнем інтелекту і креативності; низьким рівнем креативності, але високим 

інтелектом). Методична служба області помітно модернізувала структуру 

роботи з цього напрямку: 

 удосконалила зміст і форми науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами ПТНЗ області; 

 стала координатором навчальних закладів у роботі з творчо 

обдарованою молоддю.  

Системну роботу НМЦ ПТО організовує за такими напрямками:  

 взаємодія викладача з психологом, майстром виробничого навчання  та 

класним керівником; 

 відеосемінари  і консультації в Інтернет-режимі; 

 онлайн - спілкування 

 відкриті вебінари з НМЦ ПТО України та ПТНЗ різних областей; 

 обмін досвідом з метою трансформування кращого в області; 

 участь у різноманітних конкурсах; 

 дослідницька діяльність учнів, які навчаються  в  МАН.  

Оскільки процес творчої діяльності учнів став контрольованим, у першу 

чергу, організовано роботу з відповідальними за напрямок, кураторами 

наукових проектів та психологами ПТНЗ. Для них проведено ряд 

відеоконсультувань щодо участі у Всеукраїнському конкурсі науково-

дослідницьких проектів, навчально-практичний семінар «Формування 

позитивної мотивації учнів до пошуково-дослідницької діяльності у системі 

роботи Дніпропетровського відділення МАН України», педагогічний 

діалог»Особливості роботи з обдарованими та творчими учнями у професійно-

технічних навчальних закладах», спільно з психологами ПТНЗ та МАН 

розглянуто питання психологічного супроводу обдарованих учнів. 



166 

Цілеспрямована робота, що має спільний інтерес як збоку НМЦ ПТО, ПТНЗ, 

так і МАН, має й певні результати. У рамках співпраці ПТНЗ області  взяли 

участь у Всеукраїнському конкурсі «Майбутнє України». У 2015-2016 н.р. до 

участі залучено 9 учнів ПТНЗ. За підсумками I етапу вони посіли II  та III місця. 

У 2016-2017 н.р. у I етапі узяли участь 6 учнів ПТНЗ, з них 1 мав змогу 

представляти роботу у II етапі в Києві. 

Окрім того, учні проявили інтерес до XV Всеукраїнського відкритого 

конкурсу молодих учених та енергетиків «Молодь – енергетиці України 2015». 

Підсумки засвідчили зростання інтересу молоді до енергетичної галузі. На участь 

заявили 88 учнів з різних закладів та областей України, 14 представляли область. 

Усі посіли призові місця в номінації «Екологія», «Енергозбереження» та «Есе». 

У 2015-2016 навчальному році учні ПТНЗ стали слухачами дев’яти 

відділень Малої академії наук учнівської молоді (літературознавство, 

фольклористика та мистецтвознавство, мовознавство, філософія та 

суспільствознавство, історія, технічні науки, комп’ютерні науки, економіка, 

хімія та біологія, екологія та аграрні науки),  зараховано  50 учнів з 

дев’ятнадцяти  ПТНЗ області, тоді як у 2014-2015 н.р. були слухачами п’яти 

відділень (мовознавство, історія, філософія та суспільствознавство, хімія та 

біологія, комп’ютерні науки) були 11 учнів з трьох ПТНЗ. На I етапі участі у 

Всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт насторожив той факт, 

що побувавши на сесії, ознайомившись зі змістом контрольних робіт, 14 учнів 

відмовилася від участі.З50 зарахованих залишилося 36 учнів. Журі, заслухавши 

дослідження учнів, урахувавши результати контрольної роботи, рекомендації 

для участі у II обласному етапі Всеукраїнського конкурсу надало право 17 

учням з ПТНЗ області. А які ж результати участі у II етапі 2015-2016 н.р.? 

Сімнадцять учнів отримали диплом учасника II (обласного) етапу конкурсу-

захисту, вони показали високий рівень дослідницької роботи, але мали низькі 

показники за виконання контрольних робіт з базових дисциплін.  

Єдиних рекомендацій щодо навчання обдарованих учнів не існує й не 

може існувати, адже кожен з них - це унікальна особистість зі своїми 

перевагами й недоліками. Головним тут є пошук ключа - індивідуального 

підходу до кожного учня, зокрема учня обдарованого, з вираженою 

індивідуальністю й незалежністю. 

Отож, організовуючи участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт МАН, здійснюючи методичний супровід, НМЦ ПТО 

виявив, що відібравши учнів для участі, після зарахування їх слухачами, 

починається відсіювання контингенту щоразу, як доводиться виконувати 

контрольні роботи, захищати свої бачення  з  обраної теми. 

У чому ж проблема? Вона  не одна, їх багато: 



167 

1. Учні психологічно не готові до навантажень, додаткової роботи з 

джерелами, додаткових спілкувань із відповідно досліджень спеціалістами. У 

них спостерігається почуття боязні, несміливість. Вони потребують не тільки 

уваги, але й підтримки педагога. 

2. У навчальних закладах робота з творчою та обдарованою молоддю 

проводиться не систематично.  Здебільшого на рівні олімпіад та професійних 

конкурсів час від часу. 

3. Під час складання плану на рік заходи щодо роботи з творчою та 

обдарованою молоддю плануються, не звертаючи уваги на логічну їх 

послідовність. 

4. Не призначається (не завжди призначається)  відповідальна особа з 

числа адміністрації за цю ланку роботи. 

5. До роботи з творчою та обдарованою молоддю не залучаються 

психологи. Вони працюють і добре працюють, але з учнями девіантної 

поведінки, забуваючи, що творчі учні виснажують свої фізичні можливості тим, 

що їх у закладах ПТНЗ ніким замінити (одні й ті ж беруть участь у мовно-

літературних конкурсах, олімпіадах з екології, математики, а ще є слухачами 

МАН відділення, наприклад, комп’ютерних наук). 

У закладах ПТНЗ необхідно не тільки виявити творчого учня, а й 

заохотити його займатися дослідженнями, наполегливо працювати з 

додатковими джерелами, а також надати методичну допомогу педагогу-

куратору наукового проекту. Це черговий раз повертає до плану роботи 

навчального закладу та його розділу «Робота з творчою й обдарованою 

учнівською молоддю». Творчість викладача в педагогічній діяльності займає 

особливе місце й лише неформальне, творче ставлення до своїх обов’язків може 

дати позитивні результати. Отож, викладача слід теж готувати до роботи з 

обдарованими учнями. Доцільно в ПТНЗ акцентувати увагу на: 

 підтримці фахово-інформаційного рівня роботи з обдарованими учнями 

(курси, семінари, конференції тощо); 

 вивченні методики роботи з обдарованими учнями (індивідуальна 

робота методиста з викладачами, робота у групах тощо); 

 ознайомленні з психологічними аспектами талановитих. 

Робота з цього напрямку не повинна носити хаотичний, епізодичний 

характер, вона має бути цілеспрямованою, неперервною, спланованою на 

перспективу.  

Якими ж є особливості роботи з обдарованими учнями у професійно-

технічних навчальних закладах? 

1. Більшість учнів ПТНЗ характеризуються низьким рівнем інтелекту і 

високим рівнем креативності, низьким рівнем інтелекту і творчих здібностей 
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(після того, як різко зросла кількість вишів, до яких приймають абітурієнтів з 

досить низьким балом, у професійній школі переважають останні). Незначний 

відсоток складають учні з високим рівнем інтелекту і креативності, низьким 

рівнем креативності, але високим інтелектом. Такий стан речей вимагає 

поглиблення психолого-педагогічних знань та компетенції педагогів щодо 

роботи з важкими, педагогічно запущеними та обдарованими учнями і 

застосування індивідуального підходу. 

2. Раннє залучення учнів до професійної діяльності, орієнтація на 

майбутню сферу професійної діяльності, що надає педагогічній взаємодії 

своєрідного характеру і вимагає від педагогів глибокого знання професійної 

сфери, системи інтегрованих знань. 

3. Більшість учнів ПТНЗ мають професійну мотивацію і за наявності 

творчого спрямування потребують виходу творчої активності, який можна 

організувати через різні форми професійної підготовки (теоретичні заняття, 

професійно-практична підготовку, позаурочну роботу). Найгіршою ситуацією 

може бути така, коли учень професійно не самовизначився і його творча 

обдарованість не збігається з напрямом підготовки. 

4. Сьогодні значна кількість педагогічних працівників ПТНЗ немає 

належної психолого-педагогічної підготовки до роботи з творчо обдарованими 

учнями. Крім того, не кожен педагог ПТНЗ здатен працювати з обдарованими 

дітьми. Якщо певна робота і проводиться, то вона є не системною, а швидше 

епізодичною. Тому у кожному навчальному закладі необхідно розробити 

педагогічну систему роботи з обдарованими, на засіданнях методичних комісій 

розглянути корективи до робочих навчальних програм, забезпечувати молодих 

педагогів методичною підтримкою. 

5. Творчий розвиток особистості учня потребує відповідних педагогічних 

умов: застосування тих методичних систем навчання, які виходять на творчу 

діяльність учнів, методів продуктивної діяльності, створення розвивального 

середовища. А це потребує взаємоузгоджених зусиль педагогів, батьків і 

соціальних партнерів. 

6. Професійно-технічний навчальний заклад має великі можливості 

застосування таких позаурочних організаційних форм, де б учні могли виявити 

власні здібності, не боячись висловлювати свої думки та уподобання: конкурси 

фахової майстерності, участь у традиційних виставках художньої та технічної 

творчості, конкурс винахідливих і кмітливих, олімпіади тощо. 

7. Проблема формування творчої особистості робітника є актуальною, 

проте відсутня в достатній кількості методична література відповідного 

напрямку з урахуванням особливостей галузей професійної підготовки.  
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Останнім часом у зарубіжній психології з’явилося багато робіт, 

присвячених трагедії невиявлених або заблокованих системою навчання 

талантів. За даними одного з відомих учених – П. Торренса, більше третини 

дітей, що були відраховані як невстигаючі, це – обдаровані. Тож давайте 

будемо уважними до наших дітей, саме вони є майбутнім держави!Державі 

потрібні сьогодні такі ПТНЗ, для яких ідея формування творчої особистості є 

провідною. Майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації 

обдарованості людей.  
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС 

У СИСТЕМІ MOODLE ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕС-ПІДГОТОВКИ 

ДО ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 

Анотація: Стаття розкриває зміст і структуру електронного 

дистанційного курсу, покликаного допомогти учням якісно підготуватися до 

ЗНО з української мови і літератури, використовуючи дидактичні можливості 

системи Moodle. 

Ключові слова: дистанційний курс, ЗНО, експрес-підготовка, Moodle. 

 

Актуальність розвитку дистанційної освіти зумовлена низкою факторів, 

серед яких визначальним є територіальна віддаленість учителів і учнів, 

основним мотивуючим – розвиток ринкових відносин, які стимулюють 

формування потреб населення в освітніх послугах, а найбільш сприятливим – 
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розвиток нових інформаційних технологій, що покликані подолати відстані й 

стати засобом задоволення зростаючих освітніх потреб. 

У процесі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 

актуальність дистанційного навчання зростає прямо пропорційно із 

наближенням іспитів. Так, за два-три місяці до ЗНО завжди знайдуться учні, які 

відчувають необхідність ще раз усе повторити, а проходження пробного 

тестування стає стимулом для найбільш байдужих. Крім того, реалії нашого 

часу утворили категорію випускників, для яких якісна очна освіта стала 

недоступною через перебування в зоні АТО. Ще одна категорія тих, кому може 

знадобитися такий вид підготовки – це випускники попередніх років, які 

бажають цього року вступити до ВНЗ. Це переважно працюючий контингент, 

отже, через зайнятість вони не завжди мають можливість регулярно протягом 

навчального року займатися самостійно чи відвідувати репетитора.  

Таким чином, для всіх цих категорій є актуальним існування курсу, що дає 

можливість займатися дистанційно, комплексно, і за порівняно короткий термін 

здійснити системний огляд навчального матеріалу, розвинути вміння й 

потренувати навички. 

Мета статті – розкрити зміст і структуру електронного дистанційного 

експрес-курсу підготовки до ЗНО з української мови і літератури в системі 

Moodle. 

Наявний досвід упровадження дистанційної форми навчання в ЗНЗ у нашій 

країні дослідники характеризують як обмежений [6, с. 12]. Тому за наказом 

МОН України від 29.12.2009 р. №1231 «Про впровадження науково-

педагогічного проекту "Дистанційне навчання учнів"» відділом дослідження і 

проектування навчального середовища ІІТЗН НАПН України від 01 березня 

2009 р. був розпочатий відповідний педагогічний експеримент у школах Києва 

та інших регіонів України на основі платформи Moodle. Проведений 

експеримент засвідчив, що упровадження дистанційної форми навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах потребує підготовки науково-методичної 

бази, організаційно-технічної підготовки та фінансових витрат [6, с. 17]. 

Широкого дослідження і ґрунтовного практичного застосування в 

дистанційному навчанні досягли педагоги Миколаївщини. На базі 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та 

Миколаївського регіонального центру Інституту обдарованої дитини 

Національної академії педагогічних наук України організовано діяльність 

обласної очно-дистанційної школи для обдарованої і здібної учнівської молоді 

«Інтелектуальний резерв Миколаївщини». У практичній діяльності поряд з 

традиційними методами навчання використовується дистанційна підтримка 

навчання обдарованих дітей. В основі створення і супроводу таких курсів 

лежить вільно поширювана система побудови освітнього контенту Moodle 

(Modular Object–Oriented Dynamic Learning Environment). [4, с. 15] 
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Вибір платформи Moodle для дистанційного навчання в мережі Інтернет не 

є випадковим. На думку дослідників, програмне забезпечення Moodle 

побудовано відповідно до стандартів інформаційних навчальних систем [4, с. 

16], хоча й орієнтовані здебільшого на студентів вишів та слухачів 

післядипломної освіти, через що потребує адаптації для школярів [6, с. 15]. Так, 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет широко 

застосовує можливості платформи Moodle у навчанні студентів і в організації 

різноманітних дистанційних курсів для всіх, хто бажає навчатися [5]. Адже 

програмне забезпечення Moodle є: 

– інтероперабельним, тобто забезпечує можливість взаємодії різних систем; 

– використовується багаторазово, підтримує можливість багатократного 

використання компонентів системи, що підвищує її ефективність; 

– адаптивним, містить інформаційні технології, що розвиваються без 

перепроектування системи і має вбудовані методи для забезпечення 

індивідуалізованого навчання; 

– довговічним, відповідає розробленим стандартам і надає можливість 

вносити зміни без перепрограмування; 

– доступним, надає можливість працювати з системою з різних місць 

(локально і дистанційно, з навчальної аудиторії або вдома);  

– програмні інтерфейси забезпечують можливість роботи учням різних 

освітніх рівнів і фізичних можливостей (включаючи інвалідів), різних культур; 

– економічно доступним, оскільки Moodle поширюється безкоштовно [4, с. 16]. 

Отже, врахування зазначених характеристик сприяло вибору платформи 

Moodle для створення електронного дистанційного курсу «Експрес-підготовка 

до ЗНО з української мови і літератури («УКР-ЗНО»)» [1]. Курс пройшов 

апробацію навесні 2016 року [2], на даний момент знаходиться на стадії 

доопрацювання. 

Курс «УКР-ЗНО» надає можливість протягом 8 тижнів підготуватися до 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, 

витрачаючи 2 години на день.  

Цільова група слухачів курсу: 

- учні 11 класу, що мають намір повторити вивчене перед ЗНО; 

- учні із зони АТО, які не мали можливості навчатися; 

- особи, які раніше закінчили школу, але збираються вступити до ВНЗ. 

Термін: 8 тижнів, у 2016 році – від 7.03 до 1.05, оскільки ЗНО було 

заплановано на 05.05.2016. 

Мета курсу: дистанційна інтенсивна систематизована експрес-підготовка 

до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. 

Завдання курсу: систематизувати теоретичні знання учнів з української 

мови та літератури; актуалізувати базові вміння мовознавчого та 

літературознавчого аналізу; закріпити орфографічні та пунктуаційні навички; 
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розвинути навички побудови власного висловлювання за вимогами ЗНО; 

повторити зміст програмних творів та відомості про авторів; відпрацювати 

навички виконання тестів у форматі ЗНО. 

Курс починається з нульового тижня, на якому розміщені форуми новин і 

консультацій, програмні матеріали: план курсу, презентація до курсу [3], 

програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, 

характеристики сертифікаційної роботи з української мови і літератури, 

критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю (власного 

висловлювання) з української мови, словник. Також пропонуються покликання 

на підручники, корисні сайти, каталоги тощо. 

Структура курсу передбачає роботу протягом 8 тижнів за такими 

напрямками: 

1) мова (аналіз мовних одиниць; орфографічний та пунктуаційний 

практикум); 

2) розвиток мовлення (аналіз текстів; конструювання власного 

висловлювання); 

3) література (ознайомлення з творами літератури і УНТ; ідейно-

тематичний аналіз); 

4) теорія літератури (жанрово-стилістичний аналіз творів; аналіз 

ритмомелодики поетичних творів). 

Структура кожного навчального тижня включає в себе матеріал за всіма 

напрямками, розподілений пропорційно, логічно взаємопов’язаний і 

систематизований. Слухачам пропонуються навчальні матеріали, практичні 

завдання, а також додаткові матеріали і покликання для проходження ЗНО 

попередніх навчальних років он-лайн. 

Робота над темами тижня побудована за чітким алгоритмом: вивчення 

теоретичного матеріалу (або читання художніх творів) – відповіді на запитання 

– виконання практичних вправ – виконання тестових завдань – конструювання 

власного висловлювання. 

Алгоритм вивчення теми відображається в запланованих завданнях: 1) 

вивчення теоретичного матеріалу; 2) перегляд відеоуроків; 3) виконання 

практичних вправ; 4) індивідуальні та колективні консультації (форуми, 

вебінари); 5) написання власних висловлювань; 6) виконання тестів за темами; 

7) тестування в режимі ЗНО. 

Оцінювання та контроль: 

- Вправи і тести оцінюються за 12-бальною системою; 

- Власне висловлювання оцінюється за критеріями ЗНО; 

- Підсумковий тест у форматі ЗНО оцінюється за критеріями ЗНО; 

- Загальний бал виводиться у відсотках; 

- Для успішного закінчення курсу необхідно набрати 65% 
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Поточний контроль здійснюється щотижнево: вправи, тести (також і у 

складі лекцій курсу), власні висловлювання, звіт у форумі. Підсумковий 

контроль – зовнішнє незалежне оцінювання. 

Початкові компетенції слухачів:  

- з української мови і літератури мінімально – середній (базовий) рівень 

знань, умінь і навичок за програмою середньої школи (5-9 клас, 10-11 клас – 

рівень стандарту); 

- з ІТ – користувач персонального комп’ютера. 

Отримані компетенції: учень систематизує знання про систему мови; 

закріпить уміння розрізняти та аналізувати мовні одиниці; покращить свої 

орфографічні та пунктуаційні навички; на практиці засвоїть структуру 

побудови власного висловлювання у форматі ЗНО; отримає системне уявлення 

про теорію та історію літератури; пригадає зміст програмних творів та 

відомості про авторів; освоїть методику визначення римо-ритмічних 

особливостей віршів; закріпить навички літературознавчого аналізу художніх 

творів. 

Перелік матеріалів курсу: 1) програма ЗНО з української мови і літератури; 2) 

конспекти лекцій; 3) відеоуроки; 4) практичні завдання, вправи за темами; 5) теми 

власних висловлювань; 6) тестові завдання за темами; 7) тести у форматі ЗНО. 

Використані навчальні ресурси Moodle: книга, лекція, відеоурок, глосарій, 

тести, завдання. 

Організація спілкування в курсі: тематичні форуми; чати; е-пошта; 

спілкування в малих групах, у парах, індивідуально. 

Засоби доставки: платформа для дистанційного навчання Moodle – освітній 

портал ХНАДУ dl.khadi.kharkov.ua; відеохостинг YouTube; е-пошта. 

Таким чином, дистанційний курс «Експрес-підготовка до ЗНО з 

української мови і літератури («УКР_ЗНО»)», структурований відповідно до 

тематики і напрямків зовнішнього незалежного оцінювання із широким 

використанням можливостей освітньої платформи Moodle, дозволяє здійснити 

інтенсивну короткотермінову підготовку слухачів із зазначених дисциплін, 

систематизувати й оновити їх знання, активізувати вміння і напрацювати 

відповідні навички. 
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ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ ЯК ОДНІЄЇ З РИС ОБДАРОВАНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ У ВЗАЄМОДІЇ ПОЗАШКІЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З СІМ’ЄЮ 

Аннотация 

В статье рассмотрена деятельность внешкольного учебного заведения 

Тернопольский областной центр эколого-натуралистического творчества 

учащейся молодежи по развитию духовности воспитанников во 

взаимодействии с семьей. Охарактеризованы основные формы 

сотрудничества с родительской общественностью, привлечение ее к 

воспитанию подрастающего поколения. 

Ключевые слова: духовность, одаренность, нравственность. 

 

Сьогодні слово «духовність» згадують дуже часто, але, мабуть, не всі 

розуміють, його значення. Одні вважають, що духовність – це мудрість. Інші – 

що це щось церковне. 

В «Педагогічному словнику» за загальною редакцією М. Ярмаченка (2001) 

духовність тлумачиться як «специфічна людська риса, яка виявляється у 

багатстві духовного світу особи, її ерудиції, розвинутих інтелектуальних і 
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емоційних запитах, моральності». В іншому ключі подається термін 

«духовність» у посібнику «Педагогический энциклопедический словарь» 

(М., 2003), де стверджується, що духовність – це  поняття, що узагальнено 

відображає цінності (смисли) і відповідний їм досвід, протилежний 

емпіричному («матеріальному», «природному») існуванню людини, або, 

принаймні, що відрізняється від нього. Духовність виявляється у спрямуванні 

людини до вищих цінностей, до ідеалу, в усвідомленому спрямуванні людини 

до досконалості; відповідно одухотворення полягає у засвоєнні вищих 

цінностей, в наближенні до ідеалу».  

Проблема духовності залишається сьогодні дуже актуальною.  Кінець 

другого – початок третього тисячоліття вирізняється подіями, які ведуть за 

собою порушення рівноваги у фізичному і моральному здоров’ї 

людей. Жахливими проявами соціальних і економічних катаклізмів є висока 

дитяча злочинність, наркоманія. Наслідком (або причиною?) цього виступають 

бездуховність, переоцінка цінностей, втрата моральних орієнтирів 

підростаючого покоління і, отже, суспільства в цілому. Дитина і суспільство, 

сім’я і суспільство, дитина і сім’я. Ці тісно пов’язані поняття можна 

розташувати в такій послідовності: сім’я–дитина–суспільство. Від того, 

наскільки моральними, добрими і порядними будуть наші діти, залежить  

моральне здоров’я нашого суспільства [7].  

Особливості становлення духовності особистості обумовлені українською 

ментальністю. Духовне зростання людини неможливе без усвідомлення своєї 

національної особливості і приведення її у відповідність з розвитком суспільства і 

світу. Це означає, що історичний досвід українського народу, в якому 

загартувалися ідеали свободи, віри, індивідуалізму, гумору, оптимізму додають 

особливостей становленню духовної культури громадянина України [2].  

Сім’я є традиційно головним інститутом виховання. Те, що дитина в дитячі 

роки набуває в сім’ї, вона зберігає протягом усього подальшого життя. 

Важливість сім’ї як інституту виховання обумовлена тим, що в ній дитина 

знаходиться протягом значної частини свого життя, і по тривалості свого 

впливу на особистість жоден з інститутів виховання не може зрівнятися з 

сім’єю. У ній закладаються основи особистості дитини, і до вступу до школи 

вона частково сформована як особистість [6].  

В. О. Сухомлинський писав «Ми б взагалі нічого не добилися, якщо б не 

працювали з батьками». Правда, педагог це писав про школу, але ці слова 

стосуються і позашкільного закладу. Якщо в школу батьки навідуються, 

принаймні, на батьківські збори, то прийти в позашкільний заклад і подивитись 

де та чим займається їх дитина збагне далеко не кожен: мовляв, дитина зайнята, 

по вулиці не ходить, от і добре.  
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Проте, лише проводячи спільну роботу, тісну співпрацю сім’ї, навчального 

закладу та суспільства можна говорити про формування цілісної, духовної, 

творчої особистості [3]. 

В Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді організована тісна співпраця з батьківської громадськістю з 

питань навчання та виховання слухачів закладу. Особливу увагу вирішено 

було приділити співпраці з метою формування духовності вихованців 

навчального закладу. 

Перше знайомство з батьками проходить коли педагоги відвідують 

батьківські збори в школах. На зборах керівники гуртків  розповідають про 

роботу Центру, гуртка, запрошують на екскурсію.   

Обов’язковими в закладі є проведення батьківських зборів на початку 

навчального року (вересень) та в кінці (травень). На перших зборах  

адміністрація закладу ознайомлює батьківську громадськість з планом роботи 

на навчальний рік. Вдале проведення батьківських зборів – це складова успіху в 

роботі з батьками, з гуртківцями, в організації масових заходів.   

З 2013-2014 навчального року в Центрі запровадили нову форму роботи з 

батьками – «Батьківський всеобуч» – розроблена на рік система роботи, що 

включає в себе різноманітні заходи, до яких залучені  педагоги закладу, 

Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної 

педагогічної освіти, Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка, Тернопільського державного медичного 

університету імені Івана Горбачевського, духовні особи інші. Значне місце в 

роботі всеобучу відведено вивченню питань формування духовності. 

Великий вплив на суспільне життя на теренах Тернопільщини має Церква. 

І хоча державна система освіти в Україні відокремлена від церкви (релігійних 

організацій) і має світський характер, заперечити факт першочергової дії релігії  

на стиль життя суспільства не можна.   

Перші знання про Бога діти отримують від батьків. Якщо справи релігії є 

частою темою домашніх розмов, дитина швидко переконується в їх важливості. 

Діти поглинають інформацію надзвичайно інтенсивно, а знання про Бога 

сприймають охоче та з розумінням.  

Педагог навчального закладу повинен бути готовий до запитань, які діти 

ставитимуть в процесі навчання, в тому числі і тих, які стосуються віри та 

релігії. Задля уникнення непорозумінь педагоги Центру намагаються 

формувати у вихованців толерантність до представників інших конфесій та 

вірувань.  

Уже три роки поспіль вихованці закладу разом з педагогами та батьками  

беруть участь у конкурсі, оголошеному Українською греко-католицькою 
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церквою з нагоди дня Бога Творця і називається «Відповідальність за 

створіння». Конкурс проводиться у п’яти номінаціях: молитви, вірш, проповідь, 

роздуми-катехиза та малюнок.  

Між Центром та Бюро УГКЦ з питань екології існує тісна співпраця. На 

запрошення адміністрації закладу священики проводять лекції для педагогів, 

батьків і вихованців, допомагають в організації заходів для дітей. 

З 2014 року вихованці Тернопільського ОЦЕНТУМ є учасниками 

оздоровчих таборів, організованих Тернопільсько-Зборівською єпархією УГКЦ. 

Табори проходили в Марійському духовному центрі в с. Зарваниця. Педагоги 

закладу та батьки вихованців за узгодженням з організаторами проводять 

заняття, майстер-класи, працюють вихователями. 

У Центрі сьогодні створені куточки для батьків, де є план виховної роботи 

в гуртку, графік заходів, новинки педагогічної літератури, газетні та журнальні 

статті.  

Важливе місце у вихованні духовності займає громадська виховна робота 

батьків з дітьми, яка розширює коло особистих інтересів батьків, надає життю 

сім’ї яскраво вираженої суспільної спрямованості. До такої роботи бажано 

залучити всіх батьків. 

Саме тому щорічно батьки залучені до проведення в Центрі  благодійних 

заходів до Дня святого Миколая та до Великодня – діти збирають подарунки 

для  учнів Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ 

ст. Тернопільської обласної ради, де навчаються діти з вадами слуху.  

Активну участь в житті закладу батьки беруть у вихідні дні. Центр працює 

без вихідних. Так, в 2016-2017 н.р. в суботу працює 15 груп та 6 груп в неділю. 

Щотижнево батьки відвідують заняття, допомагають у проведенні практичних 

робіт на НДЗД та в теплицях, навчаються разом з дітьми виготовляти 

композиції, доглядати за тваринами. Багато батьків відвідали майстер-класи по 

писанкарству, які проводяться  кожних вихідних протягом Великоднього посту. 

Часто педагоги ТОЦЕНТУМ практикують ознайомчі екскурсії по храмах 

Тернополя і області. Культові споруди – невичерпне джерело наочного 

матеріалу для навчання і виховання підростаючого покоління В місті діє 

42 церкви та молитовні доми різних конфесій: 23 греко-католицьких, 

13 православних, 2 римо-католицьких і 4 протестантських. Серед них є 

пам’ятки архітектури ХVІ та ХVІІ століття. Екскурсії рідним краєм обов’язково 

проводяться за участю батьків. Метою таких заходів є виховання у дітей 

свідомості і поваги до віри своїх предків, ліквідація прогалин духовної 

неграмотності, ознайомлення з пам’ятками архітектури. 

Важливим аспектом виховання духовності є формування ціннісного 

ставлення до природи. Як писав В.О. Сухомлинський «… природа сама по собі 

не виховує, а виховує лише активна взаємодія дитини з нею».  Окрім 

традиційних програмних екскурсій та походів в Центрі введені в практику 
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«Походи вихідного дня». Завчасно повідомляється вихованців та батьків про 

проведення такого заходу, складаємо план та ознайомлюємо учасників,  під час 

проведення залучаються до посильних для них практичних справ по охороні 

місцевих природних об’єктів.  

Роль серцевини природовідповідної програми виховання виконує 

народний календар українців. Улюблені свята вихованців закладу – календарні: 

заходи до Різдва, Великодня, Андріївські вечорниці, Свято Миколая інші. 

Батьки беруть активну участь в проведенні свят, допомагають в їх організації.  

Вища форма духовності – милосердя. Милосердність передбачає не тільки 

самовідданість і доброзичливість, а й розуміння іншої людини, співчуття їй, 

участь в її житті. Така позиція педагогів Центру знайшла розуміння з боку 

батьків вихованців – уже 3 роки триває співпраця  нашого навчального закладу 

з міжконфесійною організацією «Wi Wam». В рамках її педагоги разом з 

гуртківцями та їх родинами відвідують Тернопільські дитячі будинки 

«Вифлеєм» та «Малятко», Дитячий будинок для дітей шкільного віку інші. 

Допомога тим, хто її потребує, може бути не тільки матеріальною. Іноді 

життєво необхідним для людини є виявлення уваги, турботи про неї. Юннати з 

педагогами та батьками відвідують вище зазначені заклади, проводять свята, 

виступи, допомагають у навчанні. Найменших вихованців «Вифлеєму» та 

«Малятка» знайомлять з тваринками Куточка живої природи Центру. Такі 

заходи дозволяють формувати уявлення про тварин, розвивати емоційно-

позитивне ставлення до них і виховувати моральну поведінку в природі. 

Вихованці дитбудинків відчувають свою потрібність людям, державі, 

суспільству, а у слухачів  ТОЦЕНТУМ формується відповідальність за 

ближнього, вміння розуміти та співчувати.  

Таким чином, виховання духовності зростаючої особистості в 

позашкільному навчальному закладі є не ефективним без тісної взаємодії  з 

сім’єю, підтримки батьківської громадськості.  Щоб укріпити співробітництво 

навчального закладу і сім’ї, необхідно урізноманітнювати форми взаємодії з 

родиною: організовувати батьківські зустрічі, анкетування, практикуми, 

розробки пам’яток, семінари батьків з обміну досвідом виховання, спільні 

заходи та справи. Тому дуже важлива і потрібна атмосфера взаємної довіри, 

загальної турботи про спільну справу – виховання духовно багатої та 

національно свідомої особистості. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

В ЗОЛОТІВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ  

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Анотація: У статті розглянуто питання забезпечення доступу до якісної 

професійної освіти в умовах проведення антитерористичної операції на 

території Луганської області. Одним із механізмів отримання професійної 

освіти у зв’язку з проведенням антитерористичної операції (АТО) на 

території області та для учнів, які проживають на території, тимчасово 

непідконтрольній державній владі, або в «сірій» зоні, де існує постійна загроза 

обстрілів, є дистанційне навчання. Дистанційне навчання в ПТНЗ відкриває 

можливість вивести на новий рівень допрофільну і профільну підготовку учнів, 

дозволяє забезпечити гнучкість та багатоваріантність у навчанні, сприяє 

більш повному розкриттю потенціалу учнів, через фактично необмежену 

кількість дистанційних навчальних курсів. Саме дистанційна форма навчання 

відкриває доступ для учнів в умовах проведення АТО й виступає 

альтернативою заміною традиційної (очної) форми навчання. 

Ключові слова: дистанційне навчання, якісна професійна освіта, 

професійно-технічні навчальні заклади, сучасні інформаційно-комунікативні 

технології, навчальні електронні курси, учасники навчального процесу. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы обеспечения доступа к 

качественному профессиональному образованию в условиях проведения 

антитеррористической операции на территории Луганской области. Одним 

из механизмов получения профессионального образования в связи с проведением 

АТО на территории области и для учеников, которые проживают на 
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территории, временно неподконтрольной государственной власти, или в 

«серой» зоне, где существует постоянная угроза обстрелов, выступает 

дистанционное обучение. Дистанционное обучение в ПТУЗ открывает 

возможность вывести на новый уровень допрофильную и профильную 

подготовку учащихся, позволяет обеспечить гибкость и вариативность 

обучения, способствует более полному раскрытию потенциала учащихся, через 

фактически неограниченное количество дистанционных учебных курсов. 

Именно дистанционная форма обучения открывает доступ для учеников в 

условиях проведения АТО, и выступает альтернативой заменой традиционной 

(очной) формы обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, качественное 

профессиональное образование, профессионально-технические учебные 

заведения, современные информационно-коммуникативные технологии, 

электронные учебные курсы, участники учебного процесса. 

Annotation: In the article the questions of ensuring access to quality vocational 

education in the context of the antiterrorist operation in the Lugansk region. One of 

the mechanisms for vocational education and training in connection with the conduct 

of anti-terrorist operation in the region and students who reside on the territory not 

controlled by the government, or in the «grey» zone, where there is a constant threat 

of attacks, supports distance learning. Distance learning in VET opens up the 

opportunity to bring a new level coprophilous and profile preparation of the pupils, 

allows to provide flexibility and variability of learning contributes to a more 

complete disclosure of potential of students, through a virtually unlimited number of 

distance learning courses. It distance learning provides access for students in terms 

of the ATO, and is an alternative replacement for the traditional (classroom) 

learning. 

Key words: distance education, quality professional education, technical and 

vocational educational institutions, modern information and communication 

technologies, e-learning courses, the participants of the educational process.. 
 

Законодавством передбачено отримання освіти шляхом дистанційного 

навчання (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.04.2013 № 466), але до останнього часу «Положення про дистанційне 

навчання» залишалося на папері. У зв’язку з проведенням антитерористичної 

операції на Донбасі професійно-технічні навчальні заклади Луганської області 

змушені розпочати організацію та запровадження дистанційного навчання. 

Зокрема, Золотівський професійний ліцей, розташований поблизу лінії 

розмежування, випробував даний індивідуалізований процес набуття знань, 

умінь, навичок, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 

віддалених один від одного учасників навчального процесу в спеціалізованому 

середовищі, яке функціонує на базі сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій за підтримки та методичної допомоги Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Луганській області [2]. 
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Дистанційне навчання отримало назву освітньої системи XXI століття. Адже 

професійною освітою Луганської області на нього покладено великі 

сподівання. Розглядаючи актуальність даного виду навчання, випробовуючи його 

на практиці, стає зрозуміло, що дистанційне навчання здатне найбільш адекватно 

та гнучко реагувати на сучасні потреби суспільства, забезпечити кожному 

громадянину країни реалізацію його конституційного права на освіту [1]. 

Дистанційне навчання є одним із механізмів забезпечення доступу до 

якісної професійної освіти у зв’язку з проведенням АТО на території 

Луганської області та для учнів, які проживають на території, тимчасово 

непідконтрольній державній владі, або в «сірій» зоні, де існує постійна загроза 

обстрілів [2]. 

Даний вид навчання в ПТНЗ відкриває можливість вивести на новий рівень 

допрофільну і профільну підготовку учнів, дозволяє забезпечити гнучкість та 

багатоваріантність у навчанні, сприяє більш повному розкриттю учнівського 

потенціалу через фактично необмежену кількість навчальних курсів. 

Можливим є навчання вдома, в аудиторії, скрізь, де є ПК з підключенням до 

мережі Інтернет. Саме дистанційна форма навчання відкриває можливості для 

учнів, які вимушено не можуть навчатися традиційною – очною формою [4]. 

У професійно-технічних навчальних закладах області створюються всі 

умови для навчання і виховання внутрішньо переміщених осіб (на виконання 

законів України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб», «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 11 червня 2014 року №588-р «Щодо питання соціального 

забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції»). 

При налагоджуванні дистанційної освіти, безпосередньо у Золотівському 

професійному ліцеї, створено єдиний інформаційно-освітній простір, куди 

включено електронні джерела інформації (у тому числі й мережеві): віртуальну 

бібліотеку, бази даних, консультаційну онлайн-службу, електронні навчальні 

посібники тощо. Головним при організації дистанційної форми навчання є 

створення електронних курсів-оболонок з предметів навчальної програми, 

розробка дидактичних основ, підготовка педагогів-координаторів [5].  

Інструментами системи дистанційного навчання Луганської області 

виступають електронні форуми та чати, відеоконференції, дистанційні майстер-

класи, персональні сайти (портфоліо) та блоги викладачів, уроки-вебінари тощо 

[4,6,7]. Освоєння даного «інструментарія» дає змогу урізноманітнити, 

осучаснити методи та прийоми викладання, підвищити мотивацію учнів до 

вивчення предмету, задовольнити їх загальні потреби в здобутті освіти. 

Впровадження ІКТ та Інтернет-технологій у навчальний процес ПТНЗ дає 

викладачам право застосувати у роботі проблемно-орієнтовне навчання в 

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
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індивідуальному ритмі кожного учня, інтерактивними методами здійснювати 

контроль успішності, забезпечувати розвиток комунікативних, творчих знань, 

потреб у самоосвіті [3].  

IT-технології, які найчастіше використовуються у впровадженому в 

Золотівському професійному ліцеї дистанційному навчанні, - це пересилка 

матеріалів для вивчення через мережу Інтернет, посібники та «методички» в 

електронному вигляді, уроки-вебінари, голосова та електронна пошта, одно- та 

двосторонні відео трансляції, зворотний зв’язок по телефону тощо. 

Дистанційне навчання полегшує доступ до інформації як для учнів, так і 

для педагогічного складу ПТНЗ. Це, в умовах збройного конфлікту, є дуже 

актуальним, відкриває можливості варіативності навчальної діяльності. 

Відмінністю дистанційної форми є те, що вона передбачає індивідуальне 

навчання кожного учня за індивідуально розробленим ним самим планом [8]. 

Такий план є гнучким у своїй основі, проте, після затвердження, визначає 

характер і графік взаємодії учасників навчального процесу та використовується 

для оцінки успішності навчання.  

Інтернет-технології не тільки полегшують доступ до інформації, а й 

відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, дозволяють по-

новому організувати взаємодію всіх суб’єктів освітньої діяльності, де учень 

виступає її активним і рівноправним учасником. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Національна доктрина розвитку освіти України. 

2. Матеріали виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

науки і освіти у Луганській області на тему: «Про роботу органів державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування Луганської області щодо 

дотримання законодавства України про освіту для забезпечення 

функціонування та якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійно-технічної та вищої освіти», 28 вересня 2016. 

3. Сергеєва Л. М. Інституції професійно-технічної освіти країн 

європейського союзу – К.: Арт Економі, 2012.  

4. Гриценко В. І., Кудрявцева С.П., Колос В.В., Веренич О.В. Дистанційне 

навчання: теорія і практика – К.: Наукова думка, 2004. - 375с. 

5. Ушакова Н. М., Воронова А.Б., Калиновська Л.Є. Про нормативно-правове 

забезпечення дистанційного навчання у вищому навчальному закладі - Нові 

технології навчання. Науково методичний посібник, 2004. - №35. - С. 274-275. 

6. Селевко Г. К. Педагогічні технології на основі інформаційно- 

комунікативних засобів – М.: НІІ шкільних технологій, 2005. 

7. Морзе Н. В., Ігнатенко О.В. Методичні особливості вебінарів як 

інноваційної технології навчання - [Електронний ресурс]. Режим доступу до 

статті www.nbuv.gov.ua\portal\soc_gum\itvo\2010_5\4.pdf  

8. Радкевич В.О. Інноваційні процеси в сучасній професійні школі – К.: 

Професійно-технічна освіта, 2005. 
  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/itvo/2010_5/4.pdf


183 

Лівандовська Л. М., 

заступник директора з навчально-виховної роботи 

обласного комунального позашкільного навчального закладу 

Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» 

Рівненської обласної ради, 

 livandovska_lm@ ukr.net 

РОЗВИТОК НАВИЧОК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ТА ПОШУКОВОЇ 

РОБОТИ ВИХОВАНЦІВ РІВНЕНСЬКОЇ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНО-

ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Данная статья раскрывает особенности использования инновационно-

образовательных технологий во время учебно-воспитательного процессу в 

Ровенской Малой академии наук ученической молодежи как во внешкольном 

учебном заведении исследовательско-экспериментального направление. 

Использование инновационно-образовательных технологий в учебно-

воспитательному процессе дает возможность руководителю кружка 

проводить занятия интересными, мотивировать учеников к последующей 

познавательной активной деятельности.   

Ключевые слова: Ровенская Малая академия наук ученической молодежи, 

развитие личности, инновационно-образовательные технологии, 

интерактивные технологии, информационно-коммуникационные технологии, 

«Метод проектов». 

This article deals with the peculiarities of implementation of innovative 

educational technology within the educational process in Rivne Minor Academy of 

Sciencies of School Age Youth, being an extracurricular educational institution of  

educational and research orientation. The usage of innovative educational 

technology within the educational process allows the group leader to make classes 

interesting; to motivate the pupils to further cognitive activity; to teach them to 

analyze and find the causative and conclusive relations of events; to develop pupils’ 

creative thinking and imagination, which helps to develop pupils’ skills to perform 

both the research and explorative work. 

Key words: Rivne Minor academy of sciences of school age youth,  development 

of personality, innovative-educational technologies, interactive technologies, of 

informatively-communication technologies, «method of projects». 

 

Потреба суспільства у діяльних, творчих, обдарованих, інтелектуально і 

духовно розвинених громадянах в сучасній Україні постійно зростає. Саме 

тому робота з обдарованою учнівською молоддю вимагає належної змістової 

наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні 

види пошукової, аналітичної, розвиваючої, творчої та дослідницької діяльності. 
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 Здібності учнів залежать від психофізіологічних особливостей, 

соціального оточення, сім’ї, школи та позашкільного закладу. Кожен учень        

по-своєму неповторний. Він приходить у цей світ, щоб знайти і реалізувати 

себе: хтось здібний до музики, поетичної творчості, образотворчого мистецтва, 

художньої праці; хтось до математики, а когось цікавить наукове дослідництво 

та винахідництво. Для розвитку своїх здібностей, реалізації наукових потреб 

учні й звертаються до Рівненської Малої академії наук учнівської молоді як 

закладу, у якому отримують компетентні консультації, якісні знання, 

можливість самовизначення з урахуванням інтересів, запитів і цінностей.  

У системі роботи Рівненської Малої академії наук учнівської молоді 

науково-дослідницька діяльність займає особливе місце і є найважливішою 

умовою розвитку особистості. Дидактичні та психологічні аспекти щодо 

формування науково-дослідницьких умінь в учнів знайшли відображення у 

працях багатьох сучасних вчених. Накопичено значний досвід їх практичного 

використання для супроводу навчального процесу. Незаперечними є переваги 

традиційних методичних систем навчання щодо формування навиків пошукової 

та науково-дослідницької роботи. Використання інноваційно-освітніх 

технологій передбачає формування в учнів науково-дослідницьких і пошукових 

умінь та навичок, уміння самостійно, свідомо і відповідально вчитися з метою 

успішної соціальної адаптації. 

Інноваційно-освітні технології вносять істотні якісні зміни у методологію 

позашкільної освіти, оскільки об’єднують низку сучасних інноваційних 

технологій: інтерактивні технології; ділові ігри; технології групових творчих  

справ; блочно-консультативне навчання; «створення ситуації успіху»; «метод 

проектів»; формування творчої особистості; інформаційно-комунікаційні 

технології тощо. Застосування перелічених технологій у навчально-виховному 

процесі позашкільного навчального закладу передбачає розробку методів 

самостійної наукової і дослідницької роботи учнів під час виконання 

різноманітних дослідницьких проектів; навчання їх методам колективного 

вирішення проблем; організацію спільної роботи керівника гуртка та 

підготовку його до роботи з новим змістом, методами та організаційними 

формами навчання.   

Використання сучасних інноваційно-освітніх технологій принципово 

впливає на якість навчання та інтелектуальний розвиток учнів (за умови, якщо 

вони будуть використовуватися не фрагментарно, а в статусі інтегрованої 

системи, яка, окрім моделювання традиційної взаємодії учасників навчального 

процесу, включає гіпертекстові, мультимедійні та дистанційні технології) є 

необхідною умовою залучення учнів до продуктивної науково-дослідницької 
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діяльності, що сприяє не лише розширенню теоретичної бази знань, але й 

формуванню науково-дослідницьких умінь та розвитку їх творчих здібностей. 

Розвиток особистості передбачає інтегроване навчальне забезпечення 

гурткових занять у Рівненській Малій академії наук учнівської молоді, що 

сприяє вихованню людини-патріота, людини з високими моральними якостями, 

здатної самостійно творити своє життя.  

Застосування інтерактивних технологій у поєднанні з інформаційно-

комунікаційними є надзвичайно цікавим та  ефективним методом у процесі 

викладання навчального матеріалу з різних напрямів. Саме така інформаційно-

освітня система дає змогу зробити заняття змістовними, творчими, 

пізнавальними і цікавими як для гуртківців, так і для самого керівника гуртка. 

Дані технології дають можливість розкривати величезний творчий потенціал і 

бути справжніми майстрами своєї справи як учням, так і педагогам. 

Використання інноваційно-освітніх технологій навчання на заняттях сприяє 

досягненню вихованцями високих результатів в оволодінні навчальними 

компетенціями, формує їх стійкий інтерес до предмета, основ науково-

дослідницької діяльності; розвиває уяву, фантазію, художньо-образне, 

просторове й логічне мислення та творчі здібності учнів; створює сприятливий 

мікроклімат для творчого самовдосконалення.  Саме у процесі використання 

таких технологій у центрі уваги стоїть особистість учня з його потребами й 

інтересами, а тому кожне заняття спрямоване на самореалізацію і максимальне 

збільшення соціального досвіду учня. 

Застосування інноваційно-освітніх технологій – один із напрямків 

удосконалення навчально-виховного процесу на заняттях гуртків у Рівненській 

Малій академії наук учнівської молоді, що забезпечує розвиток особистості 

кожного учня, і саме такі заняття сприяють інтелектуальному, соціальному й 

духовному розвитку особистості. 

Застосовуючи інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології у 

науково-дослідницькій діяльності учнів, керівник гуртка навчає їх пошуку, 

зберіганню, передачі, редагуванню, поданню інформації. У процесі 

використання інтерактивних прийомів на заняттях керівник гуртка забезпечує 

формування в учнів таких інтелектуальних умінь, як аналіз, порівняння, 

спостережливість; розширює їх кругозір; впливає на формування стійких 

пізнавальних інтересів, критичне мислення, здатність навчатися висловлювати 

та відстоювати власну думку, сприяє вибору майбутньої професії. У процесі 

роботи керівник гуртка визначає дидактичні умови, які забезпечують 

найефективніше керування процесом формування науково-дослідницьких 

умінь, поступове посилення проблемності; зростання складності навчально-

дослідницьких завдань одночасно із забезпеченням необхідної методичної 
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підтримки; ослаблення зовнішнього контролю й одночасне посилення ними 

самоконтролю; поєднання індивідуальної роботи учнів з груповою на основі 

цілеспрямованого навчання.  

Саме інноваційно-освітні технології вносять істотні зміни в методологію 

сучасної позашкільної освіти. Поява комп’ютерних телекомунікацій передбачає 

розробку методів самостійної наукової і дослідницької роботи учнів під час 

виконання різноманітних дослідницьких проектів; написання науково-

дослідницьких робіт, навчання їх методам колективного вирішення проблем.   

Досвід показує, що застосовуючи інноваційно-освітні технології у 

навчально-виховному процесі, керівник гуртка формує інтерес учнів до пошуку 

нових знань, дослідницької діяльності, сприяє  їх творчим здібностям і 

духовному саморозвитку. І як результат – підвищується інтерес учнів до різних 

дисциплін, забезпечується корекція навчальної діяльності, формується 

інформаційна культура учнів і керівників гуртків, що є умовою для їх 

неперервної освіти та успішної соціальної адаптації до умов інформаційного 

суспільства. 

У процесі застосування інноваційно-освітніх технологій під час вивчення 

нового матеріалу передбачається одночасна спільна робота усіх гуртківців: 

обговорення проблеми в загальному колі; мікрофон; незакінчені речення; 

мозковий штурм; аналіз ситуації, використання мультимедійних інформаційних 

технологій тощо. Успішне досягнення педагогічних цілей можливе в умовах 

функціонування інформаційно-навчального середовища, під яким слід розуміти 

сукупність умов, які сприяють виникненню й розвитку процесів інформаційно-

навчальної взаємодії між учнем, керівником гуртка і засобами. За таких умов 

учні успішно формують потребу здобувати знання, розвивають інтерес, любов 

до пізнання, допитливість.  

Широке застосування у навчальному процесі знаходять мультимедійні 

інформаційні технології під час автоматизованого контролю (самоконтролю) 

результатів навчальної діяльності, тренування, тестування, патентного пошуку, 

підбору необхідної літератури для написання науково-дослідницьких робіт. 

Паралельно з інформаційно-комунікаційними технологіями необхідне 

застосовування проектної технології. І саме у процесі проектування учні завжди 

знаходяться в пошуку чогось нового. У творчій обстановці завжди 

народжуються нові ідеї, задуми. Проектуванні заняття – це дослідження, 

пошук. Саме це підштовхує учнів до розв’язання проблеми, а сам розвиток 

може бути оригінальним та неочікуваним.   

Інноваційно-освітні технології передбачають спільне навчання (навчання у 

співпраці: і учень, і керівник гуртка є суб’єктами навчання), де керівник гуртка 
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виступає лише в ролі більш досвідченого організатора навчального процесу. 

Усі учасники при цьому взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, 

спільно розв’язують проблеми, моделюють ситуації, оцінюють дії, результати 

праці своїх одногрупників і свою власну поведінку. Учні заглиблюються в 

атмосферу ділового партнерства з розв’язання проблеми, яка є найбільш 

сприятливою для вироблення їх навичок. Особливістю цих технологій є те, що 

вони створюють сприятливі умови для формування умінь і навичок, дають 

можливість кожному учневі виявити свої інтелектуальні якості, краще засвоїти 

навчальний матеріал, в групі збільшується кількість учнів, які володіють 

свідомим засвоєнням навчального матеріалу.   

Отже, набутий досвід роботи переконує: використання інноваційно-

освітніх технологій у навчально-виховному процесі дає змогу керівнику гуртка 

робити заняття цікавими, мотивувати учнів до подальшої пізнавальної активної 

діяльності, навчати їх аналізувати та знаходити причинно-наслідкові зв’язки 

подій, розвивати у них творче мислення, уяву, що, в свою чергу, сприяє 

розвитку навичок науково-дослідницької та пошукової роботи учнів; 

поглибленню умінь самостійно, свідомо і відповідально вчитися; успішному й 

швидкому адаптуванню до навколишнього середовища, до соціальних змін, 

ефективному застосовуванню набутих знання у роботі над науковими 

дослідженнями та представленню їх на Всеукраїнському конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України. 
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Основною метою формування та модернізації юридичної освіти в Україні є 

сприяння прогресивним нововведенням, впровадження найсучасніших 

технологій і методів навчання шляхом розроблення і введення в навчальні 

плани нових перспективних дисциплін та використання новітніх технологій, які 

допомагають готувати конкурентоспроможних правників; поширення 

демократичних процесів в суспільстві за допомогою впровадження принципів 

Liberal Arts Education (студент формує свою індивідуальну програму навчання, 

обирає дисципліни з числа вибіркових, отримує додаткові спеціальності й 

опановує за бажанням сертифікатні програми); розробка єдиних стандартів 

юридичної освіти  

Інноваційні форми викладання дисциплін є досить важливі і заслуговують 

неабиякої уваги оскільки сприяють розвитку творчої активності студентів-

правників, дозволяють більш глибоко осмислити набуті теоретичні знання і 

надають спроби  можливості їх використання в подальшій практиці. За 

допомогою впровадження саме інноваційних технологій відбувається 

підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які є конкурентоспроможними в 

юридичній сфері. Оскільки для правників є важливим не тільки набуття 

ґрунтовних теоретичних знань, а одночасне набуття практичних знань та 

застосувань набутих знань на практиці (як то написання позовних заяв до суду, 
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надання правової допомоги громадянам в реальних життєвих ситуаціях, 

складення договорів) 

На запитання загальнонаціонального опитування населення України 

«Ставлення населення України до зовнішнього незалежного оцінювання», 

проведених у жовтні 2013 року Фондом «Демократичні ініціативи» «Якi 

першочергові кроки для покращення якості освіти, на Вашу думку, слід 

здійснити?» друге місце отримала відповідь «більш пов’язувати викладання з 

потребами майбутньої професії» (38,9%). Отже основним із викликів для 

національної системи вищої освіти в сучасних умовах є створення, 

упровадження та поширення в освітній діяльності нових підходів, ідей, методів 

та прийомів [1]. 

Зокрема і в тексті проекту Концепції вдосконалення юридичної освіти 

підкреслено важливість практичної підготовки студента, а також надано 

перелік основних компетентностей, якими повинні володіти правники. [2] 

Також, слід звернути увагу на дистанційні техгології навчання, які вже 

посіли одне з провідних місць у сучасній освіті.  

Для поширення масових онлайн-курсів провідними вищими навчальними 

закладами світу починаючи з 2012 року було запущено кілька впливових освітніх 

платформ, які окреслили нову тенденцію до демократизації та віртуалізації освіти. 

Найбільш важливими компонентами дистанційного навчання є: [3] 

1) створення практичних ситуацій під час навчального процесу; 

2) можливість студенту проявити себе, та відповідно самореалізуватися; 

3) чіткість організації навчального процесу 

Зокрема, і на базі ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет ім. Вадима Гетьмана» починаючи з 2015 року студенти мають 

можливість здобути вищу освіту за дистанційною формою навчання. 

Отже, можна зробити висновок, що системі юридичної освіти необхідні 

корінні, послідовні, якісні зміни в підході до викладання та надання освітніх 

послуг в цілому. З метою розширення практичних компетентностей студентів-

правників, здатностей до абстрактного, критичного, логічного мислення та 

підготовки конкурентоспроможних спеціалістів на світовому ринку праці з 

вільним володінням державної мови та однієї з офіційних мов Ради Європи і 

відповідним рівнем набутих теоретичних та практичних знань. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИПРОФІЛЬНОГО 

НАВЧАННЯ В УМОВАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ 

Аннотация. Статья посвящена освещению проблем внедрения 

мультипрофильного обучения в ходе регионального эксперимента на базе 

специализированного учебного заведения и предлагает разработку алгоритма 

психолого-профессиональной системы подготовки (адаптации) кадров. 

Ключевые слова: профилизация, мультипрофильное обучение, 

демотивация, психолого-педагогические проблемы внедрения инноваций, 

планирование кадровой работы, самообразовательная деятельность учителя, 

образовательный коучниг. 

Abstract. The article deals with the problems of multiprofile training’s 

implementation during the regional experiment on the basis of a specialized 

educational institution and offers the algorithm’s development of psychological and 

professional training system (adaptation) of personnel. 

Key words: profiling, multiprofile training, demotivation, psychological and 

pedagogical problems of innovations’ introduction, planning of personnel work, self 

education activity of teacher, educational coaching. 
 

Сьогодні дуже багато говорять про зміни, реформування які очікують в 

освіті і, зокрема, в середній освіті. Старша школа - це ланка, де очікується 

найбільше змін і ці зміни стосуються саме її профілізації. З 2010 року 

експериментально мультипрофільне навчання впроваджується у різних 

модифікаціях у загальноосвітні школи м. Києва як дуже вдала модель 

профільного навчання.  

Мультипрофільне навчання передбачає в межах загального тижневого 

навантаження вільний вибір учнями предметів для поглибленого вивчення. 

Відбувається цей процес шляхом формування динамічних профільних груп і, 

таким чином, фактично кожен учень займається за індивідуальним навчальним 

планом і розкладом. Таке навчання допомогло вийти на зовсім інший рівень 

викладання та підготовки учнів до ЗНО у СЗШ № 104 ім. О. Ольжича,  

СЗШ № 184,  гімназії № 167, НВК № 240 «Соціум» м. Києва, Боярському НВК. 

Вивчення досвіду закладів з частковою профілізацію старшої школи дає 

сподівання на якісні зміни у підготовці випускників до вибору майбутньої 

професії та подальшого навчання.  

Поряд із перевагами експерименту існують і певні проблеми його 

впровадження.  
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Зокрема, враховуючі попит останніх десятиріч на гуманітарну освіту,  

відбулася масова перепрофілізація багатьох навчальних закладів м. Києва на 

спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов. В умовах 

конкуренції навчальних закладів, у тому числі спеціалізованих шкіл, за 

контингент учнів, адміністрації закладів досить часто стикаються з проблемою 

нестачі дітей для відкриття 10-го класу. Учні розходяться по гімназіях, 

ліцеях та інших навчальних закладах з поглибленим вивченням не 

гуманітарних предметів, орієнтуючись на майбутнє навчання у вищій школі. У 

цій ситуації гостро стає питання не тільки з навчальним навантаженням, а і 

ускладняється психологічний клімат у педагогічному колективі закладу в 

цілому, що пов’язано з демотивацією педагогів, та, в свою чергу, суттєво 

впливає на якість викладацької діяльності. Важливим також є небажання 

втрачати вже існуючий профіль навчання.  

За умови запровадження експерименту у спеціалізованому навчальному 

закладі існує інша проблема – психологічна: неготовність вчителів до роботи з 

профільною програмою, неготовність батьків до можливості самостійного 

вибору дитиною майбутнього профілю навчання, а головне – неготовність 

учнів до здійснення такого вибору самостійно. 

Саме в даній площині колектив нашої спеціалізованої школи з 

поглибленим вивченням іноземних мов розпочав експериментальне 

впровадження мультипрофілю (Наказ  департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту м. Києва №272 від 22.04.2014 року). 

Відомо, виділяють наступні групи функцій управління: 

 прогноз і планування (визначення цілей організації і алгоритму дій, для 

досягнення цих цілей); 

 організація (створення певної структури, яка забезпечує можливість 

ефективної роботи для досягнення поставлених цілей); 

 мотивація (спонукання членів організації до діяльності для досягнення 

їх особистих цілей і цілей організації); 

 контроль (забезпечення досягнення організацією поставлених цілей). 

Прогноз, планування та мотивація саме кадрової роботи зазнає, на 

нашу думку, корекції під час впровадження мультипрофільного навчання.  Не 

дивлячись на те, що під час проектно-плануючого етапу проводилась певна 

робота з педагогами:  

- була створена ініціативна група з розробки та реалізації програми 

дослідно-експериментальної роботи, діяльність якої направлена на вивчення 

різних аспектів такої форми навчання та досвіду її впровадження; 

- організована методично-роз’яснювальна робота з вчителями, які 

прогнозовано працюватимуть в динамічних учнівських групах; 
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- до роботи з педагогами залучені науковців ВНЗ (Воронцова Е. В., 

Якунін Я. Ю., Ковальчук В. І., Чуприна Н. В. та інші), методисти та спеціалісти 

районного управління освіти по роботі з кадрами та психологічна служба; 

- проведені зборів колективу школи щодо можливих (прогнозованих) 

перспектив та переваг впровадження мультипрофілю; 

- постійно проходить процес інформованості та навчання педагогічного 

колективу щодо сучасних педагогічних технологій та засобів навчання: 

організована робота педагогічних студій, проводяться семінари-практикуми, 

круглу столи з метою підвищення рівня профпідготовки педагогів; створюється 

система підготовчої роботи вчителя до викладання в динамічних учнівських 

групах; організовано обмін досвідом роботи між педагогами в рамках 

мультипрофілю з навчальними закладами Києва та області; 

- постійно проводиться моніторинг громадської та учнівської думки щодо 

впровадження педагогічного експерименту, саме педагогічна громада школи 

гальмувала процес впровадження експерименту. 

Причин, на нашу думку, цього парадоксу декілька: 

- небажання руйнування налагоджених роками психологічно комфортних 

умов викладання; 

- власна невпевненість педагогів під час викладання предметів на 

профільному рівні (особливо природничо-математичних дисциплін); 

- небажання сприймати роботу психологічної служби як необхідну умову 

побудови позитивного напрямку діяльності; 

- необхідність впровадження нових технологій навчання в освітній 

процес, а, відповідно, необхідність додаткових зусиль на самоосвітню 

діяльність. 

Робота в даному напрямі потребує створення певних дидактичних умов, 

які включають: своєчасну діагностику; відповідне програмне забезпечення; 

розробку системи різнорівневих завдань; творчу самоосвітню діяльність 

учителя. 

Оновлення практичної діяльності вчителя неможливе без оновлення 

теоретичних знань. Щоб ці знання стали конструктивними, необхідно зробити 

добір педагогічних проблем не тільки за логікою вивчення теорії, а й за логікою 

практичних дій учителя (причому пріоритет слід віддати останнім). Отже, на 

перше місце стає розвиток самоосвітньої діяльності вчителя, тобто, змін 

потребувала саме мотивація, спонукання членів педагогічного колективу до 

діяльності в рамках реформування роботи старшої школи для досягнення їх 

особистих цілей і цілей школи закладу в цілому. 

Адміністрацією школи було прийняте рішення, зокрема, запровадити 

систему роботи у напрямну освітнього коучнигу.  

Для реалізації даного напрямку роботи Чуприною Н. В. був розроблена для 

вчителів та учнів старшої школи та впроваджується тренінговий коучинг-курс 

«Я – особистість!». В рамках курсу опрацьовуються наступні аспекти: 
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«комунікація і я»; «типологія особистості; сильні і слабкі сторони; зони росту; 

моя унікальність»; «успішна комунікація; навички ефективного спілкування»; 

«самоменеджмент мого життя»; «ефективна команда» тощо. 

Керівництвом школи передбачені додаткові заходи щодо роботи з учнями, 

батьками, педагогами, посилення роботи психологічної служби по моніторингу 

всіх ланок навчально-виховної роботи середньої та старшої школи. 

На даному етапі впровадження мультипрофілю робота з учнями старшої 

школи відходить вже на другий план: система роботи вже достатньо вивчена. 

Переважна більшість старшокласників має бажання вивчати навчальний 

матеріал тільки на барівні, а поглиблено - дисципліни, які передбачаються як 

профілі майбутньої спеціалізації. Такий підхід до навчання є основою для 

диференціації та індивідуалізації навчального процесу. У системі профілізації 

школи особливою ланкою стає робота психологічної служби. Важливим на 

сьогодні є допрофільна підготовка учнів, яка може проводитись в класах з 

поглибленим вивченням окремих предметів. В даному напрямі психологічною 

службою нашого закладу проводяться наступні заходи: 

 дослідження рівня сформованості, здатності до самовизначення та 

самореалізації  за допомогою методів психології; 

 проведення діагностичних та корекційних занять з учнями; 

 діагностика профорієнтаційного спрямування учнів середньої школи; 

 вивчення стану адаптації учнів 5-их та передумов впровадження 

профільного навчання в 5-9 класах; 

 проведення консультацій для батьків та семінарів для вчителів з 

проблем виявлення здібностей учнів та впровадження профільних програм.  

У роботі з учнями для подальшого успішного впровадження 

мультипрофільного навчання в нашому закладі заплановано: 

- продовжити розробку програм психодіагностичного дослідження для 

учнів 8-9 класів щодо визначення профілів навчання; 

- розробити проект психодіагностичного дослідження у 5-7 класах, щодо 

вивчення передумов навчання за профільними програмами; 

- застосовувати технологію освітнього коучингу як для роботи з учнями 

(розробити програму для учнів 5-8 класів), так і для роботи з педагогічним 

колективом (у тому числі проведення педагогічних рад методом фасилітації); 

- створити творчу групу щодо розробки програми формування 

допрофільного навчання; 

- продовжити просвітницьку роботу з батьками щодо мультипрофільного 

навчання. 

Узагальнюючи викладений матеріал можна зробити наступні висновки: 

1. В управлінні школою особлива увага повинна приділятися 

взаємовідносинам між людьми. Управлінський апарат школи за допомогою 

планування, організації, управління, керівництва і контролю забезпечує 
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організованість спільної діяльності учнів, вчителів, батьків, обслуговуючого 

персоналу та її спрямованість на кінцевий результат.  

2. Важливим аспектом управлінської роботи в школі є підбір та подальше 

ефективне навчання кадрів. Це вимагає вирішення нових управлінських 

завдань, виникнення нових управлінських відносин, зав’язків, створення 

сприятливого психологічного клімату в колективі, атмосфери творчого пошуку, 

взаємодопомоги, зацікавленості роботою. 

3. Робота  управлінської підсистеми в умовах експериментальної 

діяльності є не тільки організація профільного навчання, а і організація 

самоосвітньої системи педагога. Вона вимагає специфічних підходів, методів, 

форм. Керівництвом школи мають бути передбачені додаткові заходи щодо 

роботи в даному напрямі. 

Відповідно до вищевикладеного матеріалу очікуваними результатами 

впровадження мультипрофільного навчання в нашій школі є: 

- збільшення контингенту учнів старшої школи; 

- зниження психологічного напруження на школярів за рахунок свідомого 

вибору учням глибини вивчення навчальних предметів;  

- варіативність змісту, засобів і форм організації навчально-виховного 

процесу;  

- раціональний розподіл навчального навантаження як наслідок організації 

динамічних груп;  

- отримання учнями якісних освітніх компетентностей на основі розуміння 

ними своїх здібностей, нахилів, інтересів та високої мотивації до навчання;  

- гуманізації навчально-виховного процесу, як результату особистісно 

зорієнтованого підходу до профільного навчання у середній загальноосвітній 

школі;  

- зменшення помилковості під час професійного самовизначення завдяки 

наявності багатоваріантних освітніх індивідуальних маршрутів мультипрофільної 

системи;  

- перехід педагогічного колективу школи на інноваційний рівень розвитку.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В 

ЗОЛОТІВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ 

Анотація. У статті розглянуто можливості інформаційно-
комунікаційних та дистанційних технологій, запропоновано модель їх 
використання у навчальному процесі. Впровадження елементів дистанційної 
форми навчання в Золотівському професійному ліцеї стало  необхідною умовою 
для безперервного навчально-виховного процесу та досягнення сучасного рівня 
якості освіти, підготовки висококваліфікованого працівника в умовах 
проведення антитерористичної операції. 

Головна мета впровадження дистанційного навчання в ліцеї – надання 
учням можливості отримати якісні знання, уміння та навички відповідно 
навчальних програм  за місцем їх проживання або тимчасової відсутності (у 
разі захворювання або виникнення обставин, які загрожують життю). 

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні 
технології, дистанційне навчання, дистанційні технології навчання,  
електронний навчальний курс, можливості безперервної освіти. 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности информационно-
коммуникационных и дистанционных технологий, предложена модель их 
использования в учебном процессе. Внедрение элементов дистанционной 
формы обучения в Золотовском профессиональном лицее стало необходимым 
условием для непрерывного учебно-воспитательного процесса, достижения 
современного уровня качества образования, подготовки 
высококвалифицированного работника в условиях проведения 
антитеррористической операции. Главная цель внедрения дистанционного 
обучения в лицее – предоставление учащимся возможности получить 
качественные знания, умения и навыки в соответствии учебных программ по 
месту их жительства или временного отсутствия (в случае заболевания или 
возникновения обстоятельств, которые угрожают жизни). 

Ключевые слова: информационное общество, информационно-
коммуникационные технологии, дистанционное обучение, дистанционные 
технологии обучения, электронный учебный курс, возможности непрерывного 
образования. 

Annotation: The article deals with a subject of possibilities for information and 
communication technology and distance learning as well as suggests the model of 
their usage in the process of education. Implementation of distance learning at Zolote 
vocational school became a requirement for ensuring a continuous educational-
bringing-up process, as well as achieving an up-to-date level of education quality 
and training highly qualified employees in the setting of anti-terrorist operation. 

The main goal for implementing distance learning in our vocational school is 
giving the students an opportunity to gain some well-grounded knowledge and skills 
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in accordance with education programs and their place of living or in case of their 
temporal absence (because of illness or life threatening circumstances).  

Key words: information-oriented society, information and communications 
technologies, distance learning, distance learning technologies, e-learning course, 
the possibilities for continuous education 
 

Дистанційне навчання (ДН) – це одна із форм організації навчального 

процесу, при якому усі або частина занять здійснюється з використанням 

сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій при територіальній 

віддаленості викладача й учнів. Дистанційне навчання в ПТНЗ відкриває 

можливість вивести на новий рівень до профільну і профільну підготовку учнів, 

дозволить забезпечити гнучкість та багатоваріантність у навчанні, сприяти 

більш повному розкриттю потенціалу учнів, через фактично необмежену 

кількість дистанційних навчальних курсів. [4] Саме дистанційна форма 

навчання відкриває можливості для учнів, які пропускають заняття з поважних 

причин (змагання, конкурси, або хвороба та інше ) та особливо для тих, хто за 

станом здоров’я навчається індивідуально, якісно задовольнити власні потреби 

в здобутті освіти. В основу дистанційного навчання покладені класичні 

принципи дидактики: природо відповідність; науковість і доступність; 

наочність; свідомість та активність; системність; систематичність і 

послідовність; зв’язок теорії з практикою. Дистанційному навчанню характерні 

класичні дидактичні ознаки, таких як: мета, зміст, методи, засоби, форми 

навчання, тих, кого навчають, і тих, хто навчає. Але ДН має і специфічні 

характеристики. Однією із таких характеристик є те, що дистанційне навчання 

побудоване в основному на принципах інформатизації освіти і широкому 

застосуванні телекомунікаційних технологій. На сучасному етапі дистанційне 

навчання в ЗПЛ м.Золоте впроваджується на рівні експериментів. 

Концептуальні положення експерименту, одержані результати дозволять 

оптимізувати процес впровадження ДН в закладі в цілому. Не маючи поки 

свого інформаційного забезпечення дистанційних курсів, ефективним 

виявилось використання можливостей соціальних мереж. Від викладачів 

впровадження елементів дистанційного навчання в ПТНЗ вимагає здійснення 

освітньої діяльності за новими технологіями, апробацію та впровадження 

новітніх методик організації навчального процесу. Застосування новітніх 

інформаційно-комп’ютерних технологій змінює роль викладача, стимулює до 

впровадження нових педагогічних прийомів і підходів у підготовці до уроку.[6] 

Досить важливими стають такі якості, як здатність застосовувати інноваційні 

методи використання комп’ютера та можливостей, які він надає, з метою 

активізації пізнавальної діяльності, високий рівень технічної грамотності, 
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поглиблення та здобуття нових знань. Викладач повинен оволодіти прийомами 

та технологіями ДН на професійному рівні, стати тьютером, а для цього пройти 

необхідну підготовку та навчання.  

Навчально-педагогічний проект «Впровадження дистанційної форми 

навчання в Золотівському професійному ліцеї» започатковано у 2014 році та 

проведено експериментальне тестування упродовж наступних двох навчальних 

років (2014-2016 н.р.).  

Проект створено творчою групою педпрацівників у складі: 

 ініціатор - Кіященко Тетяна Робертівна, директор Золотівського 

професійного ліцею;   

 методичний керівник - Артюшенко Володимир Іванович, директор 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській 

області;   

 координатор проекту - Сучкова Ірина Іванівна, заступник директора з 

навчальної роботи Золотівського професійного ліцею;  

 керівник - Мозгова Світлана Володимирівна, голова методичної комісії 

професійної підготовки Золотівського професійного ліцею; 

консультанти: 

 Матюшко Ігор Володимирович, викладач комп’ютерних дисциплін; 

 Литвин Ірина Андріївна, майстер виробничого навчання;  

 Іванілов Віктор Павлович, майстер виробничого навчання. 

Проект «Впровадження дистанційної форми навчання в Золотівському 

професійному ліцеї» реалізований відповідно до рішення педагогічної ради 

ЗПЛ (протокол педагогічної ради від 27.10.2014 р. №9) та наказу Золотівського 

професійного ліцею від 11.11.2014 року № 250 «Про внесення змін до наказу 

від 28.08.2014р.№171 «Про організацію навчально-виховного процесу», 

погоджено з Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у 

Луганській області, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.04.2013 р.№ 466 (далі МОН України) «Про затвердження Положення про 

дистанційне навчання» та наказом МОН України від 14.07.2015 р. № 761 «Про 

затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання».  

Навчально-методичне забезпечення системи дистанційного навчання ЗПЛ 

включає наступні складові: 

- робочі навчальні програми з предметів; 

- поурочно-тематичні плани з предметів загальноосвітніх та професійно-

практичних дисциплін; 

- методичні рекомендації для учнів щодо організації самостійної роботи, 

виконання лабораторно-практичних робіт; роботи в телекомунікаційних 

мережах (e-mail, Internet); 
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- віртуальну бібліотеку; 

- кабінет психолога; 

- розклад занять; 

- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; 

- лекції викладачів; 

- домашні завдання;  

- корисні посилання; 

- навчальні відео. 

Усі матеріали відповідають навчальним програмам з предметів, 

передбачених робочими навчальними планами, та складені з дотриманням 

вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти з професій: 

- 4112 Оператор комп’ютерного набору; 

- 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; 

- 7241 Електрослюсар підземний; 

- 7212 Електрозварник ручного зварювання; 

- 7212 Електрогазозварник; 

- 7433 Кравець; 

- 5122 Кухар, 7412 Кондитер. 
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Основою сучасної освітньої політики будь-якої держави є формування 

системи цінностей і соціальних пріоритетів суспільства відповідно до потреб 

особистості у самовизначенні, її прагненні до творчості, оволодінні навичками 

та вміннями вирішувати нестандартні завдання, вільно орієнтуватися у реаліях 

сучасного світу та бути досить конкурентоспроможною. 

Конкурентоспроможність - одна з головних складових успіху особистості, 

а досягається вона завдяки вільному існуванню в епоху інформаційних 

технологій, де потрібні вміння грамотно планувати свою інформаційну 

діяльність, швидко і ефективно здійснювати пошук інформації, необхідної для 

досягнення поставленої мети. 

Сучасного члена інформаційного суспільства характеризують такі 

особистісні якості: системність мислення, просторова уява, адекватність 

сприйняття, асоціативність і варіативність мислення, мобільність і гнучкість в 

спілкуванні.  

«Уміння вчитися, вміння робити і вміння жити» саме так описує 

трикомпонентну систему компетентностей сучасної особистості французький 

економіст і політик, видатний європейський діяч, президент Європейської 

Комісії,  Жак Делор [5]. 

У контексті розглянутого, вищим пріоритетом для сучасної системи освіти 

стає розвиток інтелектуального та творчого потенціалу учнів, удосконалення 
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умінь самостійно працювати з інформацією, критично її осмислювати, швидко 

аналізувати, а потім ефективно застосовувати отримані знання. 

Переорієнтація системи освіти на ресурси світового інформаційного 

простору, використання в навчально-виховному процесі засобів інформаційних 

та комунікаційних технологій, активне впровадження дистанційних форм 

навчання призвели до трансформації традиційної дидактики і виникнення 

нових за змістом та формою категорій. Отже, всі перераховані вище фактори і 

зумовили появу нової категорії у дидактиці - «інформаційної дидактики». 

Спираючись на основні формулювання і принципи класичної дидактики, 

інформаційна дидактика є новим витком розвитку педагогічної науки, яка 

спирається, в першу чергу, на умови інформаційного суспільства, де навчально-

виховний процес орієнтується на сучасні форми організації навчання, засновані 

на використанні інформаційно-комунікаційних технологій.  

В умовах інформатизації освіти інформаційна дидактика визначає 

закономірності процесу навчання, відображає основні вектори організації 

освіти особистості в соціально-інформаційному суспільстві, розкриває сутність 

процесу навчання, зміст освіти, інноваційні методи, засоби, технології, форми 

організації навчання, засновані на використанні інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Інформаційна дидактика являє собою одну з основних структурних 

компонентів загальнонаукового забезпечення освітнього процесу, а розробка 

концепту її побудови в умовах інформаційного суспільства є актуальною 

науковою задачею в розвитку освітніх соціально-інформаційних систем [16]. 

Основними поняттями інформаційної дидактики є інформація, 

інформаційні процеси, інформаційне середовище освітнього простору. 

Перш за все необхідно приділити увагу основному терміну – інформації, та 

розглянути його саме з точки зору педагогіки. 

Будучи невід'ємною частиною процесу пізнання, інформація 

досліджується в усіх її формах, середовищах і контекстах, однак чіткого 

визначення поняття інформації досі не існує. 

У дослідженнях Лозовського В.Н. вже наводяться понад 100 визначень 

поняття «інформація», але їх стає дедалі більше [11]. Вчений пропонує умовно 

розділити ці визначення на дві групи: 

1. Чітко сформульовані визначення. Під інформацією розуміються 

відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і (або) процеси незалежно від 

форми їх подання. 

2. Визначення формуються предметно-орієнтовано, виходячи з цілей і 

завдань конкретної галузі знання. Для них характерно різноманіття і 

поліваріативністьі змісту і обсягу. 

«Універсального визначення інформації немає і бути не може через її 

многогранність», вважав М. М. Моїсеєв [14].  
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Н. Вінер відмовився від визначення поняття інформації, вважаючи, що 

воно не може мати однозначного значення висловивши свою думку таким 

чином: «Інформація є інформація, а не матерія і не енергія. Це третє» [3]. 

Такої ж думки дотримується Колін К.К. «реальний світ утворюють три 

фундаментальних компонента: матерія, енергія інформація, які є 

самодостатніми і являють собою різні види прояви об'єктивної реальності, яка 

існує незалежно від нашої свідомості» [7]. 

Кохановська О.В. пропонує своє визначення інформації: «Інформація – це 

нематеріальне немайнове благо особливого роду, яке нерозривно пов’язане з 

життям, з його виникненням і закінченням, яке проявляється як особисте 

немайнове благо, як результат впливу на людину та інших суб’єктів та об’єктів 

права, як результат інтелектуальної творчої діяльності і як відомості про осіб, 

події та явища, предмети, об’єкти і процеси незалежно від форми їхнього 

представлення» [8]. 

Безумовно, нам найцікавіше розглядати інформацію з точки зору 

педагогіки. Так, Левичев О.Ф., поняття інформації трактує як «... повідомлення, 

які зменшують невизначеність у одержувача інформації, тобто учня. Чим 

більше зменшується ця невизначеність у свідомості суб'єкта, тим більше 

знижується мінімум інформації, яку необхідно отримати, щоб ліквідувати 

невизначеність прогнозованої діяльності з вирішення проблемних ситуацій на 

уроці»[10].  

Болгарський вчений Марев І. вважає, що процес навчання складається з 

тисяч різних інформаційних потоків, а основним аспектом навчально-

виховного процесу є рух інформації між учителем і учнем [12]. 

Архангельський С. І. вважає, що, інформація в навчанні розуміється як 

основний матеріал розумової роботи і набуває сенсу тоді, коли знаходиться в 

русі і застосовується з метою пізнання і управління [1]. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна прийняти за основу що інформація у 

дидактиці може приймати різні форми і виступати як: середа, реальність, 

процес, технологія, модель, зміст навчання, досвід, знання і т.д. [17] 

При організації освітнього процесу важливо показати цінність інформації, 

підкреслюючи її значення не тільки в майбутній професійній діяльності, але і 

розкрити її значимість у розвитку людської цивілізації, у становленні 

конкретної особистості. Для конкретної особистості цінність інформації 

полягає в тому, що в процесі вивчення основ наукового знання формується 

науковий світогляд, закладаються теоретичні основи майбутньої професії, 

людина готується до виконання соціальних функцій, формуються і 

розвиваються творчі здібності особистості, задовольняються її пізнавальні 

потреби. В освітній соціально-інформаційній системі процес навчання 

орієнтується на розвиток навичок роботи з інформацією, її доцільного 

застосування для подальшого забезпечення саморозвитку учня. Результатом 
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побудови освітнього процесу з використанням елементів інформаційної 

дидактики стає ефективна взаємодії інформаційного освітнього простору з 

суб'єктами освітнього процесу, при цьому інформаційна освітня середа, являє 

собою сукупність різного виду інформації, засобів інформаційно-

комунікаційних технологій та навчально-методичних комплексів. 

Впровадження інформаційні технологій в навчальний процес істотно 

впливає на формування сучасної особистості учня. Надбання навичок роботи з 

інформацією і вміння орієнтуватися в її потоках, здатність встановлювати 

контакти з навколишнім світом - саме так закладаються інформаційно-

комунікативні компетентності підростаючого покоління.  

Удосконалення навчального процесу вимагає переорієнтації з пасивних 

способів освоєння навчального матеріалу, до активних індивідуальних форм 

роботи, заснованих на навичках роботи з інформаційними ресурсами, умінні 

самостійно організувати пошук необхідного матеріалу та подальшому його 

використанні. Актуальність введення елементів інформаційної дидактики в 

освітній процес обумовлена соціальною потребою в підвищенні якості освіти. 

Інформаційна дидактика вивчає залежності, що обумовлюють етапи і 

результати процесу навчання, які протікають в освітньому соціально-

інформаційному середовищі, досліджує оптимальні форми, методи і засоби 

досягнення освітніх результатів у нових інформаційних умовах. 

Ще однією важливою дидактичною характеристикою навчального процесу 

є рівень засвоєння знань. Для досягнення високого рівня засвоєння знань, умінь 

і навичок, навчально-виховний процес необхідно організувати таким чином, 

щоб він відповідав сучасним принципам мотивації і особистісним потребам 

учнів.  

Розрізняють чотири рівня засвоєння [13].  

Перший рівень - рівень знайомства - характеризується тим, що учень 

здатен тільки дізнаватися, розрізняти предмети (явища, властивості) в ряді 

інших, представлених для впізнання «наочно».  

Другий рівень - рівень відтворення отриманої інформації. Засвоївши 

знання на цьому рівні, учень в змозі вирішувати лише типові завдання 

типовими методами. Фактично це є знання-копії. 

Третій рівень називають рівнем умінь. Знання, засвоєні на рівні умінь, 

дозволяють вже вирішувати нетипові завдання, але відомими методами.  

Четвертий - творчий рівень досягається тоді, коли предмет вивчений 

настільки, що учень може орієнтуватися в нових ситуаціях, здатен створити 

новий, раніше невідомий йому, метод вирішення.  

Інформаційна дидактика не є кардинально новою, не заперечує все, 

накопичене раніше. Вона спирається на положення, сформульовані класичної 

дидактикою, на її понятійний апарат, але являє собою новий рівень розвитку 

педагогічної науки, що відображає випереджаючий підхід в освіті.  
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Враховуючи нові тенденції в організації освітнього процесу та оцінки 

освітніх результатів, можна сформулювати принципи, які закладаються в 

основу проектування нової інформаційної дидактичної системи:  

1) в основу організації освітнього процесу закладається створення умов 

для розвитку в учнів здатності самостійного визначення власної мети і потреби 

в освіті;  

2) зміст освіти являє собою дидактично адаптований соціальний досвід 

вирішення пізнавальних, комунікативних, організаційних, світоглядних та 

інших проблем;  

3) оцінка освітніх результатів ґрунтується на аналізі рівнів освіченості, 

досягнутих учнями на певному етапі навчання [9].  

Отже, можна зробити висновок про те, що сучасний зміст навчальних 

предметів орієнтується на змінення принципів навчання. Визначальний 

провідний напрям навчального процесу це принцип сучасної значимості, - 

організація освітньої діяльності в сучасній освітній соціально-інформаційній 

системі. Цей принцип дає можливість дещо змінити ролі викладача і учня. 

Діяльність учня повинна бути активною у всіх компонентах освітнього 

процесу, а основна діяльність викладача має бути спрямована на педагогічну 

підтримку особистості, що навчається. Таким чином, навчальний процес стає 

максимально спрямованим на розвиток особистості в сучасному суспільстві на 

основі компетентісного і культурологічних підходів. Щодо принципу 

науковості – тут сучасний процес навчання повинен враховувати той факт, що 

велика кількість інформації отримується самостійно в світовому 

інформаційному просторі і саме це розширює традиційне значення принципу. 

Інформація, яку учні отримують і формують в знання, повинна бути, 

безсумнівно, науковою, тому необхідно бути здатними відрізняти істинно 

наукові знання від псевдо-наукових. Також інформація, набута у процесі 

навчання, повинна бути доступною і відповідати індивідуальним особливостям.  

На сучасному етапі технології сприйняття й усвідомлення інформації 

змінюються, це пов'язано з впливом соціокультурної ситуації. Всі принципи 

інформаційної дидактичної системи знаходяться в абсолютному системному 

взаємозв'язку і мають величезний вплив на формування освітньої соціально-

інформаційної системи.  

В інформаційному освітньому середовищі розгортається процес навчання, 

будується спільна діяльність учнів і викладача, формується варіативний зміст 

освіти, розробляється його структура. Учні освоюють інформаційні ресурси, 

дотримуючись власних пізнавальним потреб та інтересів, спираючись на базову 

складову освіти (знання, способи діяльності, досвід творчої діяльності і досвід 

емоційно-ціннісного ставлення до світу)[10]. Освітня соціально-інформаційна 

система сприяє ефективному використанню нових технологій, розвитку 

самостійної пізнавальної діяльності, доцільної організації індивідуального, 
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групового і колективного навчання. Інформаційні процеси це взаємодія двох 

сторін - учасників діяльності. У результаті процесів сприйняття, розуміння, 

осмислення чого-небудь з'являється нова інформація, яку людина має 

перетворювати  у своєму розумінні залежно від того, які знання вона вже має, 

якими видами діяльності володіє, чому вона вже навчилася і для чого необхідна 

ця інформація [18].  

Інформаційні процеси впливають на соціальні, змістовною стороною яких 

є культурні процеси, у свою чергу визначають виникнення нових 

інформаційних процесів та нової інформації, утворюючи сучасний 

інформаційний освітній простір. Освіта набуває нову якість завдяки інтеграції 

інформаційних і комунікаційних технологій у навчальному процесі; наявності 

інформаційного простору, що включає інформаційну інфраструктуру, 

інформаційні ресурси, створені з метою освіти (підручники, навчальні 

посібники, самовчителі, віртуальні тренажери, довідкові матеріали); 

інформаційному середовищі (частини інформаційного простору, що включає 

інформаційні об'єкти, засоби комунікації, способи надходження, переробки, 

створення та використання інформації). 

Основною властивістю сучасного освітнього процесу є інтерактивність - 

можливість оперативної взаємодії особистості з компонентами інформаційного 

середовища з метою освіти та розвитку. Сучасні освітні технології сприяють 

реалізації індивідуальної траєкторії навчання. Нова роль освітніх технологій у 

багаторівневій системі навчання вимагає нових підходів до їх проектування. 

Слід зауважити, що з використанням інформаційних і комунікаційних 

технологій традиційні технології та методи навчання можуть набувати нових 

рис. В інформаційному освітньому середовищі доцільно використовувати ті 

методи і технології, які максимально сприяють формуванню 

загальнокультурних і професійних компетенцій: проблемне навчання (що 

сприяє розвитку дослідницьких способів діяльності); метод проектного 

навчання (в основі якого лежить отримання індивідуального інтелектуального 

продукту); кейс-технології; модульне навчання; навчання у співпраці; 

технологія портфоліо (засіб моніторингу навчальних досягнень учнів).  

Крім цього, інформаційна освітня середа припускає введення в навчальний 

процес сучасних технологій роботи з інформацією суб'єктів освітнього процесу: 

пошуку інформації, організації роботи учнів з навчальною та науковою 

літературою, організації самостійної дослідницької роботи; технологій 

актуалізації потенціалу суб'єктів освітнього процесу: актуалізації 

мотиваційного потенціалу інформаційного освітнього середовища, технології 

самопрезентації, формування готовності до самостійної діяльності, технології 

критичного мислення, підвищення комунікативної компетентності особистості; 

діагностичних технологій: рейтингу навчальних досягнень, оцінки якості 

професійної діяльності викладача, експертизи освітніх програм [4]. Ці та деякі 
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інші технології найбільшою мірою відповідають вимогам освітньої соціально-

інформаційної системи, тому викладач певною мірою впливає на процес, але не 

на результат.  

Отже, теорія і практика інформаційної дидактики перебуває в стадії свого 

становлення і формується як комплексна метанаука [15]. Основними 

завданнями інформаційної дидактики вважаємо організацію процесу навчання з 

застосуванням можливостей нових інформаційних технологій, методів і засобів 

інформатики для реалізації ідей розвиваючого навчання, інтенсифікації всіх 

рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності. Не менш 

важливою є психологічна і практична підготовка підростаючого покоління до 

життя в умовах інформаційного суспільства. Застосування інформаційних 

технологій в навчанні розглядається як стратегія освіти, метою якої є створення 

відкритої, постійно прогресуючої інформаційної системи навчання, яка 

забезпечує можливість застосування всього самого передового, що існує в 

даний момент в світі як з точки зору організації самої інформації, так і з точки 

зору методів і прийомів її переробки учнями. Головним показником 

ефективності цього процесу має стати не стільки сума засвоєних конкретних 

знань, скільки сформованість в учнів умінь і навичок самостійно здобувати 

знання. 
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МЕТОД «КЛАСТЕР» 

В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

У статті подано опис, принципи й доцільність застосування одного з 

методів розвитку критичного мислення – кластера. 

Ключові слова: критичне мислення, кластер, стимулювання пізнавальної 

активності, структурованість навчального матеріалу, системне мислення, 

творча свобода. 

 

Суспільна потреба у школах нового покоління вимагає особливої уваги до 

інноваційних процесів, до того, що заважає і що сприяє створенню та 

поширенню педагогічних новацій. Сьогоднішня психолого-педагогічна наука 

вважає, що нове у педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які 

ще не використовувались, а й той комплекс елементів або окремі елементи 

педагогічного процесу, які дають змогу ефективно вирішувати завдання 

розвитку і саморозвитку творчої особистості.                                           

Однією з особливостей сучасної системи освіти є співіснування двох 

стратегій організації навчання – традиційної та інноваційної.                                  
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Сучасна система навчання об’єктивно зумовлює переведення освітнього 

процесу на технологічний рівень. При цьому можна і слід використовувати 

особистісно-зорієнтовані інноваційні педагогічні технології. Ефективність їх 

використання значною мірою залежить від того, як реалізується творчий 

потенціал особистості учня. Тому мають змінитися пріоритети в діяльності 

вчителя. Це зумовлює  появу освітніх інновацій, покликаних істотно змінити 

освітній процес. Нині існує безліч педагогічних технологій. Але я зупинюся на 

тих, які найпоширеніші в моїй педагогічній діяльності.  

Сучасна система освіти орієнтована на формування в учнів самостійного 

мислення. Критичне мислення є педагогічною технологією, яка стимулює 

інтелектуальний розвиток учнів. Кожен учитель прагне зробити процес 

навчання яскравим, веселим і цікавим. Адже незвична ситуація спонукає 

дитину до кращого запам’ятовування інформації. Найкращий спосіб досягнути 

бажаного – звернути увагу педагога на кластер. 

Кластер - один з методів (прийомів) критичного мислення, який учитель 

може використовувати під час уроку.  

Кластер - це графічна форма організації інформації, коли виділяються 

основні смислові одиниці, які фіксуються у вигляді схеми з позначенням всіх 

зв’язків між ними. Він являє собою зображення, що сприяє систематизації та 

узагальненню навчального матеріалу. 

До особливостей критичного мислення відносять наявність трьох стадій: 

 виклик, 

 осмислення, 

 рефлексія. 

На першому етапі відбувається активізація, залучення всіх учасників 

колективу в процес. Метою є відтворення вже наявних знань з даної теми, 

формування асоціативного ряду і постановка питань, на які хочеться знайти 

відповіді. На фазі осмислення організовується робота з інформацією: читання 

тексту, обдумування і аналіз отриманих фактів. На стадії рефлексії отримані 

знання переробляються в результаті творчої діяльності і робляться висновки. 

Прийом кластера може застосовуватися на будь-який з стадій.  

На етапі виклику діти висловлюють і фіксують всі наявні знання з теми, 

свої припущення та асоціації. Він служить для стимулювання пізнавальної 

діяльності школярів, мотивації до роздумів до початку вивчення теми. 

На стадії осмислення використання кластера дозволяє структурувати 

навчальний матеріал. 

На стадії рефлексії метод кластера виконує функцію систематизування 

отриманих знань. 
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Можливе застосування кластера протягом усього уроку, у вигляді 

загальної стратегії заняття, на всіх його стадіях. Так, на самому початку діти 

фіксують всю інформацію, якою вони володіють. Поступово, в ході уроку, в 

схему додаються нові дані. Бажано виділяти їх іншим кольором. Даний прийом 

розвиває вміння припускати і прогнозувати, доповнювати й аналізувати, 

виділяючи основне. 

Основні принципи складання кластера 

Кластер оформляється у вигляді грона або моделі планети із супутниками. 

У центрі розташовується основне поняття, думка, з сторін позначаються великі 

смислові одиниці, з’єднані з центральним поняттям прямими лініями. Це 

можуть бути слова, словосполучення, речення, що виражають ідеї, думки, 

факти, образи, асоціації, що стосуються даної теми. І вже навколо «супутників» 

центральної планети можуть знаходитися менш значні смислові одиниці, які 

більш повно розкривають тему і розширюють логічні зв’язки. Можна 

розподілити сторінку на певну кількість секторів, які будуть мати спільну 

частину в центрі – це ключові поняття і блоки, пов’язані з ним. Важливо вміти 

конкретизувати категорії, обґрунтовуючи їх за допомогою думок і фактів, що 

містяться в досліджуваному матеріалі. 

Правила оформлення кластера на уроці 

Залежно від способу організації уроку, кластер може бути оформлений на 

дошці, на окремому аркуші або в зошиті у кожного учня при виконанні 

індивідуального завдання. Складаючи кластер, бажано використовувати 

різнокольорові крейди, олівці, ручки, фломастери. Це дозволить виділити деякі 

певні моменти і наочніше відобразити загальну картину, спрощуючи процес 

систематизації всієї інформації. Кластер може складати сам учитель на 

першому уроці певної теми, а на наступних уроках учні складають його вже 

самостійно. 

Рекомендації щодо складання кластера 

Існує кілька рекомендацій щодо складання кластера. При його створенні не 

варто боятися висловлювати і фіксувати все, що спадає на думку, навіть якщо 

це просто асоціації або припущення. У ході роботи неправильні чи неточні 

висловлювання можуть бути виправлені або доповнені. Учні можуть сміливо 

дати волю уяві та інтуїції, продовжуючи роботу до тих пір, поки не закінчаться 

всі ідеї. Не варто боятися значної кількості смислових одиниць, потрібно 

спробувати скласти якомога більше зв’язків між ними. У процесі аналізу все 

систематизується і стане на свої місця. 

Застосування методу кластер 



209 

Метод кластера може застосовуватися практично на всіх уроках, при 

вивченні різних тем. Форма роботи при використанні даного методу може бути 

абсолютно будь-яка: індивідуальна, групова та колективна. Вона визначається 

залежно від поставлених цілей і завдань, можливостей вчителя і колективу. 

Допустимо перетікання однієї форми в іншу. Наприклад, на стадії виклику, це 

буде індивідуальна робота, де кожен учень створює в зошиті власний кластер. 

По мірі надходження нових знань, як спільного обговорення пройденого 

матеріалу, на базі персональних малюнків і з урахуванням отриманих на уроці 

знань, складається загальна графічна схема.  

Під час організації роботи з молодшими школярами слід враховувати їхні 

вікові особливості. Учитель на таких уроках є координатором роботи: скеровує 

зусилля учнів у необхідне русло, зіштовхує різноманітні точки зору, сприяє 

створенню умов для самостійного прийняття рішення.  

Кластер може бути використаний як спосіб організації роботи на уроці, і в 

якості домашнього завдання. В останньому випадку важлива наявність в учнів 

певного досвіду у його складанні. Щоб цей прийом став технологічним, 

достатньо провести таку роботу 2-3 рази. 

Як приклад, наведу складання кластера на уроці української мови при 

вивченні теми «Речення». На самому початку роботи учні висловлюють всі 

наявні у них знання з даного питання, припущення та асоціації. Наприклад: 

мовна одиниця, види речень, розділові знаки тощо. Учитель фіксує їх на дошці. 

Далі слідує робота за параграфом у підручнику. В ході ознайомлення з 

матеріалом (або за результатом прочитаного), схема доповнюється новими 

фактами. Учитель дописує їх, використовуючи кольорову крейду. Підсумком 

уроку повинен стати аналіз отриманої картини, з обговоренням правильних або 

неправильних первинних суджень і узагальненням отриманої інформації. 

Застосування кластера має такі переваги: 

 він дозволяє охопити великий обсяг інформації; 

 вчить учнів самостійно здобувати знання; 

 залучає всіх учасників колективу в навчальний процес, їм це цікаво; 

 діти активні і відкриті, тому що у них не виникає страху помилитися, 

висловити неправильні судження; 

 дозволяє активізувати процес розвитку в учнів комунікативних навичок. 

У ході даної роботи формуються і розвиваються такі вміння: 

 уміння ставити питання; 

 виділяти головне; 

 встановлювати причинно-наслідкові зв’язки і будувати умовиводи; 

 переходити від подробиць до загального, розуміючи проблему в цілому; 
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 порівнювати і аналізувати; 

 проводити аналогії. 

Що дає застосування методу кластера на уроках дітям?  

Прийом кластера розвиває системне мислення, вчить дітей 

систематизувати не тільки навчальний матеріал, а й свої оціночні судження, 

вчить учнів виробляти і висловлювати свою думку, сформовану на підставі 

спостережень, досвіду та нових отриманих знань, розвиває навички 

одночасного розгляду кількох позицій, здатності до творчої обробки 

інформації.  

Проте, слід пам’ятати про особливості учнів молодшого шкільного віку. 

Вони не можуть керувати своїми емоціями, а тому у ході уроку створюється 

характерний робочий шум під час побудови кластера. Цей метод вимагає від 

учителя додаткової підготовки до уроку – складання схем, виготовлення 

конвертів, карток. 

Висновки. Уроки із застосуванням методу кластера у початковій школі 

дають дітям можливість проявити себе, висловити своє бачення щодо певного 

питання, дають свободу творчої діяльності, дозволяють учителю забезпечити 

ефективну організацію навчального-виховного процесу. В цілому нетрадиційні 

технології, що використовуються в освітньому процесі, підвищують мотивацію 

учнів, формують атмосферу співробітництва та виховують у дітях почуття 

власної гідності, дарують їм відчуття творчої свободи. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК У НАВЧАННІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Дана стаття розкриває значення интерактивный метод, интерактивное 

обучение, «работа в парах», «займи позицию». 

 

У дослівному розумінні інтерактивним може бути метод, у якому той, хто 

навчається, є учасником, який разом з іншими здійснює щось: говорить, 

управляє,моделює, пише, малює тощо, тобто не виступає тільки слухачем, 

спостерігачем, а бере активну участь у тому, що відбувається, особисто 

створюючи це. Суть інтерактивного навчання полягає у тім, що навчальний 

процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це 

співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці). В 

ньому всі учні та вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами 

навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони 

знають, вміють і здійснюють. Учитель в інтерактивному навчанні виступає як 

організатор процесу навчання, консультант, фасилітатор, який ніколи не 

«замикає» навчальний процес на собі. Головними у процесі навчання є зв’язки 

між учнями, їх взаємодія і співпраця. Результати навчання досягаються 

взаємними зусиллями учасників процесу навчання, учні беруть на себе взаємну 

відповідальність за результати навчання [1,5]. Враховуючи психологічні 

особливості учнів молодшого шкільного віку та рівень їхньої готовності до 

спілкування, вважаю, що застосування інтерактивних технологій навчання в 

початковій школі варто розпочинати з роботи в парах. Саме в процесі роботи в 

парах учні отримують можливість говорити, що є необхідним для цього 

вікового періоду. Всупереч тому, що увага дітей молодшого шкільного віку 

нестійка і тому вони часто відволікаються, під час роботи з партнером кожний з 

учнів працює активно. Цю технологію можна використовувати на будь-якому 

етапі уроку математики, навіть на етапі перевірки самостійно виконаного 

завдання, зокрема й домашнього, коли вчитель пропонує звірити відповіді 

завдань і в разі розходження, довести правильність своєї відповіді. Також на 



212 

уроках математики під час організації праці за технологією «Робота в парах» 

учитель може давати учням наступні завдання: 

- обговорити хід розв’язання задачі, а потім самостійно записати його в 

зошит; 

- розглянути і проаналізувати запропоновані вчителем з підручника чи 

спроектовані на екран або написані на картках, різні способи розв’язання 

завдань; 

- обговорити хід розв’язання прикладу або задачі; 

- обговорити відповіді на запитання вчителя; 

- розробити запитання до інших учнів класу; 

- зробити висновок і т. п. 

Активізувати учнів допомагає така форма роботи, як «Мозковий штурм». 

Діти не бояться висловлюватися. Саме цю форму роботи використовуємо для 

узагальнення вивченого матеріалу, для активізації опорних знань під час 

підготовки до вивчення нової теми. Наприклад, при вивченні у 3 класі теми 

«Будова слова», можна пропонувати такі питання: 

-  Що таке основа? 

-  З яких частин вона може складатися? 

-  Що ви дізналися про кожну з них? 

-  Як розібрати слово за будовою? 

Особливо цінним у роботі групи вважаємо те, що учні мають можливість 

виконувати різні ролі, а саме: 

-  партнерів, що вчаться співробітництва; 

-  учасників, які шукають альтернативного вирішення проблеми; 

-  мислителів, що аналізують взаємозв’язки між явищами; 

-  співрозмовників, які вміють активно слухати, підтримувати розмову; 

досягати згоди, домовлятися; 

-  експертів, що аналізують проблему; 

-  друзів, які піклуються один про одного, допомагають, довіряють.  

Іншим ефективним видом діяльності є метод, який допомагає провести 

дискусію зі спірної, суперечливої теми, «Займи позицію».  Він дає можливість 

висловитися кожному учневі, продемонструвати різні думки, обґрунтувати 

свою позицію або перейти на іншу в будь-який час, якщо вас переконали, та 

назвати більш вагомі аргументи. Наприклад, об’єднуємо клас у 3 групи. Кожній 

подаємо початок легенди і пропонуємо її закінчити. Потім представник кожної 

групи зачитує складену легенду. Всім учням дозволяємо встати і підійти до 



213 

того, чия легенда найбільше сподобалась. Тоді, виступаючи у ролі журналіста,  

беремо у цих дітей інтерв’ю, чому вони перейшли в іншу групу.  

Застосування цих технологій у навчанні дає змогу учням:  ґрунтовно 

аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального 

матеріалу; навчитися слухати іншу людину, поважати альтернативну думку; 

моделювати і розв’язувати пізнавальні, життєві та соціальні ситуації, таким 

чином збагачуючи власний пізнавальний і соціальний досвід;  учитися будувати 

конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати 

конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу, 

знаходити спільне розв’язання проблеми; розвивати навички проектної 

діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт тощо. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК ФАКТОР 

САМОВИЗНАЧЕННЯ ВИПУСКНИКА 

У статті висвітлено питання ролі науково-дослідної діяльності учнів 

старшої школи. Розглянуто науково-дослідницьку діяльність старшокласників 

як пізнавальну діяльність творчого характеру, яка сприяє розвитку таких рис 

особистості як компетентність, діловитість, прагнення до безперервної 

самоосвіти та самовдосконалення, різнобічність інтересів і захоплень, 

свідомого вибору напрямку майбутньої професійної діяльності.  

Ключові слова. Науково-дослідницька діяльність старшокласників, 

дослідження, експеримент. 

В статье освещены вопросы важности научно-исследовательской 

деятельности учащихся старших классов. Рассмотрено научно-

исследовательскую деятельность старшеклассников как познавательную 

деятельность творческого характера, которая способствует развитию 

таких качеств личности как компетентность, деловитость, стремление к 

непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, 

разносторонность интересов и увлечений, сознательного выбора направления 

будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова. Научно-исследовательская деятельность 

старшеклассников, исследования, эксперимент. 

The article highlights the importance of the issues of the research activities of 

high school students. Considers research and development as a cognitive activity of 
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senior creative nature, which promotes the development of personal qualities such as 

competence, efficiency, commitment to continuous self-education and self-

improvement, the versatility of interests and hobbies, the conscious choice of the 

direction of future professional activity. 

Keywords. Research activity of high school students, study, experiment. 

 

В умовах сьогодення важливе місце має істотне посилення самостійної і 

продуктивної діяльності учнів, поглиблення розвитку їхніх особистісних 

якостей і творчих здібностей, умінь самостійно здобувати нові знання і 

розв’язувати проблеми, орієнтуватись у житті суспільства, свідомо обирати 

майбутню професію. 

Робота над науково-дослідницькими проектами має на своїй меті 

подальший розвиток творчої і пізнавальної активності учня, діяльність, 

направлену на закріплення і розширення теоретичних знань і поглиблене 

вивчення обраної теми. Одним із заключних етапів цієї роботи є раннє 

професійне самовизначення, яке в майбутньому у більшості учнів 

продовжується у вищих навчальних закладах. 

Ще по закінченні 9-го класу мене зацікавила науково-дослідницька 

діяльність в області фізики. Вчитель-предметник допоміг мені визначитися з 

напрямом дослідження, а саме – матеріалознавство. З перших кроків я розуміла 

конкретну значущість свого дослідження, можливість його використання в 

практичному плані (виступи на уроках і в позаурочних заходах, участь в 

наукових конференціях різного рівня). 

Надра України багаті на корисні копалини.  В Україні є родовища 

дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння (берил, аметист, бурштин, яшма, 

гірський кришталь, моріон). Поклади його відомі в Криворіжжі, Приазов'ї, 

Криму, Закарпатті. Перспективними для видобутку бурштину є Житомирська, 

Рівненська і Волинська області. В Україні є перспективи відкриття і видобутку 

родовищ такого дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, як опал, топаз, 

гранат, родоніт, онікс.  

Для свого дослідження я обрала топаз. Мене зацікавив цей камінь тим, що 

можна змінювати його забарвлення шляхом нагрівання до певної температури.  

Науковий керівник моєї роботи Харитонов В. М., доцент Криворізького 

Національного університету, кандидат геологічних наук навчив методиці 

дослідження, консультував у процесі виконання роботи, розв'язанні 

поставлених проблем, вчив оцінювати отримані результати, допоміг 

визначитися з темою: «Теплопровідність топазів як фактор корекції їх 

кольору». 
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Процес дослідження мав індивідуальний характер і відбувався за такою 

схемою: вибір теми - складання плану роботи - підбір джерел і літератури - 

знайомство з джерелами і складання на їх основі плану написання дослідження 

- відбір та оцінка фактів - обробка та систематизація зібраного матеріалу - 

написання роботи - її рецензування і доопрацювання - остаточне редагування та 

оформлення - захист роботи.  

Вибір теми передбачав урахування актуальності проблеми, ступінь її 

розробленості, наявність джерел і літератури. Тематика навчально-

дослідницької роботи розглядалася на засіданні кафедри фізики, узгоджувалася 

з адміністрацією ліцею. 

Паралельно з цим педагогічний керівник Чаговець Б. М., вчитель фізики, 

кандидат педагогічних наук, допомагав мені у підготовці базового компоненту. 

Успішній підготовці до контрольної роботи сприяло те, що я навчаюсь у 

профільному класі з поглибленим вивченням математики і фізики. У кожному з 

них для поглибленого вивчення профільного предмета передбачається більша 

кількість годин, ніж у звичайних, а також вводяться додаткові курси. Так, ми 

вивчаємо фізику 6 уроків на тиждень, математику – 9 годин.  

Крім того, я являюсь членом Дніпропетровського відділення МАН України 

– творчого об’єднанням учнівської молоді, яке забезпечує підготовку учнів до 

активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній 

професії. Мала академія залучає нас до систематичної науково-дослідницької, 

експериментальної, конструкторської і винахідницької діяльності в різних 

галузях науки і техніки. Протягом року викладачі ВНЗ Дніпропетровська і 

Кривого Рогу координують дослідно-експериментальну роботу учнів-членів 

МАН, проводять виїзну сесію тощо. Методичні посібники, розроблені ними, 

допомагають у підготовці до конкурсу-захисту. 

Експериментальна частина роботи проводилась в лабораторіях кафедри 

геології та прикладної мінералогії ДВНЗ «КНУ» та лабораторії фізики 

Криворізького природничо-наукового ліцею. Було виготовлено два поліедри з 

блакитного топазу Волині (Житомирська обл.) та здійснено виміри метричних 

параметрів зразків за допомогою вимірювальних приладів в лабораторії 

кафедри геології та прикладної мінералогії ДВНЗ «КНУ», проведено 

обчислення площ поверхонь. В лабораторії фізики Криворізького природничо-

наукового ліцею були проведені термічні експерименти. Для цього було зібрано 

установку, яка складалась з нагріваючого елементу (електропіч), штативу і двох 

мультиметрів. За допомогою лапки штативу зонди мультиметрів були 

закріплені так, щоб одночасно вимірювалась температура поверхні печі, що 

буде відповідати температурі нижньої грані поліедру і температура верхньої – 

паралельної нижній грані. 
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Всі отримані результати дослідження було узагальнено і систематизовано, 

зроблено відповідні висновки. Робота оформлена відповідно вимогам.  

Під керівництвом наукового керівника і вчителя-предметника я 

підготувала доповідь з теми дослідження, презентацію для захисту науково-

дослідної роботи. Презентацію роботи зробила на електронному носії у формі 

комп'ютерної презентації. При захисті роботи використала можливості 

процесора презентацій Power Point. Шаблони дизайну, що поставляються в 

комплекті з програмою, забезпечили високу якість результату, а використання 

всіх можливостей Power Point дозволив створити ефектний проект. Також при 

написанні роботи і створенні презентації використала можливості програм 

Microsoft Word і Microsoft Excel для створення таблиць та діаграм.  

Труднощі, з якими я стикнулася у процесі здійснення науково-дослідної 

діяльності:  

 слабке володіння методологією наукового дослідження, дефіцит 

спеціальної літератури;  

 велика завантаженість, дефіцит часу;  

 проблема з придбанням дослідних зразків (для роботи були потрібні не 

оброблені зразки топазу);  

 слабка база для проведення експерименту.  

Я переконана, що участь у відділеннях і секціях МАН успішно вирішує 

проблеми індивідуалізації та диференціації навчання, формування навичок 

самоаналізу і творчості, мотивів досягнення мети, потреби в самореалізації, 

вчить робити власні винаходи, відкривати нові факти в науці. Процес розвитку 

дослідницьких здібностей старшокласників набуває ефективності за умов 

залучення учнів старшої школи до науково-дослідної роботи у Малій академії 

наук і шкільних наукових товариствах учнів. Науково-дослідна робота сприяє 

формуванню таких рис особистості як компетентність, діловитість, прагнення 

до безперервної самоосвіти та самовдосконалення, різнобічність інтересів і 

захоплень, свідомого вибору напрямку майбутньої професійної діяльності.  

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що проведення науково-

дослідницької діяльності та написання робіт МАН – процес складний і 

кропіткий. Але, якщо робити це системно та комплексно, то можна отримати 

відповідні результати.  
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НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Анотація. У статті подано змістову характеристику задач  підвищеної 

складності. Розкрито шляхи створення ситуацій успіху в процесі розв’язування 

завдань підвищеної складності учнями на уроках математики з метою 

підвищення ефективності навчання. 

Ключові слова: технологія створення ситуацій успіху, завдання 

підвищеної складності . 

Аннотация. В статье представлена содержательная характеристика 

задач повышенной сложности. Раскрыты пути создания ситуаций успеха в 

процессе решения задач повышенной сложности учениками на уроках 

математики с целью повышения эффективности обучения. 
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process of completing more difficult tasks by pupils at Maths lessons. The aim – to 

get better results in studying. 

Key words: technology of creation of situations of succes, more difficult  tasks. 

 

Формування в учнів навичок самостійної пізнавальної діяльності, творчого 

потенціалу і здатності використовувати знання на практиці є важливим 

завданням сучасної школи. Проблема навчання учнів розв’язувати задачі в 

курсі математики загальноосвітньої школи має багато аспектів – з’ясування 

цілей і функцій задач у навчанні, взаємозв’язок задач і теоретичних знань, 

удосконалення методики навчання розв’язуванню задач і ін. У психолого-

дидактичній і методичній літературі в тій чи іншій мірі відображено різні 

проблеми навчання розв’язанню задач, зокрема, задач підвищеної складності.  

Задачі, які передбачені програмою і підручниками, в цілому забезпечують 

умови для подальшого навчання математики в основній школі. Але в умовах 

диференційованого навчання виникає і можливість, і потреба ввести у навчання 

задачі, які активізують розумову діяльність школярів, задачі підвищеної 

складності. 

У поняття «завдання підвищеної складності» включено деякі аспекти 

змісту обох понять: і складності, і трудності. Щодо змісту цього поняття, то 

сюди відносяться: 1) звичайні програмові завдання підручника, якщо вчитель 

пропонує їх окремим учням до вивчення відповідної теми; 2) програмові 

завдання, які сформульовані в нестандартній формі; 3) завдання, складність 

яких не стільки логічного, скільки інформаційного характеру (мають 

природничу, історичну, економічну інформацію); 4) завдання, які виходять за 

межі програми математики початкової школи і стосуються тією чи іншою 

мірою програми математики 5-6 класів, теорії множин, теорії відношень, 

логіки, подільності, комбінаторики і інших розділів математики. Сама назва 

завдання підвищеної складності має відносний характер. Відносність завдань 

підвищеної складності полягає в тому, що одне і те ж завдання може бути для 

дитини на якомусь етапі завданням підвищеної складності, а на іншому етапі – 

звичайним завданням; або ж для однієї дитини дана задача є завданням 

підвищеної складності, а для іншої – ні. Тому такі завдання мають значення в 

роботі не лише з сильними, а й середніми і навіть слабкими учнями.  

Серед сучасних педагогічних технологій особливе місце належить 

технології «Створення ситуації успіху», яка дає змогу гуманізувати навчально-

виховний процес. Проблема успіху за останні роки визначилася як одна з 

найважливіших і перспективних у педагогічній науці та практиці. Обумовлено 
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це тим, що в сучасних умовах людський фактор розглядається як 

найголовніший резерв соціального розвитку особистості.  

Одним із шляхів удосконалення процесу навчання, в цілому, і математики, 

зокрема, є застосування технології «Створення ситуації успіху». У якості 

основної мети педагогічного процесу розглядається створення умов для 

максимально можливого розвитку здібностей дитини, формування у неї 

внутрішнього психологічного спокою, впевненості в своїх силах. Виділяються 

такі принципи організації виховної діяльності: ставлення до дитини як до 

суб’єкта, формування особистісного стилю взаємин, створення позитивного 

емоційного фону.  

Розвиток логічного мислення – неодмінна умова свідомого набуття знань 

учнями, формування їх пізнавального інтересу. Успіх у формуванні 

пізнавального інтересу в основному забезпечується правильним підбором видів 

і форм вправ, складанням ефективних їх систем, а також дієвим способом 

керівництва процесом навчання. 

Задачі підвищеної складності мають викликати в учнів усвідомлення 

трудності процесу розв’язування, процесу, який не завжди можна вкласти в 

чітку колію алгоритму, сприяти розвиваючому навчанню, оптимальному 

розвитку кожної дитини зокрема; забезпечувати зростання самостійності учнів, 

позитивно впливати на їх уміння розв’язувати задачі взагалі;  здійснювати 

пропедевтичну функцію у вивченні математики; враховувати сучасні умови 

шкільної практики, бути зручними для роботи вчителя.  

На основі аналізу матеріалу підручників з математики задачі доцільно 

згрупувати за змістом. Проте, слід відмітити, що певне значення має і 

виділення окремих груп задач за сюжетом: ігрові задачі логічного змісту та 

задачі з інформаційним сюжетом. Таким чином, можна виділити такі групи 

задач: задачі, пов’язані з десятковою системою числення; завдання, пов’язані з 

обчисленнями; задачі на непряме збільшення (зменшення) на кілька одиниць 

(у кілька разів); задачі на зміну результатів дії в залежності від зміни 

компонентів; ускладнені типові арифметичні задачі; типові арифметичні 

задачі, які передбачені програмою математики 5-6 класів; задачі алгебраїчного 

змісту; завдання геометричного змісту; задачі, які пов’язані з поняттями 

комбінаторики; задачі логічного характеру; задачі, в яких додатково треба 

враховувати окремий елемент умови, що прямо не вказується; ігрові задачі 

логічного змісту; задачі з інформаційним сюжетом.  

Розглянемо змістову характеристику деяких груп та створення ситуацій 

успіху в процесі розв’язування задач підвищеної складності. 



220 

Задачі,  пов’язані з десятковою системою числення цікаві тим, що вони 

формулюються або в абстрактній формі, або, так би мовити, з мінімальним 

сюжетом. Нумераційні задачі зручні тим, що з них сюжет «не заступає» 

теоретичного матеріалу і перенос відбувається легше.   

З метою стимулювання успіху, для слабших учнів можна зробити картки - 

підказки до задач. Можна також застосувати завищену або авансовану оцінку 

щодо категорії «зневірених» учнів, сприяти підвищенню робочого тонусу, 

збільшенню продуктивності навчальної роботи, а також допомогти учням 

усвідомити себе повноцінною особистістю і, відповідно, забезпечити успіх у 

навчанні. Однак слід дотримуватися почуття міри, щоб учень не переоцінив 

свої здібності.  

Задачі на непряме збільшення (зменшення) на кілька одиниць (у кілька 

разів) дають уявлення про те, які слова є визначальними для вибору дії. 

Наприклад, розв’язуючи задачу  «Довжина тіла жука-оленя становить 7 см, що 

на 4см менше від довжини тіла уссурійського жука-вусача. Яка довжина тіла 

уссурійського жука-вусача?», учень повинен довести, чому він використав дію 

додавання якщо в умові сказано «на 4 менше». Частина учнів в цій ситуації 

помилково використає дію віднімання. Одна із стратегій досягнення ситуації 

успіху полягає в тому, щоб зробити помилки нормальним і потрібним явищем. 

Страх зробити помилку дуже знижує індивідуальний рівень «Я можу». Коли 

цей страх зникає, в учня відбувається прорив свідомості, і він починає 

відчувати набагато більші можливості. Учитель має показати цінність помилки 

як спроби. Вважливо винагороджувати помилки зауваженнями, зробленими з 

ентузіазмом і позитивним пафосом, мотивуючи таким чином продовження 

праці.  

Типові арифметичні задачі,  які передбачені програмою математики 5-6 

класів включенні у дану класифікацію з метою  впровадження у практику 

початкової шкоди елементів випереджаючого навчання. На думку видатного 

психолога Л.Виготського, тільки при такому навчанні розвиток дитини  «... 

пробуджується і викликає до життя цілий ряд функцій, що перебувають у стадії 

дозрівання, лежать в зоні найближчого розвитку. Цим і відрізняється навчання, 

метою якого є всебічний розвиток дитини від навчання спеціалізованим 

технічним умінням,... які не виявляють ніякого істотного впливу на розвиток». 

[5, с. 389]. У дану групу входять задачі на знаходження чисел за їх сумою і 

різницею, сумою і кратним відношенням, а також задачі, які розв’язуються 

методом припущення та методом зрівнювання величин.  

Працюючи над даним типом завдань, варто використовувати прийом 

«Лінія обрію», коли вчитель робить учнів свідками своїх міркувань, пояснює 
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хід своїх думок при розв’язанні задачі, поступово підводить учнів до тієї  межі, 

коли вони зможуть зробити самостійні висновки і відчути радість пізнання. За 

таких умов навіть інтелектуально пасивний учень може відчути себе творчою 

особистістю. Одного разу відкривши для себе захопливість пошуку, занурення 

у світ невідомого, учень може вже постійно прагнути до пошуку, не рахуючись 

з труднощами, невдачами. У нього буде формуватися шанобливе ставлення до 

можливостей людського розуму. 

Завдання геометричного змісту вчать учнів оперувати просторовими 

уявленнями, впізнавати знайомі геометричні фігури у складніших 

конфігураціях, моделювати геометричні фігури, вміти подумки виконувати 

найпростіші перетворення геометричних образів, читати і розуміти нескладні 

креслення і т. д. Все це сприяє підготовці учнів до систематичного вивчення 

геометрії. Крім того, геометричний матеріал може стати базою для формування 

основних мислительних операцій (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, 

порівняння, конкретизація, класифікація, систематизація).  

У роботі з геометричними завданнями доречним є використання прийому 

«Сходи», коли вчитель поступово веде своїх вихованців до засвоєння 

невідомого. Тут головне із самого початку подолати стан психологічного 

напруження у дітей, визначити шлях-доріжку, яку повинен опанувати школяр 

для отримання міцних умінь та навичок геометричного змісту. 

Комбінаторне мислення є складовою частиною повноцінного мислення.  

Задачі, які пов’язані з поняттями комбінаторики не є типовими 

комбінаторними задачами. У них, здебільшого, не ставиться вимога дізнатися, 

скількома способами можна щось зробити, а пропонується виконати всі 

перетворення і представити результат. 

Комбінаторні задачі допомагають учням зрозуміти, що смисл розв’язання 

задачі не завжди полягає в обчисленнях.  

При роботі над даним типом задач можна використати  прийом 

«невтручання» – максимальне надання самостійності у пошуку вірного 

результату категорії  «надійних» учнів. Краще залишити їх на деякий час у 

спокої і дати можливість самим розібратися в шляхах досягнення поставленої 

мети. 

Задачі, які мають ігровий характер, можна поділити на вправи 

математичного характеру (головоломки, числові лабіринт, магічні квадрати і 

ін.) і вправи логічного характеру (жарти, кросворди, ребуси і ін. ). Першу 

підгрупу доцільно віднести до попередніх груп даної класифікації, а друга, в 

силу своєї специфіки, може бути виділена як окрема група, що сприяє розвитку 

пізнавального інтересу до математики, розвиває мислення.  
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Одна із стратегії досягнення успіху в навчальному процесі полягає у тому, 

щоб зробити процес навчання відчутним для кожного учня. Робота із даним 

типом задач створює такі можливості. Учень може завести окремий зошит в 

який буде записувати найбільш цікаві йому завдання, вести облік  своїх  успіхів 

і обов’язково схвальні записи вчителя. 

Задачі з інформаційним сюжетом виділені в окрему групу з метою дати 

дітям потрібну і цікаву інформацію  про явища природи і суспільства. Це задачі 

з природничим, історичним, виробничим сюжетом. В систему ці задачі 

об’єднує їх функціональне призначення і особливості методики пошуку шляхів 

розв’язання задач, а саме: широке використання методу підбору, наочної 

ілюстрації, пошуку простішого випадку та ін. Застосувавши технологічну 

операцію створення успіху «Персональна винятковість « щодо категорії учнів 

«Зневірені» («Тільки тобі можу довірити…», «Ні до кого іншого, крім тебе, не 

можу звернутися з цим завданням…» ( підготувати до уроку інформацію про 

певні явища, чи події, про які йдеться у задачі), вчитель підкреслює важливість 

зусиль дитини для  майбутньої  діяльності, дає можливість таким дітям відчути 

свій успіх.  

Задля створення атмосфери радості та схвалення під час розв’язування 

задач вчитель має пам’ятати, що успіх визначається п’ятьма факторами: вірою 

у власні здібності; числом спроб; допомогою інших; складністю задачі; удачею. 

Учні можуть контролювати лише два з них: віру у свої здібності і число спроб. 

Вони не можуть знати, скільки допомоги їм знадобиться, чи важка буде задача і 

чи поталанить їм. Тому головне правило - повторювати та закріплювати успіхи. 

Правильність вибору стратегії і тактики навчання на уроці сприяє 

повноцінному гармонійному розвитку особистості в цілому. Розвиток 

позитивної мотивації на уроці – це один із засобів розвитку особистості учня, 

атмосфера праці, довіра учня до вчителя і повага вчителя до учня, в 

оцінюванні - максимальна чесність і людяність – запорука успішного 

просування учня в навчанні. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

АКТИВІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЩОДО 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Інформатизація освіти вимагає впровадження у вищу освіту інноваційних 

за змістом методів, засобів та форм професійної підготовки майбутніх фахівців 

нової формації, створення потужної інформаційної інфраструктури у вищих 

навчальних закладах з розвиненим інформаційно-комп’ютерним навчальним 

середовищем, впровадження Інтернет–технологій, електронного навчання, 

комунікаційних мереж (глобальних, національних, локальних). 

Ефективність навчально-виховного процесу у вищій школі значною мірою 

від засобів та способів організації навчально-виховного процесу, оптимального 

та доцільного використання технічних засобів, а саме інформаційних 

технологій (ІТ).  

Ефективність та високий рівень навчання забезпечується раціональним 

використанням навчального часу, що передбачає  доцільне використання та 

впровадження у систему навчання ІТ. 

Нині з’явилася можливість створення навчального середовища, яке 

відповідає вимогам інформаційного суспільства, сприяє підготовці сучасного 

конкурентоздатного спеціаліста. Навчальне середовище повинно надавати 
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кожному студенту інструменти навчання, сприяти отриманню необхідних знань 

та мотивувати до практичного їх застосування.  

Для удосконалення процесу навчання доцільно використовувати такі 

потужні технології, як: ділові ігри, проведення веб-квестів, проектні роботи з 

використанням хмарних технологій, вікі сервісів та сервісів по створенню 

сайтів. 

Отож, основна мета статті - розглянути можливість використання 

інформаційних технологій у навчальному процесі, зокрема створення 

студентами вікі-сторінки з власним проектом,  сайту проекту з подальшим його 

використанням для власного працевлаштування. 

На сьогодні, більшість студентів, під час роботи в мережі Інтернет, 

здебільшого знаходять за допомогою різних пошукових серверів інформацію, 

копіюють її та використовують,  або просто спілкуються у соціальних мережах. 

 Але не завжди інформація, яку знаходять студенти в Інтернеті, нас 

задовольняє, як викладачів. Інколи, ми не бачимо там їх власних думок, 

висновків, ідей та пропозицій. Тому, під час вивчення  студентами економічних 

та комп’ютернихдисциплін, виниклаідеястворення проектів власного 

підприємства. Адже насьогоднішній день перед випускниками навчального 

закладу постає питання працевлаштування. Молодому спеціалісту без досвіду 

роботи  дуже важко знайти своє місце в суспільстві. Більшість студентів-

випускників стають на біржу, або довго знаходяться в пошуках роботи. На 

сьогодні існує загальнодержавна програма розвитку малого та середнього 

бізнесу, яка підтримується біржею працевлаштування. Тому запропонований 

проект дає можливість реалізувати власну ідею і спробувати себе як 

організатора бізнесу.  

Для того, щоб випускники спеціальності «Організація виробництва» були 

готові, після закінчення навчального закладу, створити власну фірму, їм 

запропоновано з другого курсу працювати над проектом створення власної 

фірми.  Тому цей метод навчання був апробований на практиці. 

Було вирішено використати хмарні технології та  вікі-сервіси для 

створення бізнес-проекту, які дозволяють користувачу-студенту розмістити 

свої ідеї, надбання, а також можливість залишити чи отримати коментар та 

пропозиції від користувачів Інтернету, і навіть, розмістити свої статті.  

Кожен зареєстрований користувач сервісу вікі може приймати участь в 

створенні, доповненні, корекції та видаленні контенту (змісту сайту, що 

включає текстовий матеріал, зображення, аудіо та відео файли. Посилання на 

інші ресурси мережі Інтернет), а також може повернутись до первинної версії 

сторінки, якщо перероблений варіант його не влаштовує.  
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Для цього було вирішено використати у роботі хмарний сервіс Google, 

деякі студенти використовували сервіс Zoho.Після цього, студенти 

реєструються на будь-якому вікі-сервісі.  

ВікіОсвіта – мережеве об'єднання учасників навчально-виховного процесу 

[6], який існує дляспільного створення зібрання сучасних, безкоштовних, 

вільно розповсюджуваних освітніх ресурсів. 

Основним його недоліком є те, що дозволяється додати тільки одне фото, 

яке буде висвітлюватись на головній сторінці вікі про ваш проект, але в свою 

чергу він набагато простіший у використанні ніж всі інші ресурси.  

Wikiciit.zp.ua-ЗапоВікі - це віртуальна енциклопедія з відкритим змістом, є 

добровільною спільнотою людей та груп, які створюють загальну базу 

людських знань [5]. 

Вікі або Фендом ( англ. Wikia )- це безкоштовний сервіс вікі-хостингу, 

що надає можливість будь-якому охочому створити свій власний тематичний 

вікі-проект або взяти участь в колективній роботі над вже існуючими 

проектами. 

ZeWiki— це окремий підсайт, присвячений певній тематиці, усі статті 

якого подаються у вигляді впорядкованого описового тексту і який може 

редагувати будь-хто. Крім того, в кожну статтю можна додавати ілюстрації та 

відео. Ця платформа є зручною та зрозумілою у використанні.Відмінність та 

єдина проблема в тому, що інформація подається у формі мови програмування 

html. Вона також дозволяє одній людині чи групі людей розміщувати свій 

матеріал в мережі Інтернет. Переважно це наукові, економічні, соціальні статті 

на різних мовах, різноманітної тематики. 

ZeWiki – це сайт, платформа, конструктор, де будь-хто може 

зареєструватися і створити власну вікі, це новий та оригінальний спосіб 

розповсюдження інформації про свій проект. За допомогою цієї платформи 

студентамибуло створено дуже багато проектів[8], зокрема -проект «FrashBar». 

На фінальній стадії студенти інформують про виконану роботу інших 

студентів, викладачів, батьків та друзів. 

За бажанням можна влаштувати конкурс вікі-сторінок, підготовлених 

студентами різних груп. Теми цих проектів можуть бути різноманітними: 

пов’язані із економікою, здоров’ям, побутом, суспільними проблемами, 

комп’ютерами та інші. 

Ще однією формою просування реклами власного проекту є створення 

сайту підприємства. Для цього можна використати такі безкоштовні сайти, 

наприклад:  

1. Webnode.com.ua 

2. Ucoz.ua 

http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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3. Jimbo 

4. nethouse.ua 

5. ukit.com 

6. wix.com 

7. SETUP 

8. NNOVO 

Наприклад, для реклами проекту «FrashBar» було використано сайт Jimbo. 

Саме реклама на сайті [9] дає можливість охопити більшу аудиторію 

споживачів продукції, а особливо молодь, яка користується соціальними 

сервісами. 

Отже, основним показником успішної роботи студентів над проектми є їх 

зацікавлення  та неймовірне бажання працювати над власними ідеями, 

використовуючи при цьому хмарні технології та вікі сервіси.Звичайно над цією 

ідеєю потрібно ще продовжувати працювати, вдосконалювати її, враховуючи 

при цьому проблеми, які виникали. Але саме така методика навчання розвиває 

студента як особистість, вчить працювати в команді і реалізовувати власні ідеї.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. АрхіповаT.Л., Зайцева T.В. Технології «хмарних обчислень» в освітніх 

закладах // Хмарні технології в освіті. Maтеріали Всеукраїнського науково-

методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 

грудня 2012р.). Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 72.  

2. Архіпова Т. Л., Зайцева Т. В.   Використання «Хмарних обчислень» у вищій 

школі –Херсон:, 2013-108. (Збірник наукових праць "Інформаційні технології 

в освіті"; № 17) 

3. Воронкін О.С. «Хмарні» обчислення як основа формування персональних 

навчальних середовищ // Збірник наукових праць: матеріали другої 

міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2012, Львів, 26-28 

квітня 2012 р. – Львів, 2012. – С. – 143-146 

4. Головна сторінка платформи  Афоризми про вчителів та викладачів 

[Електрнонний  ресурс].-  Режим доступу:http://wolf.if.ua/index.php?id=76 

5. Головна сторінка платформи  ЗапоВікі [Електрнонний  ресурс].-  Режим 

доступу: http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/Заглавная_страница 

6. Головна сторінка ВікіОсвіта[Електрнонний  ресурс].– Режим 

доступу:http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=Головна_сторінка 

7. Головна сторінка Вікі проВікі[Електрнонний  ресурс].– Режим 

доступу:http://uk.wikis.wikia.com/wiki/Довідка/Вікі 

8.    Ніколаєнко Ю. А. Сторінка проекту  «FrashBar». – Кіровоград. – Режим 

доступу: http://uk.freshbar.zewiki.com/Головна_сторінка 

9. Ніколаєнко Ю. А. Сторінка сайту  «FrashBar». – Кіровоград. – Режим 

доступу:http://freshbar.umi.ru 

10. Указ Президента України № 926/2010 від 30.09.10 р. «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» // Офіційний вісник 

Президента України. 2010 - № 27 - С. 17.  

http://ite.kspu.edu/biblio/author/262
http://ite.kspu.edu/biblio/author/267
http://ite.kspu.edu/issue-17/p-99-108
http://ite.kspu.edu/issue-17/p-99-108
http://ite.kspu.edu/issue-17/p-99-108
http://wolf.if.ua/index.php?id=76
http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/���������_��������
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=�������_�������
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://uk.wikis.wikia.com/wiki/������/³�
http://uk.freshbar.zewiki.com/�������_�������
http://freshbar.umi.ru/


227 

Шингоф І. Л., 

Донецький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

м. Слов’янськ Донецької обл. 

sh.irina@ippo.dn.ua 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В статье рассмотрены современные подходы к применению 

информационно-коммуникационных технологий путем использования 

исследовательской деятельности, представлены методические приемы 

внедрения мобильной, блоговой и облачной технологий при подготовке 

медиапроектов юными журналистами.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, блог, 

облачные, сетевые технологии, тьюторство, консультирование и 

модерирование, одаренность, научно-исследовательская деятельность, 

творческие способности, индивидуализация обучения, медиапроект. 

The article considers the modern approaches to the use of information and 

communication technologies through the use of research activity, presents the 

methodological techniques of implementation of mobile blogging and cloud 

technologies during the preparation of media projects by young journalists. 

Keywords: ICT, blog, cloud technologies, net technologies, tutoring, 

consultancy and moderation, talent, research activity, creative abilities, individual 

training, media project. 

 

Робота з обдарованими учнями повсякчас потребує інноваційих підходів, 

творчого пошуку, оскільки високі соціальні запити висувають низку вимог до 

вчителя-наставника, який покликаний, за твердженням В. Кременя, «бути 

людиною, яка супроводжує процес самопізнання і саморозвитку дитини, 

скеровує й динамізує його відповідно до конкретних сутнісних задатків 

кожного школяра…» [4]. 

Пріоритетними формами взаємодії вчителя та учня стають індивідуальні 

форми супроводу та підтримки вихованців: тьюторство, консультування і 

модерування шляхом застосування сучасних комунікаційних технологій [5]. 

Сутність моделі педагогічного супроводу обдарованої особистості на основі 

ІКТ полягає в тому, що навчальна функція замінюється консультуванням, що 
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може здійснюватися не тільки в реальному, а й у дистанційному режимі. 

Головна мета педагога – навчити учня самостійно здобувати знання. 

Проблемі застосування ІКТ присвячено дослідження В. Бикова, 

Я. Булахової, О. Бондаренко, В. Заболотного, Г. Козлакової, О. Міщенко, 

О. Пінчук та ін. Заслуговує на увагу досвід застосування блог-технологій та 

хмарних технологій в освітньому процесі, запропонований М. Бовтенко, 

М. Бухаркіною, Г. Корицькою, М. Поповою, Л. Телішевською та ін.  

Зокрема, Г. Корицька [3] визначила особливості ефективного використання 

блог-технологій у процесі навчання учнів української мови, основні підходи до 

їхнього створення та доцільності, показала власне бачення їхньої класифікації, 

критеріїв оцінювання тощо. Л. Телішевська [8] розпрацювала методику 

застосування хмарної технології на уроках української мови та літератури, 

С. Цінько, Д. Мураєв пропонують можливості використання мобільних 

телефонів, планшетів як засобів навчання [9]. Є. Грабовський зосереджує увагу 

на формах і методах упровадження мобільних технологій у навчальний процес 

[1]. Автор пропонує застосовувати мобільний телефон як засіб відтворення 

звукових, текстових, відео- і графічних файлів, що містять навчальну 

інформацію. 

У сучасній педагогічній літературі можливості застосування ІКТ як одного 

зі шляхів залучення школярів до науково-дослідницької діяльності в системі 

гурткової роботи юних журналістів розкрита недостатньо.  

Мета роботи: окреслити шляхи залучення юних журналістів до науково-

дослідницької діяльності на основі використання ІКТ.  

Завдання статті – дослідити сучасні підходи до використання 

інформаційних технологій, зокрема елементів мобільної, блогової та хмарної, в 

позаурочній діяльності: у роботі гуртка юних журналістів шляхом залучення 

вихованців до науково-дослідницької діяльності, надати практичні 

рекомендації щодо впровадження ІКТ у процес підготовки медіапроектів. 

Поставлені завдання реалізуємо шляхом залучення тематичних текстів, 

відеоматеріалів, уміщених у мережі Інтернет. 

Перевагою застосування хмарних технологій в освітньому процесі є те, що 

учень може почати роботу над завданням на занятті гуртка, а продовжити 

вдома, не копіюючи виконану частину на різні носії інформації. Це все 

можливо завдяки збереженню всіх відомостей і даних на віддаленому сервері – 

хмарах: Google Drive, Skу Drive, One Drive, Dropbox та ін. Як слушно зауважує 

Л. Телішевська [8], документи Google мають певні переваги: досить 
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зареєструватися один раз, інтерфейс українськомовний, є можливість як 

індивідуальної, групової, так і колективної роботи під час створення 

документів, хмарне зберігання даних, що забезпечує доступ до документів і 

редагування їх із будь-якого комп’ютера, підключеного до Інтернету тощо.  

Текстовий документ Google допомагає виконати різні завдання: пошук, 

систематизація матеріалів, дослідження, підготовку творчих робіт 

різноманітних жанрів, на будь-які теми тощо. Такий проект містить 

інтерактивні фрагменти, посилання на зовнішні ресурси. Його можна 

опублікувати на сайті, у блозі, в соціальній мережі або електронною поштою 

відправити посилання на нього. Автор документа за бажанням дає дозвіл на 

коментування чи редагування документа іншим користувачам. 

Актуальність цієї роботи зумовлена ще й тим, що в позаурочній 

діяльності ми намагаємося сформувати в школярів ті компетентності, які 

необхідно мати журналістові, оскільки сьогодні змінилися потреби аудиторії. 

Люди частіше звертаються до мережі Інтернет. Для ілюстрації прикладу 

застосування ІКТ як засобу залучення журналістів-початківців до науково-

дослідницької діяльності наводимо приклад підготовки школярами 

медіапроекту на тему «З Україною в серці». Прикладом і матеріалом для 

опрацювання для старшокласників слугували публікації інтернет-газети 

«Української правда. Життя», рубрика «Незалежність, 25», що вміщує 

10 історій українських письменників [2], громадських діячів про те, чим є для 

них країна через 25 років і що змінилось у нас, українських громадянах, що 

нас об’єднує і як нам навчитися любити свою країну. Юні журналісти мали 

можливість опрацювати відверті, щирі публікації патріотичного змісту 

С. Жадана, Т. Прохаська, О. Форостини, Т. Малярчук та ін [6]. 

 Школярі під керівництвом педагога створили документ в інтернеті для 

подальшого використання. Учитель розміщує в ньому завдання, а гуртківці 

виконують їх. Вихованцям слід чітко пояснити, які саме дії та операції вони 

мають виконати, яким буде алгоритм аналітичної та компаративної діяльності 

(порівняння та аналіз). 

Розмістивши матеріали й посилання на статті в «УП», педагог пропонує, 

опрацювавши кілька статей, виконати завдання: знайти в публікаціях спільні 

теми, проблеми, ідеї; дослідити, як автори змальовують наших 

співвітчизників; яким настроєм пройняті публікації; які жанри найчастіше 

використовують автори. 
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Як стверджує Г. Корицька [3], блог є зручним майданчиком для організації 

дискусій, забезпечує зворотний зв’язок і значний рівень індивідуалізації та 

диференціації навчання, оскільки старшокласники, беручи участь у дискусіях і 

виконуючи певні навчальні завдання із залученням мережевих інформаційних 

ресурсів, розвивають такі компетенції, як уміння організувати ефективну 

дослідницьку роботу з інформаційними джерелами у глобальній мережі, 

аналізувати й фільтрувати; «згортати» й «розгортати» інформацію, творчо 

застосовувати її. Водночас школярі вдосконалюють прийоми розширення 

кругозору та підвищують рівень власної ерудиції. Як підсумок роботи – 

виконання творчого проекту: створення продукту іншого стилю, жанру. 

Отже, ІКТ забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, 

доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до 

життєдіяльності в інформаційному суспільстві. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ STEM-ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

ЗАГАЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ 

Сьогодні в Україні проведені перші кроки впровадження системи навчання 

STEM. Якщо йдеться про початкову школу, то це формування навичок 

дослідницької діяльності, але, звичайно, у формі доступній для певного віку, 

психічного і ментального розвитку; закладення основ обізнаності зі STEM-

галузями і професіями; стимулювання інтересу учнів до подальшого 

опанування курсів, пов’язаних зі STEM. У середній школі вводяться 

міждисциплінарні програми навчання, збільшується поінформованість учнів зі 

STEM-предметів і професій, а також академічних вимог у STEM-областях і 

професіях. У старшій школі забезпечується складна програма навчання з 

акцентом на застосуванні STEM-предметів, пропонуються курси і шляхи для 

підготовки у STEM-областях і професіях, а також учнівську молодь готують до 

успішної післяшкільної зайнятості та освіти. При цьому, на будь-якій стадії ця 

система «наводить мости» і з’єднує шкільні й позашкільні можливості та форми 

навчання. 

В Україні 22 червня 2015 року в Міністерстві освіти та науки України 

відбувся круглий стіл, присвячений розвитку STEM-освіти, на якому були 

присутні представники провідних установ, ініціатив, проектів у сфері освіти 

всіх рівнів (загальноосвітньої, профільної, позашкільної, дошкільної, вищої), а 

також було створено робочу групу з питань впровадження STEM-освіти в 

Україні Наказ МОН України від 29.02.2016 № 188 [5]. 

Звернемо увагу на нову тенденцію розвитку STEM-освіти, зокрема у 

процесі вивчення фізики в вищих навчальних закладах (ВНЗ) авіаційного 

профілю, яка активно розвивається в країнах Євросоюзу, та набуває свого 

розвитку в Україні, що є актуальною проблемою для розробки нових програм, 

методів навчання з фізики для ВНЗ та загальноосвітніх навчальних закладів 

освіти різного профілю. 

Дослідження вчених [1; 3; 4], що займаються вивченням даної проблеми 

виявили ряд протиріч: 1) існуюча, традиційна система освіти не повною мірою 

відповідає вимогам і запитам навчання і підготовки робочої сили XXI століття; 

2) зниження мотивації внаслідок навчання STEM-предметів і вибору професії 

такого типу; спостерігається досить низький рівень успішності в дисциплінах 

mailto:Kuzimenko12@gmail.com
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фізико-математичного профілю, а також відсутність здібностей вирішувати 

реальні проблеми, які потребують знань і застосувань STEM-дисциплін. Ці 

недоліки призвели до зменшення числа підготовлених кваліфікованих STEM-

працівників. 

Необхідно відзначити складність і багатогранність STEM-освіти, в 

результаті чого для вирішення питань, пов’язаних з відсутністю STEM-

грамотності, розробляються програми, зокрема з фізики, за різними 

напрямками та рівнем складності. Виділимо основні підходи до їх розробки: 1) 

Розширити навчальний досвід з окремих STEM-предметів, використовуючи 

проблемно - орієнтовану навчальну діяльність, в ході якої аналітичні концепції 

застосовуються до реальних світових проблем. 2) Інтегрування знання STEM-

предметів, щоб створити глибоке розуміння їх змісту, що призведе до 

розширення можливостей студентів в майбутньому вибрати технічний або 

науковий напрям кар’єри. Представники технічних вузів, вважають, що в 

STEM-освіті повинен переважати багатопрофільний підхід, який використовує 

інтегрованість в навчанні STEM-дисциплін [3]. 

В Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного 

університету впроваджується процес становлення STEM – освіти, а саме 

відкрито коворкінг-центр, який має секції «ІТ-технології» та «Робототетніки», 

що стимулюють студентів до активної творчої діяльності. Відкрито Громадську 

організацію «СТЕМ-ОСВІТА 4.0», яка працює над впровадженням STEM-

освіти в навчальний процес КЛА НАУ, а також 28-29 жовтня проведено І 

Міжнародний науково-практичний семінар «STEM-ОСВІТА-ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ». 

З вищесказаного, відзначимо, що STEM-освіта - це сучасний освітній 

феномен, що означає підвищення якості розуміння студентами дисциплін, що 

відносяться до науки, технології, інженерії та математики, мета якої - 

підготовка студентів до ефективних змін для вирішення нових завдань та 

проблем (в тому числі через поліпшення навичок високоорганізованого 

мислення) і розвиток компетенції в STEM-освіті, тобто розвиток STEM-

грамотності. Перспективи подальших розвідок полягають в розробці методики 

навчання фізики з врахуванням STEM – технологій. 
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Нові виклики ХХІ століття, в умовах стрімкого розвитку ІТ-технологій, 

стають основою реформування і модернізації національної системи освіти, 

відповідно зростає потреба у підготовці професіоналів, висококваліфікованих 

кадрів, зокрема, майбутніх фахівців у галузі STEM-освіти.  

Гостро постає питання формування зацікавленого ставлення учнів до 

вивчення предметів з STEM-дисциплін (Science – природничі науки, 

Technology - технології, Engineering - інженерія, Mathematics - математика). 

Ігрові технології є рушійним механізмом у активізації пізнавальної 

діяльності учнів. Їх використання сприяє диференціації навчання, 

пробудженню інтересу до навчальних предметів, перетворенню уроків з 

file:///F:\111\5.�http:\old.mon.gov.ua\ua\about-ministry\normative\5219-
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малопродуктивних на творчо-пошукові, дослідницькі, креативні та 

результативні. 

Ігрові технології не є новим поняттям у шкільній практиці. Ігри ХХІ 

століття досить різноманітні. Так, аналіз науково-педагогічної та методичної 

літератури дозволяє стверджувати, що в різних збірниках зазначено більше, ніж 

500 дидактичних ігор, проте чітка класифікація ігор за видами відсутня і 

трактуються ігрові технології філософами, психологами, педагогами та 

науковцями по-різному.  

Важливого значення грі в навчанні учнів надавали Я. Коменський, 

Ж. Руссо, Ж. Піаже, М. Монтессорі, Й. Гейзінг, Ф. Міллер, К. Ушинський, 

В. Сухомлинський, А. Макаренко та ін.  

А. Капська дає класифікацію ігровим технологіям за напрямом навчально-

виховних дій (музичні, танцювальні, інтелектуальні); за видами інвентарю, 

який використовується (естафети, настільні, аукціонні); за ставленням до 

творчості (репродуктивні, конструкторські, новаторські) [3].  

Ігрові технології в STEM-освіті ми будемо розглядати як такі, що в ігровій 

формі взаємодії вихователя і дітей (вчителя та учнів, викладача і студентів 

тощо) сприятимуть формуванню основних компетентностей із STEM-

дисциплін та виконують найважливіші функції: соціалізації, самореалізації, 

комунікативності, діагностики та корекції. 

Одним із сучасних підходів до активного навчання є гейміфікація, що 

базується на використанні спеціально створеного ігрового середовища із 

засобами підвищення мотивації гравців. Особливістю даних ігор є 

інтерактивність, тобто миттєвий відгук програми на дію учня або студента. 

К. Фішер, розробник і цифровий стратег відбитків пальців більш ніж 300 

ігор для дітей та їх родин, комп’ютерні ігри, які можна використовувати в 

навчанні STEM-дисциплін поділяє на: 1) ігри для сприйняття досліджень і 

відкриттів; 2) ігри, що забезпечують підґрунтя для продуманих дій; 3) спільні 

ігри; 4) ігри на вирішення проблем; 5) ігри на візуалізацію даних [5].  

Автори-розробники сайту «Institute of Play» вважають що ігри, дизайн гри, 

принципи, які лежать в основі гри, відіграють важливу роль у залученні 

аудиторії ХХІ століття, а також у формуванні навичок критичного мислення, 

творчого розв’язання проблем, співробітництва, співпереживання та інновацій 

[1, с. 52]. 

К. Мойлі виділяє ігри для одного гравця, для групи гравців, програми для 

багатокористувацьких онлайн-ігор та альтернативні або ігри із доповненою 

реальністю [1, с. 49]. 

На окрему увагу заслуговують STEM-ігри із доповненою реальністю. Так, 

в Інтернеті можна знайти програми для вивчення хімії та хімічних елементів 
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(програма Elements 4D) програми для вивчення анатомії (програма Anatomy 

4D), тварин (програма Animal 4D) та ін. [4]. 

Займатися науково-дослідною діяльністю в ігровій формі досить просто. 

Більшість дослідів можна виконати, використовуючи звичні побутові речі. Учні 

проводять різноманітні природознавчі досліди, які є початком більш серйозних 

дослідів із хімії, біології, фізики. Найпростіші з них: досліди з водою; досліди з 

рослинами; досліди з харчовими продуктами можна проводити вдома. Так, 

цікавими є наукові досліди з надування чарівних кульок [6], кольорова 

симфонія з молока [2], веселка в банці [7] та ін. 

Експерименти для дітей у вигляді гри в домашніх умовах – одна з 

найважливіших умов розвитку ерудиції та подальшого інтересу до навчання. 

Ми розглядаємо STEM, як набір технічних, математичних, інженерних, 

інформаційно-комунікаційних дисциплін. Проте американські вчені прийшли 

до висновку, що поряд із розвитком технічних навичок у дітей, важливим є 

розвиток культури, мистецтва і краси. Так в абревіатурі STEM з’являється 

літера A (art) – STEAM-освіта.   

Біоніка – наука, в основу якої покладено накопичені людством знання про 

форми й конструкції природних об’єктів. Людина запозичує форми багатьох 

предметів з природи, сполучення фарб у квітів та комах. Використовуючи 

дитячу цікавість, допитливість, прагнення до нових відкриттів і бажання 

самостійно розібратися як і що працює, залучаємо їх до гри і даємо можливість 

попрацювати, наприклад, юними архітекторами та модельєрами.  

Отже, резюмуємо, що ігрові технології навчання в STEM-освіті, будучи 

однією з унікальних форм навчання, дозволяють зробити роботу учнів цікавою, 

захоплюючою, творчо-пошуковому рівні. Гра активізує всі психічні процеси і 

функції дитини; робить процес пізнання доступним і захоплюючим, а засвоєння 

знань більш якісним і міцним; урізноманітнює інтерес до навчального процесу, 

сприяє застосуванню набутих знань на практиці. 
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STEM-освіта – одна з основних тенденцій у світовій системі освіти. 

Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що 

охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну 

творчість (Engineering) та математику (Mathematics). Це напрям в освіті, при 

якому при реалізації в навчальних програмах посилюється природничо-

науковий компонент у зв’язку з інноваційними технологіями. Технології 

використовують навіть у вивченні творчих, мистецьких дисциплін [2-4]. 

Чому STEM-освіта так актуальна? Стрімка еволюція технологій веде до 

того, що постійно росте у всьому світі попит на спеціалістів технічних та 

інженерних спеціальностей. Високотехнологічні розробки використовуються у 

всіх галузях науки, і медицина не є виключенням. Сучасний медичний 

інструментарій вимагає від лікаря знань з різних технічних дисциплін, 

формування ІКТ-компетентностей. 

Проте, єдиного повного розуміння поняття STEM-освіти немає, кожний 

освітній простір певної країни визначає його для себе самостійно. Загальним 

http://kidscreen.com/2013/04/22/50-games-with-stem-education-features.%202013
http://www.playdoughtoplato.com/rainbow-jar-st-patricks-day/
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розумінням у світі є те, що така система освіти, починаючи з раннього 

дитинства, вчить дитину жити у реальному світі, який надзвичайно швидко 

змінюється, вміти швидко реагувати на ці зміни. На ринку праці успішні ті, хто 

вміє критично мислити, бути загально розвиненою творчою особистістю. Діти, 

що виховуються за такою системою, беззаперечно стають лідерами соціуму, 

легко адаптуються та знаходять своє місце в житті [2]. 

Чому треба навчати? Креативному, аналітичному, інноваційному 

мисленню; умінню ефективно вирішувати проблеми, приймати рішення; 

ефективній комунікації, співробітництву, роботі в командах, проектах; 

інформаційній грамотності, ефективній моделі використання IКT; глобальному 

громадянству, персональній та соціальній відповідальності.  

Які основні складові STEM-освіти? Багатоскладова інтеграція, синтез 

знань, дослідницький підхід у опануванні знань, відкритий підхід до навчання, 

стимуляція високого рівня мислення, досвідченість, проектування, 

комп’ютерна обробка даних (аналіз, висновки), експерименти та лабораторні 

дослідження, створення інтерактивних моделей, конструювання, використання 

міжпредметних зв’язків [1]. 

Хоча концепція STEM-освіти є новою для України та вона тільки формується 

на державному рівні, всі ці складові реалізуються в освітньому процесі медичного 

ліцею «Дніпро» вже багато років, завдяки поєднання досвіду вищої та середньої 

школи, співпраці колективів Дніпропетровської медичної академії та ліцею у 

форматі освітнього кластера. І це дає беззаперечні результати: так за результатами 

ЗНО-2016 ліцей у трійці найкращих шкіл України. 

Для вдосконалення та пошуку ефективних форм роботи вчителями медичного 

ліцею проведений порівняльний аналіз навчальних програм з хімії, біології, фізики 

в 10-11-х класах загальноосвітніх шкіл із навчальними планами вишів, який дав 

змогу побудувати викладання навчальних предметів з урахуванням міжпредметних 

зв’язків з природничих дисциплін таким чином, щоб викладання спільних для 

різних предметів тем відбувалося як в одних часових межах, так і забезпечувало 

належний рівень. Так, наприклад, в 10 класі вивчення тем «Газові закони. 

Термодинаміка» з хімії та «Властивості газів, рідин, твердих тіл. Основи 

термодинаміки» з фізики, «Оксигеновмісні органічні сполуки» (хімія) та «Основні 

процеси  клітинного рівня. Організм як біосистема: структурні елементи і основні 

процеси.» (біологія) відбувається в одному блоці, що допомогає ліцеїстам вивчити, 

узагальнити, закріпити навчальний матеріал та дозволяє у ліцеїстів сформувати 

цілісну картину Всесвіту.  

При проведенні уроків інформатики основна задача – це сформувати 

інформаційну грамотність, надати ліцеїстам сучасний інструментарій та для 

пошуку інформації з освоєння профільних предметів. На уроках інформатики учні 
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не тільки отримують навички ефективного використання ІКТ, а й завдяки 

міжпредметній інтеграції використовують їх для кращого засвоєння та повторення 

навчального матеріалу з хімії, біології, математики. Так, наприклад, при вивченні 

текстового редактора акцентується увага на створенні складних хімічних формул, 

учні отримують завдання від учителя хімії, що дозволяє ще й повторити та 

закріпити отримані ними знання. Посилює результат використання фрагментів та 

відеоматеріалів з електронних навчальних посібників для формування уявлення 

учнів про просторову 3D-візуалізацію органічних молекул. При вивченні 

можливостей текстового редактора для створення таблиць, учні отримують 

завдання створити кросворд з термінами профільних предметів, вони повинні 

відібрати терміни, дати їм коректне визначення та відобразити наочно. Після 

виконання завдання, вони міняються місцями та розгадають кросворди інших 

учнів, що сприяє контролю знань. При вивченні теми комп’ютерних вірусів 

основне завдання – це порівняння вірусів комп’ютерних та біологічних, 

знаходження спільних та відмінних рис, що дозволяє усвідомити учням, що 

людське створіння та створіння природи мають багато спільного, тому і однаково 

називаються. Доцільним для кращого засвоєння навчального матеріалу проведення 

інтегрованого уроку з учителями біології. 

Інноваційна форма роботи, як один з видів STEM-освіти – літня хіміко-

біологічна школа, яка вже шостий рік поспіль проводиться для ліцеїстів в 

червні. Тема навчально-тренувальних зборів, враховуючи, що ліцей є 

асоційованою школою ЮНЕСКО, визначається календарем цієї організації. 

Основні завдання проведення літньої школи: 

 поглиблення знань з хімії, біології, екології, фізики, англійської мови, 

професійне самовизначення учнів; 

 формування резерву для участі в предметних олімпіадах, турнірах, 

творчих конкурсах; 

 вивчення історії та природи України, рідного краю, формування 

екологічної свідомості учнів, бережливого ставлення до природи; 

 формування потреби у здоровому способі життя; 

 розвиток творчих здібностей та пізнавальної активності обдарованих учнів; 

 формування лідерських якостей та навичок роботи в команді. 

Всього за п’ять днів роботи літньої школи реалізується надзвичайно 

насичена програма. Високий рівень її виконання забезпечують науковці 

провідних вищих навчальних закладів та співробітники лікувальних установ 

міста Дніпропетровська, педагоги ліцею. Науковці Дніпропетровського 

національного університету, Українського державного хіміко-технологічного 

університету, Дніпропетровського університету ім.А.Нобеля читають цикл 

лекцій. Лекційне навчання органічно поєднується з практичними роботами, 
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лабораторними практикумами з хімії, біології, медицини на базі провідних 

вищих навчальних закладів міста, ботанічного саду. Ліцеїсти відвідують також 

наукомісткі виробничі заклади, де мають можливість не тільки ознайомитися з 

їх роботою, а й спробувати себе в якості дослідників. Так в цьому році завдяки 

екскурсії до центру ІТ-компанії «СМАРТ» учні медичного ліцею ознайомились 

зі світом роботів і практичним використанням цих машин людиною в різних 

галузях науки, а особливо в медицині; учасники команд зібрали власних 

роботів-сумо і протестували їх під час змагання між командами. Ліцеїсти 

знайомляться із практичною діяльністю, пов’язаною з вибором медичної 

професії. Вони відвідують сучасні, обладнані за останнім словом науки, 

медичні заклади Дніпропетровщини. Літня школа є своєрідною квінтесенцією 

STEM-освіти в ліцеї: за короткий термін проводиться велика кількість 

лекційних, практичних занять, закріплюються знання, отримані протягом 

навчального року, вагомий внесок у формування патріотизму ліцеїстів та 

любові до рідного краю вносять екскурсії до природоохоронних закладів 

області, фермерських господарств, архітектурних та історичних пам’яток. 

Науково-пошукову та навчальну діяльність учасники літньої хіміко-біологічної 

школи поєднують з відпочинком, розвагами, інтерактивними іграми, які також 

мають змагальний характер, організовують музичні вечори, що сприяє розвитку 

творчих здібностей ліцеїстів, що є однією зі складових розширення STEM-

освіти - STEAM-освіти, де до вищезгаданої абревіатури додається ще й А (Arts - 

мистецтво).  

Стала вже традицією співпраця з Дніпропетровським відділенням МАН 

України, факультетом біології, екології та медицини Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара та участь учнів медичного 

ліцею в еколого-біологічному квесті на базі ботанічного саду університету. 

Завдяки тому, що учні ліцею поглиблено вивчають біологію та екологію, вони 

щороку отримують перемогу у біо-квесті серед шкіл області.  

Сприяє допрофесійній підготовці і співпраця з провідними науковцями 

Дніпропетровської медичної академії та Дніпропетровського національного 

університету, які читають лекції з курсу «Введення до спеціальності» та 

ознайомлюють з діяльністю відомих вчених та громадських діячів у галузі 

медицини, участь ліцеїстів у роботі студентського наукового гуртка кафедри 

анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської медичної академії на чолі з 

членом-кореспондентом НАН та НАМН України, доктором медичних наук, 

професором кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ДЗ «ДМА» Новицькою-

Усенко Л.В. Ще один партнер ліцею - Дніпропетровська обласна клінічна лікарня 

ім.І.І.Мечникова. На її базі під патронатом головного лікаря Риженка С.А. 

проходять екскурсії, практикуми по наданню первинної медичної допомоги.  
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Одним з етапів STEM-освіти, направленим на розкриття творчого 

потенціалу особистості є робота з потенційним абітурієнтами ліцею. Ліцей 

проводить низку заходів з пошуку та відбору талановитих та обдарованих дітей 

для навчання в медичному ліцеї, а саме: традиційне проведення Днів відкритих 

дверей ліцею для учнів шкіл та міст області; проведення олімпіад з профільних 

предметів для сільської молоді, що сприяє вступу до ліцею нових обдарованих 

учнів зі всієї області; розміщення корисної інформації на сайті ліцею 

domly.dp.ua; публікації статей у фахових та періодичних виданнях України 

(журнали «Директор школи», «Відкритий урок», газети «Пульс», «Джерело», 

«Освіта України»); партнерство із школами сіл та міст Дніпропетровської 

області, укладання договорів про співпрацю; запрошення переможців олімпіад  

на навчання до ліцею; організація роботи підготовчих курсів для дітей з міст та 

сіл області; популяризація ліцею випускниками у соціальних мережах. 

Тестування серед випускників та ліцеїстів показало що, якби учні мали 

нагоду заново обирати школу, в якій вони хотіли би навчатися, то медичний 

ліцей обрали би 90% учнів, але 9% хотіли би додатково розвивати здібності до 

музики, танцю, співів, театру, живопису, фотографії, скульптури тощо. 

Аналіз результатів свідомого вибору майбутньої професії випускниками ліцею 

беззаперечно свідчить про ефективність, перспективність такої системи: всі 

випускники ліцею отримали профільну вищу освіту, серед них 2 доктори наук, 26 

кандидатів наук, переважна більшість яких працює в системі охорони здоров’я, 

мають високі лідерські якості, впевнені у своїх діях, а впровадження зовнішнього 

незалежного оцінювання в Україні як об’єктивного показника результатів роботи 

свідчить про наявність систематично високої результативності діяльності ліцею. 

Так, у 2015 році ліцей посів 7 місце в загальному рейтингу найкращих шкіл 

України, в 2016 році  - ліцей третій в Україні та стабільно тримає перше місце серед 

навчальних закладів області. Це свідчить про те, що освітня система ліцею, в тому 

числі інтегрований, міждисциплінарний підхід, допомагає випускникам свідомо 

обирати майбутню професію, ставати затребуваними, успішними 

висококваліфікованими спеціалістами та науковцями, які конкурентоспроможні на 

сучасному ринку праці. 
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Актуальність STEM-освіти сьогодні визначається вимогами нової освітньої 

парадигми сучасності, потребою у підвищенні якості технічної освіти та 

компетентнісним  підходом у навчанні.  Вивчивши наявні підходи до 

формування STEM-грамотності, досвід провідних країн, щодо визначення 

напрямів шкільної STEM-освіти, проектування неформальних STEM-програм, 

інтегративних міждисциплінарних підходів, тощо [4;5;6;7], нами було 

розроблено власну систему роботи у напрямі забезпечення  STEM-освіти, 

виходячи із можливостей та пріоритетності природничо-математичного 

спрямування у роботі ЗНЗ[1]. Відтак, у закладі відпрацьовано поєднання 

ключових елементів STEM–освіти, що визначені як базові для успішної школи 

та складено матрицю щодо їх впровадження. На сьогоднішній день, бачення 

STEM-освіти в закладі базується на таких принципах, а саме:  

І. Створення умов для розвитку науково орієнтованої освіти, формування 

умінь та навичок здійснення наукових досліджень, що включає:  

в академічному навчанні: подолання змістової розбіжності навчальних 

програм різних класів; узгодження понять, навичок, причинно-наслідкових 

зв’язків з різних предметів; оптимальна синхронізація навчальних тем з 

досягненнями наук і технологій; 

у позаурочній діяльності:введення спецкурсів, факультативів, що 

розширюють та практично спрямовують отриманні знання; орієнтація на роботу 

прикладного характеру, що передбачає досягнення конкретного результату, який 

буде мати практичне застосування в житті ( вироблення продукту діяльності); 

у міжсекторальній взаємодії: позашкільні заклади (наукової, 

технологічної, інжинірингової орієнтації); бізнес-партнери (реалізація проектів 

предметно-орієнтованого навчання) 
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ІІ.  Забезпечення STEM атрибутів: STEM-контент інформаційних стендів, 

медіа-інструменти у роботі вчителя і учня; індивідуальні навчальні плани 

для обдарованих учнів для стимулювання розвитку STEM інтересу; вільний 

доступ до інформаційних систем.   

Системно ми бачимо це так: 

Таблиця 1. 

Матриця STEM-освіти в ЗНЗ 
узгодженість 

процесу 

навчально-виховний процес практика рефлексія 

Академічне навчання: 

Початкова 

школа 

Вводить курси з логіки, 

елементи геометрії, з  

подальшим вивченням у 

основній школі; 

предмети подаються через 

математичний спектр 

предметні  «життєві» 

практикуми по класах 

 

 

міжпредметні 

олімпіади 

 

Основна школа Вводить міждисциплінарні 

програми навчання, які 

включають складні навчальні 

курси 

Ресурсний центр 

(природничі науки і 

математика 

викладаються на основі 

інтеграції інженерного 

проектування, 

технологічного дизайну і 

математичного аналізу) 

природничий 

турнір; 

наукові міні-

проекти 

Старша школа Забезпечує складну і чітку 

програму навчання з 

акцентом на застосуванні 

STEM  предметів 

Профільне навчання 

(математичний, 

інформаційно-

технологічний профілі) 

ЗНО 

Позаурочна  діяльність: 

Початкова 

школа 

Закладає основи обізнаності 

із наукою і професіями 

елементарне  

експериментування – 

«наукові пікніки» 

Літня школа 

«Екскурсійний 

батл» на   

паралелі; 

КВЕСТИ  

Основна школа Розширяє поінформованості 

про STEM  предмети і 

професії 

шкільний Профцентр 

метапредметні занурення 

Літня школа 

навчальне волонтертво 

Фут-квест 

«Місто 

майстрів», 

марафон 

професій 

Старша школа Пропонує шляхи підготовки 

у STEM областях і професіях 

виїзди на підприємства, 

експериментальні 

ділянки тощо. 

МАН 

хакатон 

Міжсекторальна  взаємодія 

Початкова 

школа 

Поєднує  шкільні і 

позашкільні  можливості  

між секторальної взаємодії з 

ЦДТ  

паперопластика, ПТМ змагання 

«Техно- крос» 

Основна школа радіомоделювання, 

креслення 

конкурси різного 

рівня 

Старша школа  Партнери: участь у 

бізнес-проектах 

відкритий 

громадський 

захист проектів 
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В академічному навчанні, враховуючи, що цілісність будь якої діяльності 

залежить від всіх суб’єктів освітнього процесу та узгодженості їх роботи, в 

основу роботи кожного вчителя закладено такий алгоритм: І. Викликати у 

дитини подив = ІІ. Навчити її формулювати питання = ІІІ. Навчити 

формулювати гіпотезу = ІV. Спонукати до власної роботи на результат (зробити 

практично).  

Подив - відмінний спосіб посилити ефект у справі навчання. Зазвичай, 

подив можна викликати у будь якому віці, головне - правильно дібрати 

проблемну ситуацію. Як варіанти, це можуть бути  історичні факти, які 

вказують на суперечливість даних науки; цікаві проблеми і шляхи їх вирішення 

вченими; акцент уваги на логіку руху думки вчених до істини (в тому числі на 

їх помилки, сумніву, успіхи, опис дослідів); демонстрації, які підтверджують 

або спростовують висунуті припущення, що дозволяє утримувати увагу учнів 

на досліджуваних поняттях; зв’язок з виробничим досвідом тощо. Головне – 

викликати емоції і бажання ставити запитання. 

Запитання – це не лише спосіб отримання інформації, а й можливість 

розширити простір для альтернативного вирішення проблеми. Якщо учні 

отримують запитання, що передбачають односкладову відповідь чи пов’язані 

тільки з фактичним боком матеріалу, вони звикають до питань на відтворення, 

не відчувають стану пізнавального «голоду», не продукують творчі рішення… 

Тому, навчити дитину ставити різні запитання – означає навчити її мислити і 

шукати варіанти в ситуаціях невизначеності [2]. 

Формулювання гіпотези – це вже дослідницька операція, засобом якої 

можна передбачити шляхи і способи досягнення мети. Особливо це цікаво 

застосовувати у початковій школі, коли учні готові робити припущення і 

висувати ідеї. Програма предмету «Природознавство» та «Я у світі» вже 

включають розв’язання прогностичних задач «Що буде, якщо…» та 

практикуми, а область оптимального навчання визначається рівнем складності 

завдань, які ставить вчитель. Вчити учня формулювати гіпотезу – означає вчити 

не боятися створювати нові ідеї та виражати власну думку [3]. Узагальнено 

можна представити це так: 
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Таблиця 2. 

Загальна структура формування STEM навичок 
9-11 

класи 

Прогнозуються для 

складних природніх 

і антропогенних 

систем шляхом 

вивчення окремих 

механізмів в 

середині системи 

Ставити інженерні задачі, що 

включають розвиток процесу або 

системи із взаємодіючими 

компонентами, а також критерії і 

умови, які можуть включати 

соціальні, технічні чи екологічні 

думки 

Задавати запитання для 

формулювання, 

удосконалення і 

експериментальної перевірки 

наукових питань і розробки 

рішень, використовуючи 

моделі і симуляції 

6-8 

класи 

Використовуються 

для прогнозування 

явищ в природніх чи 

штучних системах. 

Явище може мати 

декілька причин 

 

Ставити інженерні задачі 

(дизайн), які можна вирішити за 

рахунок створення об’єкту, 

інструменту, системи і які 

включають у себе варіативність 

умов і обмежень, в тому числі 

наукові знання 

Задавати запитання для 

формулювання і 

удосконалення перевірки 

моделей, що 

використовуються для 

пояснення і рішення задач 

3-5 

класи 

Виділяються, 

перевіряються 

емпірично і 

використовуються 

для пояснення змін, 

що відбуваються на 

регулярній основі 

Ставити  прості інженерні задачі, 

які можна вирішити за 

допомогою створення нового 

об’єкту, інструменту чи процесу, 

включаючи декілька критеріїв 

успішного результату і умов 

витрати матеріалу, часу, вартості 

Задавати запитання для 

визначення якості 

взаємовідносин 

1-2 

класи 

Виділяють причини, 

які можна 

підтвердити  чи 

заперечити за 

допомогою простої 

експериментальної 

перевірки 

Ставити прості задачі, які 

можна вирішити за допомогою 

створення нового або 

модифікованого об’єкту 

Задавати запитання, прості 

описові, які можна перевірити 

експериментами 

клас Причинно-

наслідкові зв’язки 

Інжиніринг Запитання 

Якщо все поетапно пройдено, то спонукати до результату майже не 

доводиться, бо формуються інтерес до нових технологій, досліджень в 

міжпредметних областях, навички роботи  і бажання щось «креативити».  

Наступність та інтеграція в даному процесі дозволяють збудити 

мотиваційне поле кожної дитини.  

Крім  робочого, кожен клас, в залежності від рівня навчальних досягнень 

та ресурсних можливостей,  має свій  неформальний STEM- план. Він не 

відкидає вивчення окремих дисциплін, проте застосовує міждисциплінарний, 

мета предметний і прикладний  підходи та інтегрує зусилля всіх суб’єктів 

освітнього процесу в єдину схему навчання. Наприклад, як зразок: 
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Таблиця 3. Неформальний  покласний STEM- план  

складові 
3Б 4Б 7Б 8Б 

Варіативна 

складова 

Логіка Елементи 

геометрії 

Математика  Наукове 

краєзнавство  

Міжсекторальна 

взаємодія 

Паперопластика ПТМ 

(початкове 

технічне 

моделювання) 

 Креслення Радіомоделювання 

Екскурсії та  

виїзди  

(зі 

спеціальними 

завданнями 

STEM-квесту) 

 

м. Дніпро 

«Планетарій» 

 

Криворізький 

ботанічний сад 

НАН України 

 

Міська 

типографія 

Екскурсія 

«Геометрія 

рідного міста» 

 

Дендропарк               

«Веселі 

Боковеньки» 

 

Полтавська 

гравіметрична 

обсерваторія 

Інституту 

геофізики імені 

С. І. Субботіна 

Музей дальньої 

авіації 

Ботанічний сад 

ПНПУ  імені            

В. Г. Короленка 

Метеостанція 

с.Комісарівка 

Пятихатського р-ну 

Дніпропетровської 

обл. 

 

«Турне трьох 

річок» 

Навчально-

тренінгова 

програма 

Зелений пакет Продуктивне 

навчання 

Критичне 

мислення 

Креативність  

Такий план дозволяє оптимально вибудувати систему позаурочної роботи 

у формі, яка доступна для певного віку дітей, їх психічного і ментального 

розвитку. Навчально-тренінгові програми, що включено до STEM- плану, не 

дозволяють вироблятися в учнів стереотипності мислення, яка зводить 

здатність нестандартного мислення на «0». Відпрацювання програм є підмогою 

вчителеві, оскільки отримані навички учні готові застосовувати на уроках. 

Головне завдання введення таких програм – в неурочних умовах навчити учня 

мислити нестандартно.  

Моніторинг результативності роботи у напрямі STEM-освіти в закладі  

проходить шляхом проведення заходів, які сприяють виробленню в учнів 

уміння побачити проблему, а в ній вирізнити якомога більше можливих сторін і 

зв’язків; формулюванню дослідницького запитання і передбачення шляхів його 

вирішення; вироблення гнучкості як уміння зрозуміти нову точку зору і 

стійкості у відстоюванні своєї позиції; оригінальності, відходу від шаблону 

тощо. Все вищезазначене можна звести до такої моделі, а саме: 
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Рисунок 1. Модель забезпечення STEM освіти у ЗНЗ 

Результативність роботи закладу в даному напрямі доводять результати 

ЗНО та вступу випускників до провідних технічних ВНЗ. А головне, за 

щорічними опитуваннями випускників, така система роботи дала їм звички, що 

дозволяють бути успішними студентами. Це: співпрацювати з іншими, ставити 

запитання, завжди бути готовим до нестандартних ситуацій, вміти «вдумливо» 

читати та реагувати на зміни, використовувати ІКТ. 

Отже, створюючи систему STEM-освіти у закладі, кожний чітко має 

визначитися із ресурсними можливостями, рівнем готовності вчителів 

іноваційно працювати, механізмом узгодженості та наступності у роботі різних 

ланок. Лише все разом дозволить наблизити зміст різноманітних сфер науково-

технічної діяльності людського суспільства до навчального процесу, а дитину – 

до технологізованого майбутнього. 
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STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка 

готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для 

того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із 

застосуванням математичних знань і наукових понять. 

Сьогодні виникає гостра освітня потреба у якісному навчанні учнів 

технічним дисциплінам. Освіта повинна бути випереджувальною, відповідати 

тенденціям розвитку суспільства в майбутньому.  

Науково-орієнтована освіта – це організація та підтримка цілеспрямованої 

пізнавальної діяльності учнів щодо формування у них умінь та навичок 

здійснювати наукові дослідження, використовуючи державні й міжнародні 

наукові гранти та міжнародну систему захисту інтелектуальних прав. Головна 

мета науково-орієнтовної освіти школярів – це створення системи навчання на 

основі компетентнісного підходу, яка орієнтована на самореалізацію 

особистості молодого науковця, як суб’єкта вітчизняної та міжнародної 

системи наукового бізнесу. 

Так, STEM-освіта у Рівненській Малій академії наук, а зокрема у 

технічному відділенні реалізується вже досить давно і є популярним 

напрямком, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), 

технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). Такий напрям 

реалізується в навчальних програмах та науково-методичних рекомендаціях 

щодо написання науково-дослідницьких робіт в секціях технічного відділення, 

посилюється природничо-науковий компонент через написання контрольних 

робіт з фізики чи математики, за вибором на всіх етапах конкурсу-захисту та 

впровадження інноваційних технологій в процес навчання. Технології 

використовуються навіть у більш творчих секціях відділення, таких як науково-

технічна творчість та винахідництво. 

Для прикладу, при написанні наукових робіт в секціях «Інформаційно-

телекомунікаційні системи та технології» та «Технологічні процеси та 

перспективні технології» учнів навчають не лише  створювати певні технології, 

але і писати та використовувати для того різні програми та додатки. 

Чому саме STEM-освіту в Рівненській Малій академії наук було обрано 

перспективним напрямком розвитку? Стрімка еволюція технологій спонукає до 
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підготовки  перспективних фахівців:  програмістів, IT-фахівців, інженерів, 

професіоналів у галузі високих технологій і т.д. Така система освіти вчить жити 

в реальному швидкозмінному світі, вміти реагувати на зміни, критично 

мислити і бути розвиненою творчою особистістю. Такий розвиток у 

майбутньому призведе до появи професій, які зараз важко уявити, але вони 

будуть тісно пов’язані з високо технологічним виробництвом, технологією та 

природничими науками. Найбільшу необхідність людство відчуватиме у 

біофахівцях та нанотехнологіях. 

Технічне відділення Рівненської МАН декілька років назад уже розпочало 

розвиток та впровадження нанотехнологій і вже має певні доробки і результати. 

Так, вихованці Малої академії разом з науковими керівниками розробили ряд 

пристроїв та втілили декілька нових ідей в цьому напрямку і таким чином 

долучилися до «великої науки» в Україні. Було розроблено та запатентовано 

низку патентів на корисну модель. Серед яких «Реактор для отримання 

колоїдних розчинів халетних і аморфних металів», «Пристрій для отримання 

колоїдних розчинів наночастинок металів», «Реактор для отримання 

наноструктур» та ін. Тільки в галузі нанотехнологій за допомогою методів 

пошуку рішення винахідницьких задач згенеровано нові технічні рішення, які 

захищено дев’ятьма патентами України на корисну модель. 

У технічному відділенні для кращого практичного забезпечення написання 

науково-дослідницьких робіт в галузі технологій та розвитку напрямків STEM-

освіти в Рівненській МАН створено фізико-технологічну лабораторію, завдяки 

роботі якої отримано 40 патентів на корисну модель.  

Реалізуються сьогодні STEM-підходи в позашкільній освіті відділення 

технічних наук Рівненської МАН через різноманітні олімпіади, турніри, 

виставки, конкурси і заходи: Intel Eco Ukraine, Intel Techno Ukraine, Фестиваль 

науки Sikorsky Challenge, наукові пікніки, Турнір юних винахідників та 

раціоналізаторів, виставку-конкурс «Майбутнє України», для участі в яких 

підготовлено методичний та лабораторний інструментарій. Все це допомагає 

Рівненській МАН реалізувати підходи, зокрема дистанційні форми навчання та 

конкурувати за інтерес дитини у сучасній науці. 

Крім того, залучення в STEM у технічному відділенні допомагає 

підтримати розвиток креативного мислення, формує компетентність 

дослідника, сприяє кращій соціалізації особистості, через розвиток таких 

навичок, як: 
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 Співробітництво – співпраця з однолітками різного технічного і наукового 

складу мислення при вирішенні складних технічних завдань. 

Міждисциплінарна співпраця потребує взаємодопомоги і швидкого мислення, 

щоб досягти результату в кінці проекту. 

 Комунікативність – тактовне спілкування на однаковому рівні сприяє 

продуктивній спільній роботі. 

Творчість - можливість виходити за межі технічних навичок і мислити 

нестандартно.  

На базі такого трикутника, необхідно вибудовувати підходи до 

впровадження принципів наукового й інженерного методів, усіх інших практик 

в освіту дитини. 

Необхідно також покращити співпрацю зі сферою бізнесу для спільного 

фінансування відкриття STEM-центрів, літніх наукових STEM-шкіл.  

Вивчення предметної сфери STEM – це спосіб допомогти сьогоднішнім 

дітям завтра стати новаторами, цілеспрямованими, творчими і надійними 

ланками команди, суспільства, країни. Така система освіти вчить жити в 

реальному швидкозмінному світі, вміти реагувати на зміни, критично мислити, 

бути творчою особистістю. 

Технічне відділення Рівненської Малої академії наук учнівської молоді має 

великі доробки в сфері STEM-навчання, цікаві оригінальні підходи. Всі вони – 

різні, але ведуть до однієї мети – творчого розвитку мислення учнів. 

Майбутні фахівці повинні вирішувати проблеми, насамперед розуміючи й 

використовуючи наукові підходи, досконало знати технології, за допомогою 

яких можна вирішити ці та інші проблеми. Для цього необхідно приділити 

більше уваги науково-дослідницькій діяльності учнів. 
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Перехід до інноваційної освіти європейського рівня передбачає підготовку 

фахівців нової генерації, здатних до сучасних умов соціальної мобільності, 

засвоєння передових технологій. За сучасних умов в Україні затребуваними 

стають: IT-фахівці, програмісти, інженери, професіонали високо технологічних 

виробництв, фахівці біо- і нанотехнологій. Здобуття сучасних професій 

потребує всебічної підготовки та отримання знань із різних освітніх областей 

природничих наук, інженерії, технологій та програмування, напрямів, які 

охоплює STEM-освіта.[3] 

STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка 

готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для 

того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із 

застосуванням математичних знань і наукових понять. [1] 

Реалізація ідей STEM-освіти потребує використання таких засобів, які допоможуть 

краще засвоювати науково-технічні знання, розвиватимуть навички критичного мислення, 

стимулюватимуть інтерес учнівдо інженернихітехнічних спеціальностей. 

Засоби STEM-навчання – це сукупність обладнання, ідей, явищ і способів дій, 

які забезпечують реалізацію дослідно-експериментальної, конструкторської, 

винахідницької діяльності у навчально-виховному процесі. Вони виконують такі 

основні функції: інформаційну, практичну, креативну, контрольну. [2] 

Види засобів STEM-навчання досить різноманітні, їх склад залежить від 

рівня розвитку науки, техніки та інформаційних технологій: 

mailto:stemosvita@gmail.com
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 друковані методичні засоби: підручники, електронні підручники, 

навчальні посібники, картки-завдання, навчальні інструкції, навчальні 

алгоритми; 

 наочне приладдя: натуральне – обладнання, прилади, інструменти, 

матеріали, зразки тощо; образне (зображувальне) – фотографії, репродукції 

картин художників, плакати; знаково-символічне – знакові моделі, графіки, 

схеми, таблиці; 

 технічні засоби навчання: інформаційні – відеоапаратура (комп’ютери, 

мультимедійні технології, кінопроектори проекційні екрани - різноманітних 

моделей; оверхед-проектори; слайдпроектори; копі-дошки, інтерактивні дошки, 

документ-камери, відео-конференційні системи, маркерні та текстильні дошки, 

проекційні столики тощо) та контролюючі – тренажери, прилади для 

діагностики процесів. [2] 

Використання засобів STEM-освіти дає можливість учням здійснювати 

проектну та дослідницьку діяльність, засвоювати науково-технічні знання, розвивати 

навички критичного мислення. 

Найбільш поширені засоби, що використовуються у STEM-освіті: 

конструктори, робото-технічні системи, електронні пристрої, відеоігри, 3D-

принтери, моделі, що використовуються у авіамоделюванні, лабораторні 

прилади тощо. 

Досить розповсюдженим таефективним для формування навичок 

дослідницької діяльності є курс LEGO-конструювання та робототехніки, 

головним результатом якого є не тільки збудовані моделі, а зроблені висновки і 

прийняті рішення. Основним навчальним принципом LEGO Education (Освіта з 

LEGO) є принцип «Навчання через дію»: дитина створює реальні речі і 

одночасно, в результаті дослідницької діяльності, набуває знань та навичок. 

Відбувається циклічний процес: набуті знання дозволяють дитині створювати 

ще більш складні речі, які в свою чергу приносять додаткові знання, і так далі 

по циклу. Кожне завдання реалізує циклічну модель, яка базується на 

складових: взаємозв’язку, конструюванні, рефлексії та розвитку. 

Вагома роль у формуванні винахідницьких навичок та креативного мислення 

належитьробототехніці, що спрямована на розробку автоматизованих технічних 

систем (роботів). На сьогодні промислові роботи і комплексна автоматизація 

виробництва затребувані у більшості галузей промисловості. Саме до цього 

виду технічної творчості у дітей виникає значний інтерес, а отже, формуються 

навичкипроектування, конструювання та програмування. Діти навчаються 

математиці, фізиці та іншим наукам через програмування реальних і 

віртуальних роботів, що дає їм уявлення про пошук нестандартних рішень, а 

також вчить застосовувати отримані знання у реальному житті. 
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Важливе місце у реалізації STEM-навчання займають електронні засоби 

навчання. Вони дозволяють учням засвоювати програму з індивідуальною 

швидкістю, залежно від здібностей і підготовки. Наприклад, впроваджуючи 

методику використання електронних підручників, викладач звільняється від 

багатьох рутинних операцій, отримує можливість тестувати і діагностувати 

учнів, відслідковувати динаміку навчання та розвиток практичних навичок.  

Також, використання інформаційно-комунікаційних технологій надає 

учням змогуздійснювати проектну та дослідницьку діяльність. За допомогою 

комп'ютера легко створити на уроці цікаву ігрову ситуацію, змоделювати 

велику кількість процесів та явищ, і тим самим реалізувати знання учнівна 

практиці.Однак, окрім комп'ютерів, існує безліч інших технічних засобів 

навчання: цифрові проектори, проекційні екрани різноманітних моделей, 

оверхед-проектори, слайдпроектори, копі-дошки, інтерактивні дошки, 

документ-камери, проекційні столики тощо. Тому, використовуючи дані 

засоби,учні мають змогу обробляти не тільки числову та текстову інформацію, 

а й звукову і графічну. 

У навчальному процесі викликають зацікавленнявідеоігри, які сприяють 

розвитку креативного мислення та технічних навичок. Їх 

використаннядопомагає вивченню дисциплін STEM. В іграх закладена 

динамічна модель, що дозволяє взаємодіяти в ситуаціях недоступними в 

повсякденному житті способамиі, тим самим, стимулює стійкий інтерес до 

науки та розуміння наукових явищ. 

Однією з умов формування дослідницької діяльності у навчальному 

процесі є курс з авіамоделювання. Це одне з улюблених занять учнівської 

молоді, масовий технічний вид спорту, що допомагає ознайомитися зі світом 

авіації.Заняття з авіамоделювання спрямовані на розвиток просторової уяви, 

поглиблення шкільних знань у галузі практичного конструювання 

різноманітних літальних об’єктів.Всі моделі виготовляються за ескізами та 

кресленнями. Діти вчаться читати креслення, складати макети, розумітися у 

конструкціях літаючих апаратів, аеродинаміці, механіці, метеорології та 

електриці.Особливою формою науково-дослідної роботи є виготовлення 

моделей для встановлення авіамодельних рекордів. 

Узасвоєнні учнями наукових знань та навичок набувають 

популярностівіртуальні лабораторії,що забезпечують можливість моделювання 

процесів, протікання яких принципово неможливі в лабораторних умовах, в 

тому числі, з якими неможливо ознайомитись без застосування додаткової 

техніки.Окрім того, серед переваг віртуальних лабораторій є можливість їх 

використання у дистанційному навчанні та самостійному закріпленні знань 

учнем. 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://vchiti.in.ua/ttbdeab/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8Fb/main.html
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Отже, у формуванні навичок дослідницької діяльності, засвоєнні науково-

технічних знань та розвитку креативного мислення вагома роль належить засобам 

STEM-навчання.Об'єктивна необхідність використання цих засобів зумовлена їх 

суттєвим впливом на процес розуміння і застосування інноваційних технологій.  
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ВИВЧЕННЯ АСТРОНОМІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КОСМІЧНОГО 

ПРОСТОРУ В РІВНЕНСЬКІЙ МАЛІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ ЯК НАПРЯМОК STEM-ОСВІТИ 

Дана стаття розкриває особливості методики і змісту STEM-освіти у 

процесі навчання учнів позашкільного навчального закладу дослідно-

експериментального напрямку. Показано на прикладі Рівненської Малої 

академії наук роботу з молоддю у напрямках «Астрономія» та «Аерофізика та 

космічні дослідження» у співпраці з науковцями Науково-дослідного інституту 

«Миколаївська астрономічна обсерваторія». 

Ключові слова: STEM-освіта, фізика, математика, астрономія, Мала 

академія наук, навчальний процес. 

Данная статья раскрывает особенности методики и содержания STEM-

образования в процессе обучения учащихся внешкольного учебного заведения 

исследовательско-экспериментального направления. «Астрономия» и 

«Аэрофизика и космические исследования» в сотрудничестве с учеными 

http://ontology.inhost.com.ua/index.php?graph_uid=1347
http://www.imzo.gov.ua/stem-osvita/zasobi-ta-obladnannya-stem/
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Научно-исследовательского института «Николаевская астрономическая 

обсерватория» 

Ключевые слова: STEM-образование, физика, математика, астрономия, 

Малая академия наук, учебный процесс. 

This article reveals the features of the method and content of STEM-education 

students in learning school educational institutions, research and experimental 

direction. It is shown by the example of Rivne Minor Academy of Sciences the work 

with youth in the research areas of  «Astronomy» and «Aero Physics and Space 

Research» in cooperation with scientists of Scientific Research Institute «Mykolayiv 

Astronomy Observatory» 

Key words: STEM-education, physics, mathematics, astronomy, Minor Academy 

of Sciences, the learning process. 

 

У 2015 році розпочала свою роботу лабораторія космічних досліджень 

Рівненської Малої академії наук учнівської молоді, головне завдання якої –

забезпечити участь юних астрономів та астрофізиків у дослідницьких проектах 

великої науки України. Створюючи лабораторію, ми сподівалися на співпрацю 

з провідними науковими установами в галузі дослідження космосу. У жовтні 

2015 року було підписано угоду з науково-дослідним інститутом 

«Миколаївська астрономічна обсерваторія» і розпочато співпрацю.  

Протягом року було змонтовано метеорний FS-радіотелескоп. З травня 

2015 року він стабільно працює і дані вносяться у міжнародну базу даних 

метеорних радіоспостережень. В лабораторії успішно працює комплекс по 

радіоконтролю положення геостаціонарних супутників, а це вже – участь у 

міжнародному проекті, в якому, окрім українських вчених, задіяні вчені зі 

Словаччини та Латвії. Співпрацею з РМАНУМ зацікавились астрономи 

Харкова. 

Коротко окреслимо цілі, які рухають співпрацю. Зі сторони науковців 

з’явилося розуміння, що кадровий резерв – не безмежний. Найбільш 

передбачливі керівники наукових установ розуміють, що сьогоднішні школярі – 

це майбутнє української та світової науки, тому найбільш раннє залучення їх до 

наукової проблематики дозволить глибше оволодіти матеріалом і проведе 

селекцію на здатність займатися наукою у найбільш ранньому віці, коли 

розвиток дитини можна скерувати в потрібному напрямку. Друга причина – це 

розміщення обладнання для наукових досліджень, що особливо актуально в 

астрономії, де часто для розміщення обладнання важливий великий базис. 

Третя причина – отримання ідей. Учні, часто не маючи необхідних знань, 
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компенсують це інтуїцією, адже саме вона може підказати шляхи вирішення 

тих чи інших проблем. 

У свою чергу, Рівненська Мала академія наук також зацікавлена у подібній 

співпраці. За порівняно невеликий період часу наші учні отримали доступ до 

наукового обладнання, ознайомилися та зацікавилися переліком питань, якими 

займаються наукові установи, що вилилося в ряд учнівських науково-дослідних 

робіт, які були високо оцінені на другому та третьому етапах Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 

наук України. 

Крім очевидних цілей – розвитку астрономії в Рівному, у нас була іще одна, 

яка на даний момент успішно реалізовується у закладі. Ми отримали чудову 

площадку, що є локомотивом для розвитку інших, суміжних галузей, а це вже – 

практична реалізація концепції STEM-освіти. Але перед тим, як продовжити, 

хочемо зауважити, що галузі, про які йдеться нижче, успішно розвивалися в 

РМАНУМ і до того, але наразі вони отримали актуальне змістове наповнення, що 

вносить у їх діяльність мотиваційну складову значно вищого рівня. 

Розглянемо розвиток астрономії в Рівненський Малій академії наук у 

контексті STEM-освіти як єдність її складових. 

Science-наука, заняття астрономією і космічними дослідженнями дозволяє 

сформувати в учнів цільну наукову картину світу, вчить критично підходити до 

отриманих знань. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки, вміти чітко 

формулювати мету та завдання дослідження. Крім того, тривалі спостереження 

зоряного неба виробляють терпіння та цілеспрямованість. Написання науково-

дослідних робіт є гарним практичним досвідом наукових досліджень.  

У своїх роботах учні не обмежуються знаннями лише астрономії, вони 

бачать і реалізовують міжпредметні зв’язки, активно опрацьовуючи оптику, 

теорію розповсюдження радіохвиль, інформатику, хімію. Наразі у нас 

започатковані дослідження впливу на рослини умов, ідентичних до умов 

майбутніх космічних подорожей. Таким чином встановлюється зв’язок з 

біологією.  

Technology-технологія, астрономія – високотехнологічна галузь знань. До 

певного рівня, в любительській астрономії є готові рішення, але з часом 

астроном виростає з них і ставить перед собою задачі, для яких потрібне 

ексклюзивне обладнання. Звісно, його можна замовити, існує досить багато 

комерційних фірм, які на цьому спеціалізуються. Але, по-перше, це дуже 

дорого, по-друге, для замовника не завадить розуміння принципів роботи. 
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На сьогодні у нашій лабораторії проводяться роботи щодо автоматизації 

великих (діаметр дзеркала 305 і 200 мм) телескопів. Для цього учням 

доводиться освоювати технологію металообробки, мікроелектроніку, 

програмування. З’являються практичні навички роботи на токарно-фрезерних 

верстатах, пайки радіоелектронних плат, програмування мікроконтролерів.  

Engineering-інженерія, розв’язання перерахованих вище завдань 

починається, по суті, з інженерного розв’язку, який стає відповіддю на 

поставлену мету та цілі. Саме після усвідомлення того, що ми хочемо 

отримувати, починається інженерний етап. На даному етапі розглядаються різні 

варіанти конструкції наших пристроїв. Учні вчаться бачити переваги та 

недоліки запропонованих конструкцій, при цьому інженерне рішення має 

враховувати і технологічний аспект, можливість, доступність та вартість 

перетворення ідеї у пристрій. 

Mathematics-математика, складова, яка, безумовно, є дуже потрібною в 

астрономічних дослідженнях. У рамках обробки результатів радіоспостережень 

ми активно користуємося методами математичної статистики, причому для 

оцінки похибок вимірювань вдаємося до сучасної некласичної теорії похибок, 

яка іде на зміну класичній гаусовській теорії при збільшенні математичної 

вибірки. Також математичний апарат використовується для обробки отриманих 

фотознімків. 

Інший напрямок використання математики – це побудова математичних 

моделей для керування нашими автоматичними телескопами. Опрацювання цієї 

теми дозволяє учням отримати поглибленні знання зі стереометрії, які виходять 

за межі шкільної програми. Робота ведеться з використанням знань в області 

сферичної тригонометрії. 

Таким чином, у процесі вивчення астрономії ми намагаємося максимально 

широко використовувати засади STEM-освіти. 

Наша діяльність була високо оцінена на міжнародній конференції 

«Актуальні питання наземної спостережної астрономії», яка відбулася у 

Миколаєві 26-29 вересня 2016 року. 
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