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Вадим Веремієнко, 

викладач кафедри теорії початкового навчання, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА В РОЗРІЗІ ФОРМ НАВЧАННЯ 

 

Наразі, неперервну освіту розглядають у контексті значної 

кількості формулювань: 

освіта дорослих, продовжена освіта, подальша освіта, 

відновлювана освіта, перманентна освіта, освіта протягом життя, 

навчання протягом життя, навчання шириною в життя, популярна 

освіта. 

При цьому, основними компонентами неперервної освіти 

визначають:  

1) навчання грамотності в широкому сенсі (у т.ч. комп’ютерній, 

функціональній, соціальній);  

2) професійне навчання, що включає професійну підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації;  

3) загальнокультурну додаткову освіту, не пов’язану із 

трудовою діяльністю. [1] 

Як варіанти здобуття неперервної освіти можна виокремити такі 

форми освіти: 

1. Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований 

процес здобуття освіти, який відбувається в основному за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 

освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на 

базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій. 

2. Здобуття освіти на робочому місці – це спосіб організації 

навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою 

програмою (як правило, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої освіти) відбувається на виробництві шляхом практичного 

навчання, участі у виконанні трудових обов’язків і завдань під 

керівництвом фахівців-практиків, залучених до освітнього процесу. 

3. Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що 

передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших 

суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на 

підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної 

кваліфікації, як правило, на основі договору [2]. 
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Аналізуючи досвід використання різних форм здобуття освіти, 

ми дійшли висновку, що в умовах сучасного суспільства, з вимогами 

до використання інформаційних технологій для ведення професійної 

діяльності, дистанційна освіта – це альтернатива традиційній освіті.  

Переваги дистанційної освіти: 

- впевнене та своєчасне оволодіння сучасними 

інформаційно-комунікаційними технологіям; 

- дозволяє навчатись в іноземних закладах освіти; 

- можливість здобувача освіти не прив’язуватись до терміну 

засвоєння навчальної програми, тобто можливість збільшити або 

зменшити час засвоєння навчальної програми; 

- можливість засвоєння навчальної програми в зручний час 

та в комфортних для здобувача освіти умовах. 

Недоліки дистанційної освіти: 

- недосконалість системи мотивації в об’єкта навчальної 

комунікації, а також недостатній рівень його самоорганізації та 

відповідальності; 

- недосконалість технології та методики прийому / передачі 

навчальної інформації (знань), а також процедур оцінювання 

результатів навчання; 

- обмеженість дистанційної форми навчання у формуванні 

практичних умінь та навичок; 

- неможливість своєчасно вплинути (скорегувати) помилкові 

дії об’єкту навчального процессу; 

- існування ризику в безпомилковій ідентифікації об’єкту 

навчальної комунікації, особливо під час складання іспитів або 

виконання поточних завдань. 

Здобуття освіти на робочому місці дозволяє фахівцям 

підвищувати свою кваліфікацію без відриву від своєї професійної 

діяльності. 

Переваги такої форми навчання є: 

- формування практичних умінь та навичок; 

- можливість своєчасно вплинути (скорегувати) помилкові 

дії об’єкту навчального процесу; 

- система мотивації в об’єкта навчальної комунікації. 

Недоліки здобуття освіти на робочому місці: 

- здобувач освіти зобов’язується дотримуватись терміну 

засвоєння навчальної програми; 
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- неможливість засвоєння навчальної програми в зручний 

час та в комфортних для здобувача освіти умовах. 

Згідно аналітичного звіту «І етап, 2019-2020 н.р. за результатами 

першого року проведення експерименту із запровадження пілотного 

проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки 

фахівців за дуальною формою здобуття освіти» [3], причини що 

спонукають заклади ЗВО впроваджувати дуальну форму здобування 

освіти: 

- підвищення якості підготовки фахівців відповідно до 

реальних вимог ринку праці, посилення практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти; 

- модернізація змісту освіти з метою приведення його у 

відповідність до сучасного змісту професійної діяльності та 

покращення якості освіти; 

- підвищення конкурентоспроможності випускників на 

ринку праці та шансів на працевлаштування після випуску; 

- підвищення конкурентоспроможності ЗВО на ринку 

надання освітніх послуг; 

- стажування професорсько-викладацького складу на 

виробництві. 

Беручи до уваги вищесказане, можна зробити висновок, що 

дуальна форма освіти в процесі неперервної освіти є найбільш 

актуальною. ДФЗО позбавлена недоліків дистанційної освіти та 

здобуття освіти на робочому місці, але включає всі переваги цих 

систем освіти. 
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3. Аналітичний звіт І етап, 2019-2020 н.р. за результатами 

першого року проведення експерименту із запровадження пілотного 

проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки 

фахівців за дуальною формою здобуття освіти [Електронний ресурс] 
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ЗМІСТ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

У системі неперервної освіти необхідно насамперед визначити 

змістовий аспект поняття. 

У сучасній педагогічній науці існують різні концепції змісту 

освіти, що корінням сягають у минуле – у теорію освіти. Кожна з них 

пов’язана з певним тлумаченням місця та функцій у світі суспільства. 

Можна стверджувати, що зміст освіти – історична категорія, що 

еволюціонує під впливом науки, культури, визначається метою й 

завданнями освіти на тому чи іншому етапі розвитку суспільства. 

Освіта є певна система навчальних і виховних закладів, що 

здійснюють різноманітні форми засвоєння багатств культури. Освіта 

інтегрує різні види навчальної та виховної діяльності та їх зміст в 

єдину соціальну систему, орієнтує їх на соціальне замовлення. Серед 

соціальних інститутів суспільства сучасної цивілізації освіта займає 

одну з провідних позицій.  

У сучасній дидактиці виділяють декілька рівнів розгляду і 

формування змісту освіти. На теоретичному рівні зміст освіти 

фіксується у вигляді узагальненого уявлення про склад, структуру і 

суспільні функції соціального досвіду, який подається у його 

педагогічній інтерпретації. На рівні навчального предмета 

представлені певні частини змісту освіти, що виконують специфічні 

функції в загальній освіті. На рівні навчального матеріалу даються 

конкретні, що підлягають засвоєнню, фіксовані у підручниках і 

навчальних посібниках елементи змісту освіти, що входять до курсу 

навчання.  

Зміст освіти випливає із її основної функції – прилучити молодь 

до загальнолюдських і національних цінностей; це – система 

наукових знань про природу, суспільство, людське мислення, 

практичних вмінь і навичок та способів діяльності, досвіду творчої 
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діяльності, світоглядних, моральних, естетичних ідей та відповідної 

поведінки, якими повинен оволодіти учень у процесі навчання. На 

зміст освіти впливають суб’єктивні (потреби суспільства у розвитку 

робочої сили; розвиток науки і техніки, що супроводжується появою 

нових ідей,  і теорій, докорінними змінами в техніці і технології) та 

суб’єктивні (політика керівних сил суспільства, методологічні позиції 

вчених) чинники.  

На думку Н. Мойсеюка, зміст освіти це – система наукових 

знань, інтелектуальних і практичних умінь та навичок; досвід 

здійснення способів творчої діяльності, пошукової роботи; досвід 

емоційно-ціннісних ставлень [7, с. 109]. 

В. Лозова і Г. Троцько поняття зміст освіти розглядають як 

педагогічно адаптований соціальний досвід, педагогічно адаптована 

система знань, способів діяльності інтелектуального і практичного 

характеру, досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного 

ставлення до світу, тобто систему чотирьох компонентів соціального 

досвіду, віддзеркалену у видах і галузях діяльності, втілених у 

навчальних предметах і програмах позаурочної діяльності [5, с. 257].  

В. Міжеріков і П. Підкасістий вважають, що це один із чинників 

економічного і соціального прогресу, орієнтований на: забезпечення 

самовизначення особистості, створення умов для її самореалізації, 

розвиток суспільства, зміцнення й удосконалення правової держави. 

У конкретній освітній установі визначається освітньою програмою 

(програмами), розробленою, прийнятою і реалізованою цією 

освітньою установою самостійно [6, с. 406-407]. 

І. Підласий  розглядає означене поняття як  систему знань, 

умінь, відібраних для вивчення у школі, оволодіння якими забезпечує 

основу для всебічного розвитку учнів, формування їх мислення, 

пізнавальних інтересів та підготовки до трудової діяльності [8, 

с. 236]. 

Досить вузько, лише як сукупність тих знань, умінь та навичок, 

які входять в загальну середню освіту розглядають зміст освіти вчені-

педагоги В. Галузинський та М. Євтух [2, с. 152]; як  знання, вміння, 

навички, якими оволодівають учні у процесі вивчення навчальних 

предметів визначає зміст освіти Баранов С. П. [1, с. 100]; як зміст 

триєдиного цілісного процесу утворення (становлення) особистості – 

засвоєння досвіду, виховання та розвитку розглядає означену 

проблему В. Лєдньов [4, с. 28]. Зміст освіти – це система знань, умінь 

та навичок, оволодіння якими закладає основи для розвитку та 
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формування особистості людини; педагогічне втілення, модель 

соціального замовлення, тобто вимоги суспільства до того, що 

повинна знати й уміти, якими якостями повинна володіти людина.  

Детально і ґрунтовно означене поняття розглядають вчені 

В. Галузяк, М. Сметанський та В. Шахов. Зміст освіти – це система 

знань, практичних умінь і навичок, світоглядних ідей, якими учні 

оволодівають у процесі навчання. Це педагогічно адаптований 

соціальний досвід людства [3, с. 32 ]. 

Зміст освіти складається з чотирьох основних компонентів: 

досвіду пізнавальної діяльності – у формі умінь діяти за зразком; 

досвіду творчої діяльності – у формі умінь приймати нестандартні 

рішення в проблемних ситуаціях; досвіду ставлення до оточуючої 

дійсності – у формі світоглядних, морально-естетичних орієнтацій. 

Наш аналіз був би неповний, якби ми не відзначили, що поняття 

«зміст освіти» у різні епохи трактувався по-різному. У ХVІІ – ХVІІІ 

столітті він включав елементи, спільні для всіх галузей діяльності. 

Сформувалися теорії матеріальної і формальної освіти. Дидактичний 

матеріалізм на перший план висував зміст навчання, другий 

зосереджував увагу на методах навчання. Перший вимагав знань, 

засвоєння, наслідків, другий же привчав до мислення, до вміння 

думати, а процес самостійного набуття знань вважав кориснішим для 

майбутнього громадянина, ніж здобуття готових знань від учителя. 

До ІХ ст. визначилась мета освіти, що виходила за рамки знань, умінь 

і навичок: розумовий розвиток, розвиток самостійності, творчих 

здібностей, які, на жаль, не втілились у нове розуміння змісту освіти. 

На сучасному етапі реформування середньої школи уведення 

нового змісту і структури освіти дає можливість посилити дійовість, 

практичність навчання, його вплив на розвиток творчих здібностей.  

З приводу змісту початкової освіти, слід зазначити те, що його 

особливість сьогодні полягає у тому, що крім традиційних знань, 

умінь і навичок, в нього включаються принципово нові компоненти: 

досвід творчої діяльності, досвід емоційно-ціннісного ставлення до 

навколишнього світу.  
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ЗМІСТ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ 

АСПЕКТ 

 

Обговорюючи перспективи розвитку неперервної освіти в 

Україні, необхідно насамперед визначити теоретичний аспект 

поняття «зміст освіти». 

За визначеннями вітчизняних педагогів, зміст освіти, у тому 

числі й початкової складається з чотирьох основних компонентів: 

– досвіду пізнавальної діяльності – уміння  діяти за зразком;  

– практичного досвіду – у формі умінь і навичок, які можуть 

бути загальними; 

досвіду творчої діяльності – у формі умінь приймати 

нестандартні рішення в проблемних ситуаціях;  

– досвіду ставлення до дійсності – у формі світоглядних, 

морально-естетичних орієнтацій. 

1. Пізнавальний досвід включає систему знань про природу, 

суспільство, мислення , техніку, засоби діяльності, засвоєння яких 

забезпечує формування у свідомості учнів наукової картини світу. 
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2. Практичний досвід включає насамперед ті уміння й навички, 

які можуть бути загальними (складання плану, виділення суттєвого, 

порівняння, формулювання висновків, конспектування, анотування, 

робота з підручником, словниками, довідниками тощо) і 

спеціальними, що формуються  лише в рамках певних навчальних 

предметів (уміння розв’язувати фізичні або математичні задачі, 

ставити досліди з хімії, креслити тощо). 

3. Вагоме значення в системі змісту освіти має досвід творчої 

діяльності, адже він забезпечує готовність школярів до розв’язання 

нових проблем, до перетворення дійсності. Він включає: самостійне 

перенесення знань і умінь у нову ситуацію; бачення нових проблем у 

знайомій ситуації; бачення структури об’єкта і його нових функцій; 

самостійне комбінування відомих способів діяльності у нові; бачення 

різноманітних способів розв’язання проблеми й альтернативних 

доказів; побудова принципово нового способу розв’язання проблеми, 

що є комбінацією відомих. 

4. Досвід ставлення до навколишньої дійсності – система 

морально-естетичних поглядів, цінностей, що виражають ставлення 

особистості до світу, діяльності людей. 

Всі компоненти змісту освіти пов’язані між собою таким чином, 

що кожен попередній є основою для переходу до наступного. 

Педагогічні вимоги до змісту освіти: зміст освіти повинен бути 

спрямований на досягнення основної мети виховання – формування 

гармонійно розвиненої, суспільно активної особистості – 

громадянина України; зміст освіти повинен будуватися на науковій 

основі.  У підручниках з педагогіки  зазначається, що зміст освіти – 

це система наукових знань, умінь і навичок, розумових і фізичних 

здібностей школярів, формування світогляду, моралі та поведінки, 

підготовку до суспільного життя, до праці;   під змістом освіти 

розуміється система знань, умінь і навичок, оволодіння якими 

забезпечує розвиток розумових і фізичних здібностей школярів, 

формування у них основ світогляду і моралі і відповідну їм 

поведінку, готує їх до життя і праці. Кожне з визначень має 

раціональне зерно. Більшість вчених схиляється до того, що змістом 

освіти є система наукових знань, практичних умінь і навичок, а також 

світоглядних і морально-естетичних ідей, якими необхідно оволодіти 

учням у процесі навчання. Зміст є чітко окреслене коло 

систематизованих знань, умінь і навичок, які є основою для 

всебічного розвитку учнів, формування у них діалектико-
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матеріалістичного світогляду, пізнавальних інтересів. Проте тут 

можна заперечити. У визначеннях змісту освіти все зводиться до 

певної системи наукових знань, якими має оволодіти людина ще з 

раннього віку. Але ж оволодіння знаннями не завершується тільки в 

молодому віці. Людина упродовж усього життя засвоює знання, 

пізнає світ, збагачує власні знання надбанням культури людства. 

Отже, обмежувати зміст освіти лише певною системою наукових 

знань неможливо, бо це відбиває лише одну частину 

багатоступеневого навчально-виховного процесу. Засвоєння лише 

певних галузей знань може визначати зміст освіти, але зміст освіти 

лише галузевої. 

Зміст освіти – сукупність систематизованих знань, умінь і 

навичок, поглядів і переконань, а також певний рівень розвитку 

пізнавальних сил і практичної підготовки, досягнутий у результаті 

навчально-виховної роботи.  

У «Педагогіці» під ред. В. Астахової зміст освіти розглядається 

як науково обґрунтована система дидактично і методично 

оформленого навчального матеріалу, покликаного забезпечити різні 

рівні освітньої і кваліфікаційної підготовки [4, с. 213]. 

Дещо ширше це поняття розглядається у педагогічному 

енциклопедичному словнику. Зміст освіти – педагогічно адаптована 

система знань, умінь і навичок, досвіду творчої діяльності і 

емоційного ставлення до світу, засвоєння якого забезпечує розвиток 

особистості [3, с. 266]. 

Як стверджує російський вчений В. Полонскій, зміст освіти – 

педагогічно інтерпретований і науково обґрунтований досвід 

передачі від одного покоління наступному спеціально відібраних 

знань, способів діяльності, що втілюються у результаті їх засвоєння в 

уміння і навички, досвід творчої діяльності, цінності і відношення, 

що в сукупності забезпечують різнобічні якості особистості, її 

інтелектуальний, моральний, естетичний, емоційний і фізичний 

розвиток [5, с. 77]. 

На думку інших вчених, під змістом освіти слід розуміти ту 

систему наукових знань, практичних умінь і навичок, а також 

світоглядних і морально-естетичних ідей, якими необхідно опанувати 

учням у процесі навчання, це та частина суспільного досвіду 

поколінь, що відбирається відповідно до поставлених цілей розвитку 

людини й у виді інформації передається їй [7, с. 69]. 
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У підручнику з педагогіки (автор А. Радугін) зміст освіти 

розглядається як система знань, практичних умінь і навичок, а також 

світоглядних, моральних, суспільно-політичних, естетичних і інших 

ідей, якими необхідно опанувати індивіду  у процесі навчання 

[6,с.140]. 

На сучасному етапі реформування середньої школи уведення 

нового змісту і структури освіти дає можливість посилити дійовість, 

практичність навчання, його вплив на розвиток творчих здібностей.  

З приводу змісту початкової освіти, слід зазначити те, що його 

особливість сьогодні полягає у тому, що крім традиційних знань, 

умінь і навичок, в нього включаються принципово нові компоненти: 

досвід творчої діяльності, досвід емоційно-ціннісного ставлення до 

навколишнього світу.  
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Державний стандарт початкової загальної освіти наголошує, що 

перед початковою школою стоїть завдання реалізації ідеї інтеграції, 
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розвитку дослідницького підходу до формування умінь, 

конструювання знань, а не їх відтворення [3]. 

Аналіз літературних джерел засвідчує, що окремі питання 

дослідницької діяльності учнів молодшого шкільного віку знайшли 

своє висвітлення у працях Т. Гільберг, І. Девятова, Л. Кисель, 

Н. Лалак, Т. Мієр, О. Савченко. 

У педагогічній літературі часто ототожнюються поняття 

«навчально-дослідна робота», «дослідницька діяльність» та 

«дослідницька компетентність». 

Дослідницькі уміння ми розглядаємо як «уміння, що поєднують 

теоретичні знання і практичні вміння та забезпечують здатність 

особистості до самостійних спостережень, узагальнень, аналізу 

процесів та явищ дійсності, а також набуття нових знань і 

застосування їх відповідно до поставленої мети дослідницької 

діяльності» [2, с. 175]. 

Формування дослідницьких умінь при вивченні навчального 

предмета «Я досліджую світ» відбувається шляхом 

експериментування та проведення спостережень. Організовуючи 

дослідницьку діяльність, необхідно сформувати дослідницькі риси у 

молодших школярів ‒ зацікавленість, допитливість та 

спостережливість. 

Дослідницьку діяльність можна розглядати як складову 

дослідницької компетентності [2]. Вона формує творчу, самостійну й 

ініціативну позицію учнів, розвиває загальнонавчальні вміння та 

навички, реалізує принцип зв’язку навчання із життям. 

Дослідницьку діяльність у початковій школі відносять до 

освітньої технології, головним засобом якої визначено навчальне 

дослідження. У процесі дослідження передбачається виконання 

учнями молодших класів дослідницьких завдань, проведення 

спостережень, експериментів, вирішення ситуативних, проблемних 

завдань тощо [4]. Методисти наголошують, що технологіями 

формування дослідницьких умінь є розвиток навчально-логічних 

умінь дітей молодшого шкільного віку, розв’язання завдань 

проблемного змісту, проведення уроків-досліджень [1]. 

При вивченні навчального предмета «Я досліджую світ» 

перевага надається практичним роботам, демонстраційним і 

лабораторним дослідам, експериментам, спостереженням у природі, 

вирішенню ситуативних і проблемних завдань, екологічному 
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моделюванню та прогнозуванню, навчальним проєктам і практичній 

діяльності з охорони природи [1, с. 54]. 

Задля збереження наступності під час формування 

дослідницьких умінь в учнів доцільно керуватися визначеною метою 

систематичного дослідження та дбати про психологічно комфортне 

освітнє середовище, яке сприяє розвитку творчих здібностей дітей. 

У початковій школі дослідницька робота може бути 

індивідуальною, груповою та колективною. Тому при формуванні 

дослідницької групи важливо враховувати навчальні можливості 

молодших школярів. 

Учням перших і других класів складно виконувати дослідницькі 

завдання самостійно. Керівником такої роботи має бути вчитель. До 

дослідницьких завдань доцільно заохочувати учнів старших класів та 

батьків, які можуть допомогти молодшим школярам підібрати 

інформативні джерела та оформити роботу. Методики формування 

дослідницьких умінь повинні відзначатися зрозумілістю та 

доступністю. У третьому та четвертому класах дослідницька 

діяльність базується на раніше отриманих результатах. Тому доцільно 

застосовувати завдання, які спрямовані на розвиток навичок 

самостійної дослідницької діяльності. 

У збереженні наступності доцільним є поступове ускладнення 

методики проведення дослідницької діяльності у початковій школі. 

Це досягається за рахунок застосування певних прийомів: прийом 

часових обмежень, що ґрунтується на врахуванні істотного впливу 

часового чинника на розумову діяльність; прийом раптових заборон 

(заборона учням використовувати будь-яку довідкову літературу); 

прийом нових варіацій (вимога до учнів виконати вправу по-іншому); 

прийом інформаційного дефіциту (проблемне завдання подається з 

неповною кількістю даних, потрібних для його виконання); прийом 

інформаційного перенасичення (включення в умову проблемного 

завдання зайвих відомостей) [1, с. 55]. 

Таким чином, дослідницькі вміння ‒ це складова частина 

дослідницької діяльності. Використання методик стимуляції 

творчого процесу, які відзначаються високою результативністю 

активізації та стимуляції дослідницької діяльності учнів, забезпечить 

наступність при формуванні дослідницької діяльності у молодших 

школярів. 
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ДОСВІД РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

В КРАЇНАХ ЄС 

 

Реформування початкової освіти є своєчасним і прогресивним, 

але, зрозуміло, що воно неспроможне водночас розв’язати всі 

суперечності системи. Відтак, важливим стає пошук відповідей на 

численні виклики, що постали перед освітою на шляху її модернізації 

у контексті європейських орієнтирів розвитку, і віднаходження 

балансу між збереженням досягнень і національних особливостей та 

кореляцією із загальними тенденціями розвитку початкової школи в 

Європі. 

Аналіз спільних тенденцій розвитку шкільної освіти в країнах 

Спільноти та європейський вектор освітньої політики України дають 

підстави для обґрунтування рекомендацій щодо модернізації 

національної початкової освіти. Рекомендації структуровані за трьома 

рівнями: змістовий, початкової управлінський. Утворюючи перший 
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щабель шкільництва, початкова освіта завжди перебувала у центрі 

уваги науковців і політиків. 

Роки незалежності України тим більше сприяли зростанню 

зацікавленості суспільства у розбудові сучасної початкової школи, на 

яку сьогодні покладається розв’язання низки соціально-економічних 

завдань, що постали перед новою Україною. Внутрішні процеси 

державотворення та зовнішня політика євроінтеграції визначають 

сьогодні і вектор реформ, і проблематику теоретичних та практичних 

досліджень у царині початкової освіти. Відтак, входження України до 

європейського освітнього простору актуалізує вивчення досвіду країн 

ЄС у розбудові з метою системного охоплення проблемних питань. 

Реформування початкової освіти є своєчасним і прогресивним, 

але, зрозуміло, що воно неспроможне водночас розв’язати всі 

суперечності системи, серед яких: непослідовність державної 

політики у галузі освіти, відсутність моніторингу якості проведених 

реформ, тривала економічна й демографічна кризи, дефіцит 

відповідального батьківства, суперечливий вплив ЗМІ та Інтернету на 

дітей, непідготовленість педагогічних і управлінських кадрів до 

вчасного й адекватного реагування на інновації [1]. 

Модернізація національної школи спрямувала науковий пошук 

вітчизняних учених на дослідження: психологічних особливостей 

молодшого школяра; дидактичних умов навчально-виховного 

процесу в сучасній початковій школі; дидактико-методичних 

особливостей підручників для початкової школи; виховної роботи з 

молодшими школярами – теоретичної та методичної підготовки 

вчителів початкової школи до навчання й виховання молодших 

школярів. 

Аналіз тенденцій розвитку початкової освіти в країнах ЄС та 

узагальнення результатів наукового дослідження дають підстави для 

обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення політики 

модернізації початкової освіти в Україні. Як зазначає Ярова Олена 

Борисівна, рекомендації структуровано за трьома рівнями (змістовий, 

організаційний, управлінський), що уможливлює системне охоплення 

проблемних питань. Перебуваючи в постійному розвитку, зміст як 

базовий компонент шкільної освіти спрямовується соціокультурним 

та політико-економічним контекстом, що формулює вимоги 

суспільств до рівня й характеру підготовки молоді. 

Трансформації змісту початкової освіти, яка відповідає першому 

рівневі освіти за шкалою Міжнародної стандартної класифікації 
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освіти (МСКО – ISCED, 2011), в Україні відбуваються під впливом 

загальноєвропейських тенденцій – стандартизації, переорієнтації на 

компетентнісні засади та посилення ціннісного виміру. 

На змістовому рівні в контексті модернізації національної 

школи цінним є досвід Європейської спільноти, де моделювання 

змісту початкової освіти характеризується педагогічними новаціями 

на шкільному рівні з метою модернізації навчального 

середовища,процес входження України до європейського освітнього 

простору потребує врахування загальноєвропейських тенденцій 

розвитку шкільництва, зокрема сутності й напрямів модернізації його 

змісту та ін. Зважаючи на можливості, які відкриває оновлене освітнє 

законодавство України, і суспільно-політичну зацікавленість 

проблемами освіти, сьогодні від початкової школи очікується 

практична реалізація задекларованих принципів дитино центризму.  

Сучасні реформи на організаційному рівні спрямовано на 

оптимізацію навчально-виховного процесу в початковій школі 

шляхом упровадження циклів навчання, забезпечення доступу до 

початкової освіти, адаптації режиму навчання до вікових 

особливостей молодшого школяра, розширення шкільної автономії у 

питаннях планування розкладу та форм занять, розширення 

вчительської автономії у питаннях використання технологій і методів 

навчання, що забезпечують індивідуалізацію, інтегрований підхід, 

продуктивну взаємодію з учнями. 

Організаційні трансформації в освіті безпосередньо пов’язані із 

формуванням нової системи управління. Домінуючою ідеєю в Європі 

стає децентралізація шкільництва та розширення шкільної та 

вчительської автономії. Перерозподіл влади між центральними й 

федеральними органами освіти та місцевими менеджерами 

супроводжується розбудовою системи шкільного інспекторатуі 

поширенням практики школо-базованого менеджменту на рівні 

МСКО.  

Недосконалість системи управління шкільною освітою в 

Україні, що пов’язана з фінансовими, технічними та кадровими 

проблемами, потребує вивчення досвіду країн ЄС щодо реформ на 

управлінському рівні. Аналіз даних інформаційної бази дослідження  

підтверджує, що системними проблемами державного управління 

загальною середньою освітою, а в її межах і початковою, впродовж 

усіх років незалежності залишаються занадто велика концентрація 
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повноважень у МОН, що суперечить проголошеним намірам щодо 

утвердження державно-громадської системи управління освітою. 

Аналіз проблем реформування початкової школи в Україні та 

сучасних тенденцій розвитку освіти на рівні МСКО 1 у країнах ЄС 

демонструє наявність спільних викликів. Це актуалізує порівняльні 

дослідження та вивчення досвіду європейських держав щодо 

проведення трансформацій на організаційному, змістовому та 

управлінському рівнях початкової освіти з метою використання 

прогресивних ідей у розбудові нової української школи. 

Перспективним для національної освіти вбачається всебічний аналіз 

європейських ідей громадсько-державного управління школою та 

школобазованого менеджменту. 
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БІОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ДИТЯЧОГО РОЗВИТКУ У 

ПРАЦЯХ ЗАКОРДОННИХ ВЧЕНИХ 

 

Досліджено співіснування трьох провідних психологічних 

концепцій творчого розвитку особистості: біогенетичної (К. Холл та 

ін.), персоналістичної (А. Маслоу та ін.) та соціогенетичної 

(Л. Виготський та ін.) [2]. У біогенетичній теорії акцент робиться на 

біологічні чинники, як процес розвитку особистості, що зумовлений 

біологічними особливостями людини (психоаналіз Фрейда, 

конституціональні теорії) [1]. 

Біологічна концепція розглядає людину як істоту по суті своїй 

природню, і будь-яка поведінка пояснюється впливом властивих їй 

від народження інстинктів, потягів і потреб. Основними ідеями 

біологічної концепції є: психічний розвиток людини обумовлено 

етапами історичного і біологічного розвитку її батьків, найважливіша 

роль у розвитку належить біологічному фактору, зокрема 
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спадковості; детермінанта поведінки – це дозрівання людського 

організму, а розвиток – лише комплекс кількісних змін індивіда; 

наявність біологічного зв’язку між дитиною і суспільством; 

виховання і соціальне середовище створюють умови (позитивні або 

негативні) для розвитку спадкових рис індивіда; неприпустимо 

втручання у природу дитини. 

Першим кроком на шляху виникнення біогенетичних концепцій 

була теорія Ч. Дарвіна про те, що розвиток – генеза – 

підпорядковується певним законам. Надалі будь-яка велика 

психологічна концепція завжди була пов’язана з пошуком законів 

дитячого розвитку [3]. 

Німецький натураліст Е. Геккель і німецький фізіолог І. Мюллер 

сформулювали біогенетичний закон, згідно з яким тварина і людина 

під час внутрішньоутробного розвитку коротко повторюють ті стадії, 

які проходить даний вид у філогенезі. Цей процес був перенесений на 

процес онтогенетичного розвитку дитини. 

Американський психолог К. Холл вважав, що дитина у своєму 

розвитку коротко повторює розвиток людського роду. Підставою для 

появи цього закону послужили спостереження за дітьми, у результаті 

чого були виділені такі стадії розвитку: печерна, коли дитина риється 

в піску, стадія полювання, обміну та ін. К. Холл передбачав також, 

що розвиток дитячого малюнка відображає ті стадії, які проходило 

образотворче мистецтво в історії людства. Теорії психічного 

розвитку, пов’язані з ідеєю повторюваності в цьому розвитку історії 

людства, називають теоріями рекапітуляції. 

Американський психолог К. Холл вважав, що дитина у своєму 

розвитку коротко повторює розвиток людського роду. Підставою для 

появи цього закону послужили спостереження за дітьми, у результаті 

чого були виділені такі стадії розвитку: печерна, коли дитина риється 

в піску, стадія полювання, обміну та ін. К. Холл передбачав також, 

що розвиток дитячого малюнка відображає ті стадії, які проходило 

образотворче мистецтво в історії людства. 

Німецький психолог В. Келер, проводячи досліди на 

людиноподібних мавпах, відкрив у них наявність інтелекту. Цей факт 

лежить в основі теорії, згідно з якою психіка у своєму розвитку 

проходить три етапи: 1) інстинкт; 2) дресура; 3) інтелект. 

Австрійський психолог К. Бюлер, спираючись на теорію 

В. Келера і під впливом праць засновника психоаналізу, 

австрійського психіатра і психолога З. Фрейда, за основний принцип 
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розвитку всього живого вважав принцип задоволення. Він пов’язував 

етапи інстинкту, дресури та інтелекту не тільки з дозріванням мозку й 

ускладненням відносин з навколишнім середовищем, а й з розвитком 

афективних станів – переживанням задоволення та пов’язаною з ним 

дією. К. Бюлер стверджував, що на першому етапі розвитку – етапі 

інстинкту – завдяки задоволенню інстинктивної потреби настає так 

зване «функціональне задоволення», що є наслідком виконання дії. А 

на етапі інтелектуального розв’язання завдання виникає стан, який 

передбачає задоволення. 

В. Келер, вивчаючи розвиток дитини за допомогою 

зоопсихологічного експерименту, зауважив про схожість у 

примітивному застосуванні знарядь праці у людини і мавпи. 

Усередині біогенетичної концепції існує безліч теорій розвитку. Одна 

з них належить З. Фрейду. Його психодинамічна теорія (психоаналіз) 

розвитку полягає в тому, що інстинкти, які породжують лібідо 

(бажання), є основним джерелом розвитку особистості. Енергія лібідо 

може бути позитивною і негативною залежно від спрямованості. У 

першому випадку вона спрямована на продовження роду і 

проявляється в сексуальному потязі. Якщо лібідо не отримало 

виходу, енергія стає руйнівною і проявляється у вигляді агресії. 

Відповідно до теорії Фрейда між бажаннями людини («воно») і 

морально-етичними обмеженнями («над-я») йде постійна взаємодія, 

боротьба. У результаті такої взаємодії формується особистість («я»). 

Незважаючи на велику кількість недоліків у цій концепції 

(заниження ролі середовища, соціуму), вона мала певні досягнення: 

створення основи ідеї розвитку особистості; опис важливості ролі 

активності для саморозвитку; визначення ролі гри в житті дитини, 

розгляд гри як підготовки до майбутнього; покладено початок 

розвитку теорії навчання особистості; початок вивчення біологічного 

фактора в розвитку особистості, що стало поштовхом для розвитку 

генетики і психогенетики. 
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НАСТУПНІСТЬ У ВИВЧЕННІ ГРАФІЧНИХ УМІНЬ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ЗАКЛАДАХ ПОЧАТКОВОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ 

 

На уроках трудової праці, графічна робота учнів має велику 

здатність до розумового розвитку. Розглянувши у дослідницькій 

роботі пристрій навчальної та пізнавальної дії щодо уроків трудового 

навчання, можна виокремити гіпотезу, що всяка графічна діяльність 

перш за все реалізується у думках, на засадах чого продукується 

конкретне графічне зображення в уяві учня, а лише потім це 

відтворюється у дійсних графічних проекціях. Невидима зовнішня 

інтелектуальна праця підкреслює тісну співдію розумової діяльності, 

абстрактного міркування та пам’яті. Внаслідок чого формується 

графічне зображення об’єкта, що закріплює у свідомості школяра 

ознаки предмета та яке умовно демонструється на креслярській 

діяльності чи буде побудовою відповідного образу. Графічну працю 

можна розглянути як нероздільний різнобічний рух, що показує 

співпрацю інтелектуальної та прикладної роботи, напрямленої на 

формування просторових ознак предметів та відображенню цих 

властивостей в образному мисленні на підґрунті існуючого 

зображення. 
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Розумова праця в графічній роботі на уроках трудового 

навчання є вимогою створення концепції образів, які виявляють 

просторість ознак і взаємозв’язків між собою предметів. Адже лише 

на базі попередньо сформованого образу виринає зафіксована думка 

про предмет або дотримується виконання ілюстрації його. Від 

правильного уявлення відповідно сформованого ескізу, 

безпосередньо має відношення сприймання якостей відображеного 

предмета та інформаційна повнота і чіткість виробленого на його базі 

зображення. 

Графічні уміння – це уміння реалізувати графічні образи, які не 

зберігаються без професійних мистецьких умінь, тому як 

виявляються у підпорядкуванні одне одного. О. Літковець, говорячи 

про поняття «художньо-графічні уміння», має на увазі ступінь 

утилітарного опанування учнями молодшого шкільного віку 

виражальними перевагами графічного мистецтва з перетворенням 

рисунку в знаково-образну композицію. Звернемо увагу на те, що в 

графічній праці дії сприймання, пам’яті, уявлення, споглядання 

протікають в об’єднанні. Для вираження власних відчуттів 

злагодженості та гармонії прекрасного, учні початкової школи у 

процесі графічної образності, намагаються втілити свій творчий 

потенціал. Формування графічної грамоти в учнів початкової школи 

спираються на педагогічні положення, що мають вплив на процес 

організації та контролю навчальної діяльності [5, с. 12].  

Процес створення графічних умінь залежать від точних завдань 

та етапів навчання відмінними методами й сполученням цих технік. 

Так, при першому інформуванню учнів з алгоритмом конкретних 

розрахунків або їх побудови особливу роль відіграє використання 

ігрового способу в єднанні з евристичною бесідою. На періоді 

закріплення вмінь базовим методом можлива індивідуальна робота 

учнів, а в окремих випадках – суміщення самостійної діяльності й 

ігрового методу. Поетапне використовування цих вимог у навчальні, 

задовольняє системну працю вчителів, де учні навчаються в 

залежності з вимогами обсягу знань кожного класу здійснювати 

побудову з допомогою масштабної лінійки та циркуля певні 

геометричні обчислення. 

Реалізація принципу поєднання трудової діяльності учнів та 

життя яскраво відображається у опануванні цінністю предметів та їх 

атрибутами вимірювання. Тому формуванню графічних навичок 

завжди приділялася наполеглива увага. Під час навчального процесу 
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учні початкової школи також навчались графічним умінням. Вони 

розвивають у школярів такі позитивні якості, як характер, 

акуратність, наполеглива праця та чесність. Дані, отримані з робіт, 

розглянутих учителем-методистом М. Волчастою, також поширюють 

можливість, стверджуючи, що, навчаючи учнів, вони неуважно 

зосереджувались на тому, щоб прийняти застосування комп’ютерної 

техніки та виконувати певні обчислювальні операції. Можна 

визначити, що приблизно більш ніж половина учнів не має 

необхідних знань одиниць вимірювання. Як результат, більшість 

школярів молодшого шкільного віку наприкінці четвертого класу не 

мають реальних базових навичок користуватися найпростішими 

інструментами обчислення (наприклад, лінійками). Такий невеликий 

результат інтерпретується тим, що численна кількість вчителів 

применшує роль цих навичок. Отриманні результати доводять, що в 

сучасній освіті мають значущість стійкі помилки при здійсненні 

найелементарніших геометричних побудов. З такими погрішностями 

учні переходять в наступні класи. Як визначається в методичній 

літературі, неабияке число учнів старшого шкільного віку так і 

завершують школу, не закріпивши простих графічних умінь. 

Зважаючи на те, що графічні вміння включаються в склад практичних 

умінь, неприйнятий стан негативно впливає на здійснення принципу 

сполучення навчання і з життям не лише у початкових класах, а й у 

старших класах загальноосвітньої школи [6, с. 4-8]. 

Складаючи практичні графічні завдання, потрібно вбачати 

словниковий запас дітей, щоб впроваджувати відомі для них поняття 

чи за необхідністю породжувати нові знання про величини, які вони 

опановують. Варто також уважно вишукувати числові дані, бо з 

розвитком суспільства вони реформуються.  
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ 

НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку нашої 

країни надзвичайно актуалізується питання виховання та навчання 

дітей в умовах, що постійно змінюються. Його неможливо успішно 

реалізувати без належної психологізації методичного супроводу 

навчання учнів. Очевидно, що ці процеси необхідно розпочинати з 

початкової школи.  

Одним з провідних завдань реформування освіти в наш час є 

гуманізація навчально-виховного процесу. В умовах гуманізації 

освітньої системи виникла необхідність зміни діяльності вчителя, 

його установок, позицій. Рішення проблеми професіоналізму вчителів 

пов’язане з питаннями вдосконалення професійної підготовки 

майбутніх педагогів, насамперед підвищення психологічної 

компетентності вчителя. 

Сучасному вчителеві недостатньо володіти лише своїм 

предметом, необхідно знати особливості його засвоєння учнями, 

формувати в них потребу в оволодінні метазнаннями (знаннями про 

знання) та ін. [8, с. 246]. 

Побудова моделі психологічної компетенції педагога має 

спиратися на засади, що дозволяють успішно вирішувати професійні 

задачі. Психологічна компетентність педагога - це наявність основ 

знань із загальної, вікової, педагогічної, соціальної психології та 

психофізіології і досвіду набутого під час педагогічної практики, 

власної професійної діяльності та підвищенні кваліфікації, 

необхідних для ефективної педагогічної роботи. 

Для здійснення навчально-виховного процесу вчитель має 

володіти глибокими знаннями психіки школяра, розумінням його 

психічних станів, уміннями добирати для уроків і заходів 

інформацію, контролювати свою діяльність і поведінку, а також 
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індивідуальними психічними та фізіологічними властивостями, що 

забезпечують ефективне формування професійної компетентності.  

З іншого погляду, психологічна компетентність педагога 

спирається на те, що психологічна складова педагогічної діяльності 

охоплює міжособистісне оцінювання, стереотипізацію, класифікацію, 

порівняння, зіставлення, аналіз, рефлексію [5, с. 188-189]. 

Розуміння психологічної компетенції педагога характеризують 

різні її сторони, це дуже нагадує кількість теорій особистості в 

сучасній психології, яких нараховується 56. 

На підставі теоретичного аналізу ідей та психологічних 

концепцій відомих дослідників (К. О. Абульханова-Славська, Б. Г  

Ананьев, Г. О. Балл, І. Д. Бех, B. C. Біблер, І. А. Зязюн, 

О. М. Леонтьев, С. Д. Максименко, В. Д. Шадріков) та визначення 

змісту психологічної культури вчителя (І. Д. Бех, В. І. Войтко, 

О. В. Проскура, В. В. Рибалка, Р. І. Скульський, Н. В. Чепелєва) 

представлено і детально розкрито концептуальну структурно-

функціональну модель розвитку психологічної культури вчителя 

початкової школи в єдності трьох вимірів: змістовно-особистісного, 

діяльнісного та генетично-вікового [10]. 

До змістовно-особистісного виміру належать види 

психологічної компетенції, що відповідають достатньо розвиненим 

підструктурам особистості вчителя:  

• культура спілкування (комунікативна культура), що 

відповідає підструктурі здатності до міжособистісного спілкування;  

• мотиваційна культура – особистісно-розвивальній 

спрямованості;  

• характерологічна культура, що відповідає підструктурі 

характеру;  

• рефлексивна культура, що кореспондує з 

високорозвиненою підструктурою самосвідомості з її центральною 

складовою - психологічною рефлексією поведінки; 

• психологічна компетентність, або культура психологічного 

досвіду - як результат ефективного засвоєння і використання 

психологічних знань, умінь та навичок;  

• інтелектуальна культура, тобто розвинені психічні процеси 

(психологічне сприймання, увага, пам’ять, мислення, уява);  

• психофізіологічна культура, або здатність враховувати у 

професійній діяльності тип темпераменту, вік, стать, антропологічні 

ознаки учнів, учителів, свої власні.  
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Діяльнісний вимір психологічної компетенції вчителя 

початкової школи охоплює такі компоненти:  

• гуманістично-мотиваційний, 

• когнітивно-психологічний,  

• цілеособистісний (якість людини як фахівця),  

• творчо-результативний,  

• емотивно-естетичний.  

До генетично-вікового виміру психологічної компетенції 

належить характеристика рівня розвитку всіх означених базових 

якостей і компонентів в ході професійного становлення вчителя 

початкової школи.  

Психологічна компетентність педагога обумовлена 

соціогенними і внутрішньоособистісними детермінантами розвитку 

психологічної культури.  

Соціогенні – визначаються суспільною потребою, необхідністю 

психологічної підготовки вчителя до розвитку особистості учня і 

виступають у формі настановлень доктрини освіти, концепцій і 

програм спеціальної особистісно орієнтованої професійної підготовки 

та перепідготовки педагогів.  

Внутрішньоособистісні, а фактично самодетермінанти – 

зумовлені розвитком і саморозвитком особистості вчителя в умовах 

особистісно спрямованої педагогічної діяльності, спеціальної 

підготовки та самопідготовки до неї і виступають як:  

• екзодетермінанти (зовнішні); засвоєні і здійснювані мотиви 

професійної діяльності, а також психологічні знання, вміння, 

навички; 

• ендодетермінанти (всередині); характер, рефлексія, 

психофізіологічна база. 

Отже, взаємозв’язок між соціогенними і 

внутрішньоособистісними детермінантами розвитку психологічної 

компетентності та їх дія відбувається у формі певної організації 

професійної підготовки і перепідготовки вчителя та його 

безпосередньої психолого-педагогічної діяльності з розвитку 

особистості учня та власної. 

Сучасні педагогічні системи спрямовані на забезпечення 

гармонізації відносин між учнем і довкіллям, оскільки одним із 

основних показників якості життя дитини є її здоров’я, педагогіка 

майбутнього має виконувати здоров’язбережувальну функцію. Темп 

життя і навчальні навантаження учня початкової школи 
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збільшуються, тоді як показники здоров’я знижуються. Отже, учитель 

має створити і підтримувати комфортну психологічну атмосферу в 

класі. Тому для ефективної педагогічної роботи важливо знати 

психологічні особливості дитини, що дозволить педагогу створити 

оптимальні умови для розбудови ефективного розвивального 

середовища в початковій школі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ 

 

Екологічна культура – якісне новоутворення особистості, 

частина її загальної культури. Дослідження взаємовпливу соціального 

і природного в житті людини дозволяє говорити про специфічні 

вияви культури в екологічному сенсі. Екологічна культура 

визначається як одна з форм культури, як здатність людини відчувати 

живе буття світу, пристосовувати його до себе, взаємоузгоджувати 

власні потреби і устрій природного довкілля [1, c. 14]. 

Екологічна культура виступає регулятором людської діяльності. 

Вона є за своєю суттю своєрідним «кодексом поведінки», що лежить 

в основі екологічної діяльності та екологічної поведінки. За змістом її 

слід розглядати як сукупність знань, норм, стереотипів та правил 

поведінки людини в навколишньому середовищі [2, c. 115]. 

Формування екологічної культури в процесі розвитку 

особистості проходить у декілька етапів. Загальновідомими є чотири 

таких етапи: перший етап сфокусований на навчанні дітей бачити і 

розуміти красу довкілля; на другому етапі завдання ускладнюються – 

важливо не тільки сформувати в молодших школярів потребу 

спостереження, але й бережливого ставлення до природи, потребу 

охороняти і збагачувати її; на третьому етапі учні мають усвідомити, 

що природа і людина взаємопов’язані, вони впливають одне на 

одного, причому цей вплив двобічний, у якому не повинно бути 

домінування однієї зі сторін. Четвертий етап передбачає становлення 

екологічної відповідальності як основної риси особистості на основі 
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системних знань про екологічні проблеми сучасності і можливості 

шляхи розвитку сучасної цивілізації і довкілля. 

У межах екологічної культури виділяють три складові цього 

поняття: екологічні знання, екологічні переконання та екологічну 

діяльність. 

Взаємодія цих трьох компонентів (освітянського, світоглядного і 

діяльнісного) визначає формування екологічної культури особистості 

школяра. Екологічні знання в початковій школі формуються на 

основі емоційно-естетичного сприйняття природного середовища. 

Педагогу необхідно знати способи «поєднання» емоційних почуттів у 

ставленні до природи з пізнавальними завданнями щодо її вивчення і 

практичними діями з охорони природи. Звичайно, емоційно-

естетичне повинно поєднуватися з інтелектуальним сприйняттям 

природи, на основі якого формуються екологічні переконання, з 

практичною природоохоронною діяльністю учнів, до якої належать 

підгодовування птахів взимку, озеленення території школи, класу, 

догляд за рослинами, очищення джерел тощо. Такі суспільно значущі 

справи привчають дітей вже з раннього віку цінувати природу, 

вносити посильний внесок у її збереження, бути творцями, а не 

руйнівниками чи споглядачами.  

Показники сформованості екологічної культури необхідно 

досліджувати на двох умовно виділених рівнях: внутрішньому і 

зовнішньому – якісні зміни в структурі особистості і їх прояви у 

взаємодії людини з навколишнім світом. 

На першому (внутрішньому) рівні ми оперуємо такими 

категоріями, як потреби, здібності, інтереси, цінності, мотиви, звички, 

почуття, емоції, знання, вміння, навички, суб’єктивна позиція та інші. 

На другому (зовнішньому) рівні ми користуємось такими 

категоріями, як ставлення, поведінка, вчинок, діяльність, взаємодія та 

інші. 

На кожному етапі особистісного розвитку загальні критерії 

мають свій конкретний зміст і форми прояву, обумовлені 

психологічними особливостями, специфікою віку. 

Молодший шкільний вік – цінний етап у розвитку екологічної 

культури особистості. В цей період відбувається якісний стрибок, що 

в значній мірі зумовлює процес розвитку екологічної культури, що 

надалі проявляється у формуванні у дитини свідомого ставлення до 

оточуючого світу в тому, що вона починає відокремлювати себе від 

навколишнього середовища, долає у своєму світовідчутті відстань від 
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«Я – природа» до «Я і природа», розвивається емоційно-ціннісне 

відношення до навколишнього. 

У процесі розвитку екологічної культури молодшого школяра 

можна умовно виділити три етапи, які співпадають з переходом 

дитини з класу в клас. Як основний критерій росту є набутий 

дитиною досвід взаємодії з оточуючим світом, оскільки він 

забезпечує необхідну базу в розвитку екологічної культури 

особистості і наступні прояви морально-екологічної позиції 

особистості: 

‒ засвоєння норм і правил екологічно обумовленої взаємодії з 

навколишнім світом, трансформації значної їх частини у звички 

дитини; 

‒ наявність потреби у набутті екологічних знань, орієнтація на 

їх практичне застосування; 

‒ потреба в спілкуванні з представниками тваринного і 

рослинного світу, співчуття до них, прояви доброти, чуйності, 

милосердя до людей, природи, бережливе ставлення до всього 

оточуючого; 

‒ прояви естетичних почуттів, вміння і потреби бачити і 

розуміти прекрасне, потребу самовираження у творчій діяльності; 

‒ прояв ініціативи у розв’язанні екологічних проблем 

найближчого оточення. 

Перераховані вище показники морально-екологічної позиції 

особистості характерні для будь-якого віку, але на кожному віковому 

етапі рівень їх сформованості дещо відрізняється, різний і зміст 

кожного з показників, і форми їх вияву. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ MOODLE 

 

У наш час дистанційне навчання набуває все більшої 

актуальності як у світі, так і в Україні, адже велика кількість аспектів 

нашого життя переноситься в мережу. Освіта не є винятком. 

Студенти ЗВО потребують нового якісного навчального середовища, 

де вони зможуть отримувати доступ до навчальних матеріалів у будь-

який час та в будь-якому місці. Саме це пропонує дистанційна освіта. 

Дистанційне навчання будується на таких принципах: гнучкість, 

модульність, динамічність, адаптивність, неперервність, креативність 

і відкритість [2]. Така форма організації освітнього процесу, основою 

якої є самостійна робота людини, що навчається, реалізується через 

засоби інформаційно-комунікаційних технологій. Одним із таких є 

система Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment, вимовляється «Мудл») – модульне об’єктно-орієнтоване 

динамічне навчальне середовище, яке називають також системою 

управління навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), 

віртуальним навчальним середовищем (VLE) або просто платформою 

для навчання, яка надає викладачам, учням та адміністраторам дуже 

розвинутий набір інструментів для комп’ютеризованого навчання, в 

тому числі дистанційного [1]. Варто зазначити, що ця система 

призначена для управлінням навчальним процесом он-лайн з 

використанням технології Інтернету.  

Серед основних можливостей використання системи, можна 

виділити наступні [4]: 

1. Надання через мережу освітніх матеріалів всім бажаючим 

студентам або вибраній групі користувачів. 

2. Забезпечення і підтримка можливості взаємного 

спілкування зарівно як між учнями/студентами, які беруть участь в 

курсі, так і між учнями/студентами і вчителем/ведучим. 

3. Документування і збереження робіт, результатів дискусії, 

документування заданих питань і одержаних відповідей. 
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4. Надання інструментів, які забезпечують можливість 

здійснення поточного контролю і оцінки досягнень окремих 

учасників і доставку зворотних даних щодо кожної теми, у тому числі 

оцінок і відгуків (рецензій) на їх роботи. 

5. Надання можливості аналізу участі і активності окремих 

учасників курсу, аналіз часу, присвяченого на роботу з матеріалами. 

Ця система, перш за все, зорієнтована на організацію взаємодії 

викладача та студента в навчальному процесі, але вона може 

використовуватись для організації очної та/або заочної форм 

навчання. Широкі можливості для комунікації – одна з найсильніших 

сторін Moodle. У форумі можна проводити обговорення по групах, 

оцінювати повідомлення, прикріплювати до них файли будь-яких 

форматів. В особистих повідомленнях і коментарях є можливість 

обговорити конкретну проблему з викладачем особисто. У чаті 

обговорення відбувається в режимі реального часу.  

Модулі завдання та семінар дозволяють студентам відправити 

будь-який цифровий файл (текстовий документ, картинку, аудіо- та 

відеофайли). Треба лише звертати увагу на формат прикріпленого 

контенту. Крім того, викладач може дозволити вводити текст 

відповіді на самому сайті. При розгляді завдання викладачі можуть 

залишати текстові відгуки або файли з детальним роз’ясненням по 

роботі студента. Фінальна оцінка за роботу буде записуватися до 

журналу оцінок [3].  

Оскільки основною формою контролю знань у дистанційному 

навчанні є тестування, в Moodle є потужний інструментарій для 

створення тестів і проведення навчального й контрольного 

тестування. Якщо розглядати окремо модуль тест, то треба зазначити, 

що він надає можливість створювати та проходити тести з питаннями 

різних типів: 

 множинний вибір – питання, у якому можна вибирати одну 

із запропонованих відповідей; 

 коротка відповідь – відповідь одним словом, яке учень має 

ввести самостійно; 

 есе – дає змогу відповісти кількома реченнями у довільній 

формі; 

 встановлення відповідності; 

 відповідь числом, яке студент має ввести з клавіатури; 

 правильно-неправильно – є лише два варіанти відповіді; 



35 
 

 інші питання. 

Тести можуть бути обмежені часом та кількістю спроб.  

Окрім того, що студенти отримують доступ до навчальних 

матеріалів (тексти лекцій, завдання до практичних/лабораторних та 

самостійних робіт; додаткові матеріали (книги, довідники, посібники, 

методичні розробки) та засобів для спілкування і тестування «24 на 

7», освітяни мають можливість перегляду результатів проходження 

дистанційного курсу в цілому, або ж кожного тесту окремо. Однією з 

найзручніших функцій системи Moodle є нагадування про події у 

курсі, що закріплена за календарем подій. Таким чином, студентові 

легше орієнтуватися у програмі самого курсу. 

Разом з новими ефективними інструментами система Moodle 

має і деякі недоліки. Основним мінусом є складність ідентифікувати 

дистанційно особу студента. Проблемами в цій системі є також 

відсутність мотивації та необхідність жорсткої самодисципліни та 

самоорганізації студента. 

Отже, Moodle – це система для створення інформаційно-

освітнього середовища навчального закладу, яка орієнтована, 

насамперед, на забезпечення інтерактивної взаємодії між учасниками 

навчального процесу, застосовується для організації як заочного та 

дистанційного навчання, так і для підтримки очного навчання. 

Незважаючи на деякі недоліки, можна зробити висновок, що 

дистанційне навчання у системі Moodle є достатньо ефективним і 

може складати конкуренцію іншим формам навчання. 
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ЯКІСТЬ ОСВІТИ 

ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ 

 

Зазначимо, що застосування терміну «якість» (quality) до освіти 

та виховання викликана самим життям, пошуками як 

загальноприйнятого його визначення, так і формуванням засобів 

вимірювання і порівняння результатів і рейтингу різних типів 

закладів в одній країні. 

Складність ситуації полягає в поліваріантності розуміння самого 

поняття «якість». Можна навести кілька визначень цього поняття [1]: 

1) якість – певний рівень чогось, якого досягли випускники 

освітнього закладу відповідно до запланованих цілей навчання і 

виховання; 

2) якість як галузь соціальних послуг – здатність її органів 

керування і безпосередніх виробників освітніх послуг задовольняти 

встановлені або передбачувані потреби суспільства, окремих 

соціальних груп і громадян в отриманні освіти або набутті 

професійної компетентності. 

Як зазначає академік О. Ляшенко, «якість» – це багатовимірне 

методологічне поняття, яке рівнобічно віддзеркалює суспільне життя 

– соціальні, економічні, політичні, педагогічні, демографічні та інші 

життєво значущі для розвитку людини сторони життя [2, с. 7-8]. 

Якість – категорія філософська, об’єктивна і загальнонаукова. 

Словник української мови визначає якість як ступінь вартості, 

цінності, придатності чого-небудь для його використання за 

призначенням [6, с. 529]. Якість – наявність суттєвих ознак, 

властивостей, особливостей, котрі відрізняють один предмет чи 

явище від інших [3, с. 265]. Усі різноманітні підходи дослідників у 

галузі теорії якості сходяться в єдиному визначенні якості як 

«об’єктивної визначеності цілісного предмета, що відмежовує цей 

предмет від інших». Поряд із визначеністю та цілісністю є ще одна 

особливість якості – цінність об’єктів і процесів.  

Системно-структурна характеристика якості об’єкта дозволяє 

виокремити його суттєві особливості, розглядаємо лише деякі з них, 

на які опиратимемося при розгляді порушеної проблеми: поняття 
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якості є універсальним, тому що може бути застосовано до всіх 

аспектів соціальної діяльності; темпи розвитку потенційної якості 

об’єкта або процеси мають випереджати систему вимог, що 

висуваються середовищем; наявність взаємозв’язку і єдності якості 

процесу, що відбиває розвиненість й інтенсивність його ознак, та 

якості результату, що фіксується у відповідних категоріях розвитку 

учасників цього процесу або власного об’єкта; неможливість 

вибудовування оцінних моделей виключно статистичними методами 

або на основі використання спеціальних інформаційних систем; 

неперервність оновлення якості – одна з головних умов існування 

об’єктів, процесів тощо. Тому, під якістю розуміємо ступінь 

відповідності властивостей якогось об’єкта (продукту, послуги, 

процесу) певним вимогам (нормам, стандартам). Якість – комплексне 

поняття, що характеризує ефективність усіх сторін діяльності: 

розробка стратегії, організація освітнього та виховного процесу 

тощо [2, с. 71].  

Усі зазначені ознаки якості розповсюджуються на всю сферу 

освіти, важливими складовими якої є навчальна та виховна 

діяльність. Зазначимо, що пошук гуманітарних характеристик 

передбачає передусім визначення тих якісних характеристик, які 

можуть дати уявлення про результат. Пріоритетом системи якості 

освіти та виховання, як її складника, є якість (у широкому значенні 

даної дефініції) всебічного розвитку особистості.  

Якість освіти є похідною від її цілей і завдань. Вона має 

відповідати як соціальним потребам держави, так і запитам 

особистості. Якість освіти – це насамперед її відповідність певним 

еталонам вимог, що визначені стандартами та нормативами і можуть 

вимірюватися [6].  

Як політична категорія якість освіти та виховання акумулює в 

собі засади освітньої і виховної політики держави на певному етапі її 

розвитку й основні стратегічні лінії розвитку національної системи 

освіти і виховання в контексті світових тенденцій. Як соціальна 

категорія якість виховання визначає стан і результативність 

виховного процесу в суспільстві, її відповідність потребам і вимогам 

суспільства щодо розвитку й формування громадянських, 

особистісних якостей і компетентностей особистості. Як категорія 

управління якість освіти і виховання визначає стратегії впливу на 

певні показники функціонування освіти і системи виховання та 

обирає можливі шляхи їх змін і розвитку. Як педагогічна категорія 
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якість виховання, як і в цілому освіти, є квінтесенцією: 1) сутності 

поняття; 2) процедур діагностики; 3) аналізу явищ і властивостей 

суб’єктів виховного процесу. 

Вітчизняні дослідники, зокрема Н. Островерхова [4] розглядає 

якість освіти і виховання як сукупну, комплексну, системну, цілісну 

характеристику, що включає в себе, окрім якості навченості і 

вихованості, ще й цілу низку параметрів, завдяки врахування яких 

оцінка результатів навчання і виховання може бути як підвищена, так 

і зведена до нуля або навіть стати негативною. До них належать: 

знання, уміння і навички; показники особистісного розвитку, а саме: 

фізичний, психічний, соціальний і духовний розвиток; негативні 

ефекти (наслідки) освіти та виховання; зміни професійної 

компетентності педагога і його ставлення до праці; ріст (чи падіння) 

престижу закладу освіти в соціумі. 

З нашого погляду, за всієї розмаїтності зазначених визначень 

«якості освіти і виховання» в них є одне загальне положення. Якість 

освіти та її складових порівнюють з базовими уявленнями, нормами, 

стандартами («заплановані цілі навчання і виховання», «потреби 

громадян, підприємств, суспільства і держави»). 
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ 

 

Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити знаннями,  

а факел, який треба запалити. (Б. Паскаль) 

На початковому етапі вивчення хімії проводжу серію занять, на 

яких навчаю учнів: читати, працювати з підручником, допоміжною 

літературою та додатковою, знайомлю з хімічними реактивами, 

обладнанням, технікою безпеки, навчаю різним прийомам рішення 

задач, конспектування, складання тезисів, графіків, таблиць, схем, 

працювати з моделями, проводити хімічні досліди, бачити проблеми 

та шукати шляхи їх рішення. Так, для визначення рівня 

індивідуальних досягнень та встановлення кількісних і якісних 

індивідуальних психологічних відмінностей можна використати 

критеріально-орієнтовні тести і відкрити шлях діагностування і 

корекції особливостей. У ролі критерію у таких тестах виступають 

конкретні знання, вміння та навички. 

Тести на обізнаність дають змогу перевірити, як володіє учень 

такими прийомами розумової діяльності як синтез, аналіз, 

порівняння. Учень з кількох відповідей має вибрати правильну. 

На уроці в 8 класі "Речовина, матерія, тіло. Властивості 

речовин" на закріплення матеріалу учні одержують тести: 

1. Речовина це: а) олівець, б) стілець, в) дерево, г) целюлоза, 

д) зошит. 

2. Матеріал, з якого виготовляють олівець: а) скло, 

б) целюлоза, в) графіт, г) стержень, д) дерево. 

3. Учнівський зошит і підручник виготовлені з одного і того ж 

матеріалу: а) заліза, б) форми, в) паперу, г) целюлози, д) гуми. 

Тести на аналогію, крім аналізу, синтезу дають змогу виявити і 

рівень логічного мислення: 
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1. Хімічний стакан – скло, парта... 

2. Цукор – цукерка, папір... 

А на практичній роботі "Очищення забрудненої кухонної солі" 

учням пропоную виконати крім практичної запланованої частини 

такий розумовий експеримент: "Очистити кухонну сіль, забруднену 

залізними ошурками". На практичній роботі "Добування кисню та 

вивчення його властивостей" учням пропонуються диференційовані 

завдання за рівнями, щоб самим оцінити свої знання. 

Аналіз результатів проведених робіт дає можливість прийти до 

висновку, який рівень засвоєних знань – абстрактне чи конкретне 

домінує в того и іншого учня, дає змогу діагностувати рівень 

сформованості розумових дій, що лежить в основі мислення. 

1. Репродуктивний (копіюючий) – з стихійною стадією 

розвитку – це найнижчий тип, де учень показує лише те, що він 

здатний до відтворення знань і може працювати лише при наявності 

алгоритмів. 

2. Конструктивний (напівстихійний) – показує, що учень має 

знання, уміння і навички користуватись при аналогії в подібних 

ситуаціях. 

3. Творчий (дослідницький) – зі свідомим розвитком, показує, 

що учень може самостійно використовувати знання, здатний до 

самокорекції знань. Має інтерес до пошуків невідомого, 

невідповідностей. Може побачити і сформулювати проблему, шукає 

шляхи її вирішення. Чітко формулює результати своєї роботи. Тобто 

це є найвищий ступінь креативності, коли учень всю роботу виконує 

сам, йдучи своїм шляхом. 

Наведу різні підходи при розв’язуванні задач, які проявлятимуть 

рівні розвитку учнів. 
 Репродуктивний Конструктивний Творчий 

Тип задач Не розв’язує Розв’язує 

стандартні 

Розв’язує всі, 

перевагу надає 

нестандартним. 

Відношення до 

задач 

Не бачить Бачить стандартні 

задачі 

Бачить різні задачі 

Як розв’язує 

задачі 

Може знайти 

зноску на 

підручник "де все 

записано" 

Уміє розв’язувати 

задачу по 

стандартній 

методиці 

Розв’язує задачу 

лише оригінально 
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Визначивши рівень розвитку учнів, плануються перспективи 

розвитку креативності з урахуванням індивідуальних властивостей 

учнів за допомогою підібраних завдань. 

Так, при вивченні теми "Періодичний закон і періодична 

система" можна запропонувати при закріпленні матеріалу вправи на 

формування і концентрацію уваги. 

Наприклад: 

В наведеній таблиці вказано число протонів, нейтронів, 

електронів в атомах різних ізотопів. З’ясуйте, які з них є: 

1) Нейтральними атомами 

2) Негативно зарядженими іонами 

3) Позитивно зарядженими іонами 

4) Ізотопами одного і того ж хімічного елементу 

 
Число протонів Число нейтронів Число електронів 

n n-2 n 

n-1 n-3 n-1 

n+1 n+1 n 

n-1 n-1 n+1 

n+2 n+1 n+1 

 

Розвиток креативного мислення неможливий без оволодіння і 

застосування таким тонким і точним інтелектуальним 

інструментарієм, яким є прийоми розумової діяльності: 

- виділення основного, аналіз та синтез, 

- порівняння та абстрагування, 

- узагальнення, 

- систематизація і кваліфікація, 

- конкретизація, 

- визначення та пояснення понять, 

- доказ та спростовування тверджень. 

Дамо пояснення деяким прийомам розумової діяльності. 

Виділення основного, аналіз та синтез: 

Навчитись виділяти основне (усвідомлення інформації як 

частини цілого). Виділити основне можна завдяки аналізу 

(розчленуванню цілого на складові частини) та синтезу 

(взаємозв’язку його частин). 

Порівняння: 
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Операція зіставлення полягає у визначенні подібних ознак 

якогось об’єкта, операція протиставлення різних ознак. 

Абстрагування: 

Відокремлюють якісь ознаки досліджуваних явищ, речовин, 

матеріалів і узагальнюють правила, поняття, закони, тощо. 

Узагальнення полягає у: 

- виявленні загальних істотних властивостей, особливостей 

явищ та предметів, 

- встановленні між ними причинно-наслідкових зв’язків,  

- формуванні на їх основі висновків: загальних положень, 

тверджень, закономірностей, тенденцій, що подається у вигляді 

доказів, пояснень провідних ідей. 

Систематизація: 

Здатність виділити ознаку класифікації забезпечує успішність 

формування узагальнення і систематизації, достатньо ефективно 

розвиває мислення. 

Класифікація: 

Поділяє систему, що розглядається, на частини з метою 

впорядкувати її і зробити придатною для огляду та розуміння. 

Конкретизація: 

Уточнюється найбільш істотне в узагальненні, формується 

визначення поняття, закону, правила, тощо. 

Визначення і пояснення понять: 

Визначення або дефініція – це уточнення знань, понять на 

підставі відмежування вибраного предмета від усіх інших. 

Пояснення – це твердження істинності понять при використанні 

очевидного або аксіоматичного шляхом усних та письмових виступів. 

Технологія креативного мислення передбачає формування цих 

розумових прийомів через використання різних форм роботи. 

Форми роботи: 

1. Дійові, творчі ігри та моделювання, розв’язування 

кросвордів. 

2. Семінари, диспути. 

3. Тести-роздуми, критеріально-орієнтовані тести та інше. 

4. Робота з підручником. 

5. Розв’язування розрахункових задач. 

6. Задачі-малюнки. 

7. Самостійна робота (з підручником, дидактичним 

матеріалом).  
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8. Дослідницька робота. 

9. Експериментальна робота (індивідуальна, групова). 

10. Розумовий експеримент. 

11. Рішення проблемних ситуацій. 

Справжня творчість починається тільки тоді, коли школярі 

пишуть хімічні казки самостійно, коли вони здатні створити нові 

образи. Ось чому особливу увагу звертаю на виконання учнями таких 

домашніх завдань: Скласти хімічну казку, вірш, задачу-розповідь, 

оповідання до теми уроку. 

Підбираючи систему завдань і задач, щоб кожна задача була 

вирішена швидко і безпомилково, а щоб рішення було творче і щоб з 

цього можна було взяти якнайбільше користі для хімічного розвитку 

учнів і щоб задана задача відповідала рівневі розвитку учня. 

Наведемо приклад задач творчого характеру. 

Задача №1. Стічні води хімічного комбінату містять аміак. 

Запропонуйте спосіб нейтралізації аміаку, який можна застосувати в 

народному господарстві. 

Задача №2. Ви вирушаєте в космос. Основне, що буде вам 

необхідно, це тепло, вода, кисень. Які речовини ви везете із собою? 

Чому? 

При викладанні хімії у всіх класах широко використовую 

експериментальні задачі, розв’язання яких потребує нестандартного 

підходу, що сприяє креативному розвитку на уроках хімії. 

Участь учнів в проведенні експерименту переросла в бажання 

виступати перед молодими школярами. Тому ми проводимо цикл 

зустрічей "По сторінкам Дивосвіту", на яких наукові герої 

демонструють досліди і розповідають про цікаві перетворення 

навколо нас. 

Впровадження інноваційних прийомів на різних етапах уроку 

хімії надзвичайно важливі. 

Надзвичайно важливу роль для школяра відіграє оцінка його 

праці на уроці. Кожна оцінка коментується та виставляється не за 

окрему відповідь, а за результат активної роботи учня протягом 

всього уроку. Щоб мати успіхи в навчанні, дуже важливо опанувати 

навички швидко читання, слухати, готувати і давати відповіді, 

виступати з доповідями перед аудиторією.  

За допомогою використання нестандартних підходів при 

викладанні хімії збільшилась кількість учнів, які працюють на 
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творчому рівні, про що свідчить їх бажання брати участь у 

позакласній роботі та наукових конференціях. 

Розвиток критичного мислення – це не стільки освітнє завдання, 

скільки суспільна необхідність. Згідно з дослідженням Світового 

банку, за рівнем критичного мислення та здатності розв’язувати 

проблеми реального життя, які не мають простих й очевидних 

рішень, наша країна перебуває наприкінці світового списку. Якщо ж 

ми не бажаємо залишатися там надовго, нам просто необхідно 

використовувати методи критичного мислення під час викладання 

всіх шкільних предметів, в тому числі й хімії.  

Навчитися критично мислити не просто. Це не є таким 

завданням, що виконується на певному етапі і далі забувається. Не 

існує чіткого переліку кроків, зробивши які, можна навчитись 

критичного мислення. Але існує ряд умов, які педагогу необхідно 

створити в класі, а також кілька порад, яких повинні дотримуватись 

учні для того, щоб успішно залучитися до процесу критичного 

мислення. 

Отже, використовуючи на уроках стратегії розвитку критичного 

мислення, ми спонукаємо учнів до дії. Психолог Б. М. Теплов вважає, 

що і теоретичне, і практичне мислення пов’язане з практикою. А саме 

предмет хімія дає дитині практичні навички, які вона може 

застосувати в житті. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ 

НОВАТОРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ ХХ СТОЛІТТЯ. 

 

Педагогічне новаторство визначаємо як процес розроблення, 

обґрунтування, апробації і впровадження інноваційних авторських і 

колективних освітніх технологій, проектів, спрямованих на 

формування позитивних якостей людської особистості в умовах 

освіти і виховання, гуманізацію і демократизацію освітнього 

простору в закладах освіти. Розвиток новаторського педагогічного 

руху – історико-еволюційне розгортання новаторського руху, 

відповідно до змінюваного законодавчого освітнього поля, суспільно-

політичних обставин, специфіки розвитку освіти в країні. Визначено, 

що на розвиток новаторського руху впливали суспільно-політичні 

чинники (соціалістичні ідеали, комуністична ідеологія, жорстка 

регламентація освітніх процесів, сталінський терор, «хрущовська 

відлига» та ін.) та чинники організаційно-педагогічні (ієрархічне та 

централізоване управління освітою, стала система освіти, соціально-

особистісне виховання, педагогіка співробітництва та ін.)  

В основу покладено системно-хронологічний підхід до розгляду 

новаторського педагогічного руху в історії освіти України ХХ ст., що 

являв собою об’єднання кількох взаємозумовлених та 

взаємодоповнювальних складників: адміністративно-управлінського 

– ініціювання різноманітних нововведень «згори», впровадження 

яких забезпечувалось засобами системи адміністративного впливу, 
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законодавчих актів, інструкцій тощо; освітньо-практичного – 

найважливіший і найбільш потужний елемент новаторського руху 

становили педагоги-практики. Серед них – визначні, талановиті, 

непересічні, навіть геніальні постаті в українській освіті. Вони були 

творцями оригінальних ідей, очільниками незвичних, нетрадиційних, 

інноваційних, авторських та альтернативних шкіл, з особливою 

атмосферою спілкування і навчання, взаємостосунків дитячого і 

педагогічного колективів. Цю хвилю посилювали їхні послідовники, 

прихильники, педагоги сільських і міських шкіл традиційних і нового 

типу, діяльність яких була живильним джерелом новаторських 

ініціатив; науково-педагогічного – діяльність представників 

педагогічної науки позначена намаганням дати об’єктивну оцінку 

різним новаціям, вивчити їхню сутність, доцільність, виявити 

позитивні і негативні риси, визначити оптимальні умови 

впровадження нововведень. Діяльність науково-педагогічних 

представників сприяла до певної міри збалансуванню новаторських 

ініціатив, що йшли «знизу» і «згори».  

Установлено, що новаторські пошуки в освіті протягом 

досліджуваного періоду поставали як на українському ґрунті, так і 

зарубіжному педагогічному досвіді, обґрунтовано періодизацію 

розвитку новаторського руху в історії шкільної освіти України ХХ ст.  

У хронологічних межах досліджуваного періоду виокремлено 

п’ять етапів розвитку новаторського руху в історії шкільної освіти 

України: перший – етап новаторського експериментування в освіті 

(1920–1930 рр.), відкритий діалог з педагогікою і педагогічними 

новаторами зарубіжжя; упровадження методу проектів, Дальтон-

плану, лабораторно-бригадного методу; функціонування 

новаторських навчальних закладів (окремі з яких почали свою 

діяльність ще до 1920 року); другий – етап згасання новаторських 

пошуків (1931–1955 рр.). Цей етап зумовлений уніфікацією 

радянської системи освіти, а також несприятливими суспільно-

політичними умовами: сталінські репресії, голодомор, війна, 

складний післявоєнний період, до кінця 50-х років ХХ ст. педагоги не 

мали можливості експериментувати й виявляти свої індивідуальні 

творчі можливості; політична ситуація в країні та її проекція на 

педагогіку не сприяла активному розвитку новаторства; третій – етап 

відновлення освітнього новаторського руху (1956–1969 рр.). 

Політична відлига кінця 50-х рр. ХХ ст. сприяла відновленню 

гуманістичної спрямованості вітчизняної педагогіки. У цей час 
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набувають поширення різноманітні новаторські нововведення, а саме: 

новаторські ідеї, спрямовані на вдосконалення структури уроку, що 

відомі під назвою кіровоградський і липецький досвід; початок 

системного висвітлення передового педагогічного досвіду в 

спеціальних рубриках періодичної педагогічної преси («Радянська 

освіта», «Радянська школа», «Початкова школа», «Українська мова в 

школі», регіональна періодика). Найбільш значною постаттю 

педагога-новатора цього часу є В. Сухомлинський, який виступив 

проти авторитарно-догматичного змісту виховання і схоластичного 

відірваного від життя змісту освіти; четвертий – етап активізації 

новаторського руху (1970–1990 рр.) на тлі директивного 

реформування шкільної освіти, посилення уваги до вивчення, 

узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду 

вчителів-новаторів. У межах цього етапу особливими є 80-ті роки, які 

академік О. Сухомлинська називає потужною хвилею, справжнім 

проривом у новаційних процесах, що здійснили вчителі-новатори, які 

технологізували свої методи навчання, увели новації й новотворення, 

передовий педагогічний досвід, творчо розвинули низку педагогічних 

ідей і принципів. Саме ці десятиліття багато дослідників вважають 

точкою відліку новаторського руху; п’ятий – етап актуалізації 

новаторства, педагогічної інноватики (1991–2000 рр.) як складової і 

ознаки інноваційного реформування освітньої галузі в контексті її 

інтернаціоналізації та світової освітньої інтеграції України; це час 

утворення Української незалежної держави, що зумовило якісні зміни 

в системі освіти і потужну інтенсифікацію новаторського 

педагогічного руху, спрямованого на відновлення української 

національної школи, розбудову начальних закладів нового типу.  

Періодизацію обґрунтовано на основі хронологічно-

парадигмального підходу в розвитку освіти, детермінованості 

освітніх процесів соціально-економічними і суспільно-політичними 

перетвореннями в Україні, з урахуванням змін державної освітньої 

політики, особливостей формування системи освіти, 

активізації / сповільнення міжнародних освітніх зв’язків, розвитку 

мережі закладів освіти, трансформацій змісту, організації й 

управління освітніми процесами та ін.  

Встановлено, що педагогічне новаторство невіддільне від 

творчої діяльності педагога. У зв’язку з цим новаторські пошуки 

постійно зосереджуються на постаті вчителя, який культивує нові 

педагогічні ідеї, апробує нові підходи до навчання, популяризує 
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передовий досвід. Простежується в історії формування поглядів на 

роль учителя в інноваційних процесах та реалізації новаторських 

ідей. Науковці і педагоги-практики формують образ «ідеального 

учителя», висловлюють своє бачення його особистісних рис та 

виокремлюють вимоги до його фахового рівня.  
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО 

ЧИТАННЯ 

 

В умовах реформування освіти в Україні особливо актуальною є 

проблема вироблення соціальної компетентності учнів початкової 

школи, зумовлена необхідністю пошуку належних шляхів підготовки 

їх до самостійного життя. Тому ваги набуває потреба розроблення 

теоретичних засад, визначення умов оптимізації формувати й 

розвитку соціальної компетентності особистості. 

Питання сутності, структури й особливостей соціальної 

компетентності, створення її моделі були предметом дослідження 

багатьох науковців (В. Маслєннікова , О. Михайлов, В. Радул, 

В. Слот, Х. Спанярд та ін.). Вирішення проблеми формування 

соціальної компетентності дітей різного віку знаходимо у працях 

низки вчених, серед яких: М. Гончарова-Горянська, М. Докторович, 

О. Кононко і т.д. 

Одним із ключових завдань закладів загальної середньої освіти 

має бути виховання громадянина з високим рівнем сформованості 

національної свідомості, громадянського патріотизму, суспільної 

активності, соціальних компетентностей. Такі завдання вирішуються 

у процесі соціалізації через засвоєння людиною особистісних 

цінностей, соціальних норм та моделей поведінки. 

Соціальна компетентність – це якісна характеристика 

особистості, здатність адекватно оцінювати навколишню дійсність на 

основі повноти знань про неї, які дають змогу зрозуміти основну 
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закономірність соціальної ситуації, уміння знаходити інформацію в 

невизначеній ситуації й упевнено будувати свою поведінку для 

досягнення балансу між своїми потребами, очікуванням, сенсом 

життя і вимогами соціальної дійсності, уміння задовольняти бажання, 

спираючись на норми [2, с.3]. 

Поняття соціальної компетентності учнів початкової школи слід 

насамперед вивчати у контексті їх розуміння самих себе та організації 

взаємодії з однолітками, поведінки в групі, спілкування з дорослими 

(батьками, педагогами та ін.) тощо. Водночас О. Галакова визначає 

такі компоненти соціальної компетентності молодших школярів: 

1) мотиваційний  включає в себе зацікавленість спілкуванням, 

визнання цінності взаємодії з людьми, прийняття норм моралі, 

етикету й правил взаємодії з ними, розуміє неминучість 

відповідальності за свої вчинки; усвідомлює необхідність 

конструктивно взаємодіяти з іншими; 

2) когнітивний  знання власних позитивних і негативних 

якостей; особливостей характеристик, вчинків різних людей, культур, 

норм і правил спілкування з однолітками і дорослими, 

конструктивних способів організації взаємодії в групі для досягнення 

спільного результату, розв’язання конфліктних ситуацій, 

самовираження (пояснення, переконання, повідомлення про свої 

почуття); уявлення про вербальні й невербальні засоби спілкування;  

3) діяльнісний  засвідчує готовність до застосування названих 

знань, здатність до само презентації, самоорганізації та 

самоконтролю; уміння встановлювати контакти, взаємодіяти 

(знайомитися, створювати групу тощо), домовлятися, розв’язувати 

проблеми, дотримуватися норм і правил поведінки;  

4) рефлексивний  передбачає здатність на основі наявних знань 

оцінювати й пояснювати свою поведінку, аналізувати вчинки інших, 

ситуацію і поводитися згідно з нормами [1, с. 125-126]. 

Слід підкреслити, що авторка формування соціальної 

компетентності учнів пов’язує із виробленням у них низки 

особистісних якостей, а саме: доброти, врівноваженості й активності, 

емоційної стійкості, чуйності, тактовності, чесності, уважності до 

людей, акуратності тощо [1, с. 126]. Названі характеристики значною 

мірою полегшують соціалізацію школярів, удосконалюють їхню 

комунікативну компетентність.  

Педагогічними передумовами організації ефективного 

освітнього процесу на уроках літературного читання вважаємо 
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систему дидактичних ситуацій, а саме: ситуації вибору й оцінювання, 

проблемно-ситуативні завдання, дискусійні ситуації, різні види 

дидактичних ігор (рольові, інтелектуальні), що дають змогу виховати 

такі характеристики особистості, як незалежність і самостійність 

думки, саморегуляція та здатність до рефлексії, толерантність тощо. 

Важливим складовим є застосовувати інноваційні методи навчання, 

пов’язані з принципово новим характером педагогічної й навчальної 

діяльності, а також забезпеченням високої результативності 

освітнього процесу.  

Зміст дослідного навчання передбачає включення до роботи над 

текстами творів формування знань, передбачені програмою предмета. 

При цьому учням не подаються власне теоретичні відомості, а вони 

розкриваються в процесі практичної діяльності. Серед таких понять, 

які учні повинні засвоїти – категорії «добро/зло», 

«справедливість/несправедливість»,  «активність/пасивність» тощо.  

На першому етапі дослідного навчання важливо сформувати у 

школярів мотивацію до соціалізації, спілкування та ін. Тобто 

формуємо мотиваційно-ціннісний складник соціальної 

компетентності (інтерес до читання як діяльності, емоційно-

ціннісне ставлення до літератури; визначення образів-еталонів 

правильної поведінки; наполегливість у подоланні перешкод, 

негативних вчинків тощо; вміння контролювати і регулювати свої 

емоції). 

Наприклад: вступне заняття передбачає формування у школярі 

інтересу до книги, умінь працювати з нею, здатності черпати у книзі 

нові знання: «Подружися з книгою», «Читаючи». Систематично 

розвиваємо ці вміння за допомогою пам’яток «Вчися працювати з 

підручником» [3, с.7]. 

Уміння уважно слідкувати за настроєм, емоціями, адекватно 

реагувати на них учні, наприклад, вчилися, аналізуючи вірш 

Катерини Перелісної «Осінні танці». При цьому школярі пояснювали, 

що означає «веселий» чи «сумний». Пропонуємо їм самостійно 

дібрати приклади ситуацій, коли вони (чи хтось інший) були 

веселими, сумними, із чим це пов’язано. Як можна передати настрій 

за допомогою музики чи фарб, а також як змінюється мовлення 

людини в хорошому (поганому) настрої? 

У цей період особливою дидактичною цінністю відрізнялися 

завдання на висловлення власної думки, добір прикладів із життя, 
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пояснення причин певних дій героїв, розігрування проблемних і 

комунікативних ситуацій та ін. 

На другому етапі додається робота з вироблення когнітивно-

діяльнісного складника (знання про якості особистості, яких вимагає 

життя в суспільстві; знання про себе, знайомих, настрій, почуття, 

співпереживання, фізичну і психологічну природу людини, може їх 

пояснити; знання про норми спілкування, види спілкування, способи 

взаємодії; засоби самовираження, пояснення, переконання, 

повідомлення про свої почуття). 

Для прикладу про формування у школярів здатності до 

спілкування зупинимося на уроках, присвячених вивченню текстів 

«Мова – дивний скарб», «Наша мова». Метою є сформувати в учнів 

поняття про сутність і роль мови в житті людини, історію її 

походження, причини появи…; розвивати вміння аналізувати 

значення слів, точно користуватися словом, добирати влучні слова…; 

вироблення почуття краси мови, культуру мовлення, 

комунікабельність тощо. У роботі над текстами учні вчаться 

простежувати змістовий та естетичний аспекти мови, встановлювати 

роль мови в різних життєвих ситуаціях. 

До названих напрямів на завершальному етапі дослідного 

навчання додаємо відпрацювання умінь рефлексивно-оцінного 

складника (здатність організувати свою діяльність відповідно до норм 

поведінки; навички самостійного виконання нових завдань у нових 

ситуаціях; опанування різних правил, норм поведінки, звичаїв 

українського народу; уміння ставити цілі, завдання і реалізувати їх; 

навички передавати свої враження, пов’язані з художніми образами, 

подіями життя; здатність налагоджувати стосунки з людьми, 

аналізувати їхні вчинки й думки; володінні різними стилями й типами 

мовлення; толерантність у спілкуванні; уміння оцінювати й 

пояснювати свою і чужу поведінку; уміння знаходити, оцінювати, 

передавати і перетворювати її). 

Особливо активно рефлексивно-оцінні вміння розвиваємо у 

процесі вивчення поезії. Саме поетичні твори дають змогу 

рефлексувати, пропускати чужі емоції, почуття через себе, чути свій 

відгук на них, оцінювати реальність та суб’єктивне її розуміння. 

Інтенсифікувати процес формування соціальної компетентності 

школярів дає змогу застосування комплексу сучасних форм і методів 

роботи. 
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Особливо корисними у дослідній роботі виявилися проблемні та 

комунікативні ситуації, в яких учні вчилися: доводити свою думку, 

використовувати знання на практиці; ставити запитання, з’ясовувати 

незрозуміле; давати поради; ділитися власним досвідом; допомагати 

товаришам; спонукати, мотивувати інших до прийняття спільного 

рішення тощо. 
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НАСТУПНІСТЬ У ВИВЧЕННІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ 

ОДИНИЦЬ У ЗАКЛАДАХ ПОЧАТКОВОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Досконале володіння мовою передбачає не лише засвоєння її 

лексичного фонду і граматичних, орфографічних та пунктуаційних 

правил і стилістичних норм. Воно має засвідчити мовленнєву 

майстерність людини та вираження її усвідомленої приналежності до 

певної нації. Ці функції якнайточніше і найяскравіше виконують 

усталені мовні звороти – фразеологізми. З-поміж усього арсеналу 

мовних засобів саме вони є виразниками історії і традицій народу, 

його ментальності, світобачення і світосприймання. Фразеологічні 

одиниці як за своїм значенням, так і за формою вираження є 

https://cyberleninka.ru/article/n/model-razvitiya-sotsialnoy-kompetentnosti-mladshih-shkolnikov
https://cyberleninka.ru/article/n/model-razvitiya-sotsialnoy-kompetentnosti-mladshih-shkolnikov
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індивідуальними для кожного етносу, з огляду на те, що складно 

піддаються перекладу. Доволі часто для передачі певної фразеолого-

метафоричної асоціації в іншій мові немає еквівалентної одиниці. 

Тоді слід шукати таку, яка найточніше зможе передати авторську 

думку. Якщо ж і такого усталеного словосполучення в іншій мові 

немає, то зворот передається описово. Власне такі труднощі 

лінгвістичної праці з безеквівалентною фразеологією і зумовлюються 

специфікою історії та культури кожного народу. 

Задля того, аби людина усвідомила арсенал фразеологічних 

засобів рідної мови, недостатньо в курсі української мови в середніх 

класах вивчити розділ «Фразеологія». Цей розділ у силу своєї 

специфіки і складності має опановуватися учнями впродовж усього 

періоду навчання, починаючи з початкових класів і завершуючи 

випускними. Більше того, тут варто застосовувати 

інтердисциплінарні зв’язки й можливості, залучаючи ілюстративний 

матеріал із курсу читання (згодом – української літератури) та історії. 

Саме високовартісні художні твори для дітей майстерно вводять 

школярів у світ фразеологічних переосмислень, і власне тут учитель 

початкових класів і має акцентувати увагу учнів на тому, що існує ще 

й такий спосіб опису картини буття українців. Учитель має 

тлумачити значення фразеологічних зворотів, добирати слова-

синоніми до них, а часом і синонімічні фразеологізми, формуючи в 

молодших школярів розуміння того, що фразеологія становить собою 

систему (водночас теорією фразеології не варто перевантажувати 

школярів). 

Доречними є завдання введення в мінімальний контекст 

засвоєних фразеологічних одиниць. Їх виконання спонукає учнів до 

продуктивної мисленнєвої діяльності. 

Зважаючи на складність фразеологічного матеріалу, його 

потрібно опановувати поетапно, принагідно, навіть тоді, коли 

вивчаються інші теми. Варто звертати увагу учнів на фразеологізми, 

які вживаються в художніх текстах, ця робота має бути неперервною.  

Наші думки суголосні з ідеями вчительки початкових класів 

О. Г. Коломійченко, котра зазначає: «По-справжньому прищеплювати 

учням любов до рідної мови, викликати захоплення багатством і 

різноманітністю її виражальних засобів, розвивати чуття мови і 

виховувати високу культуру мовлення неможливо, якщо не брати до 

уваги такі мовленнєві перлини, якими є фразеологізми. У кожній мові 
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є значний запас фразеологічних висловів, у яких відображається 

образне мислення народу, мудрий досвід, набутий сотнями поколінь. 

Фразеологізми надають мові виразності, динамічності, 

емоційності. Людина, яка не користується ними, позбавляє себе 

одного з найяскравіших засобів висловлення думок і почуттів. 

Короткі народні вислови приваблюють молодших школярів 

яскравою грою слів, співзвуччям, ритмікою. Крім того, фразеологія є 

формою збереження й поширення мудрості, засобом впливу на думки 

та вчинки кожного нового покоління» [2]. 

Автор пропонує такі види вправ із фразеології в початковій 

школі:  

- пошук та пояснення фразеологізмів у реченнях та текстах; 

- добирання до фразеологізмів синонімів із матеріалу для 

довідок та самостійно; 

- вправи на групування фразеологізмів за синонімічними 

рядами; 

- вправи на добирання фразеологізмів з одним і тим самим 

стрижневим словом; 

- заміна виділених у тексті слів і словосполучень 

фразеологізмами із матеріалу для довідок або введення 

фразеологізмів замість крапок у речення; 

- вправи на складання речень із фразеологізмами; 

- складання «Словничків народної мудрості». 

Основний курс фразеології учні опановують у середній ланці 

школи. Тоді застосовують прийоми семантизації українських 

фразеологізмів: зіставляють фразеологізми з вільними 

словосполученнями, які мають ідентичний лексичний склад; при 

наявності добирають фразеологічні синоніми; за етимологічними 

словниками з’ясовують походження усталених зворотів; визначають 

синтаксичні функції фразеологізмів; працюють із фразеологічними 

словниками тощо.  

У старших класах гуманітарного профілю навчальна програма 

передбачає продовження вивчення фразеологізмів, однак на цьому 

етапі учні опановують їх з огляду на ступінь семантичної єдності 

(злитості) компонентів: зрощення, єдності і сполучення, водночас 

повторюючи й узагальнюючи вивчений раніше матеріал.  

Головна ідея, яка має наскрізно пройти впродовж навчального 

курсу, – це неперервна робота із фразеології впродовж усіх років 

навчання на уроках української мови і літератури. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ВИМОГА ЧАСУ 

 

У зв’язку з виникненням складної епідеміологічної ситуації в 

Україні навчання відбувається переважно дистанційно. Державна 

система освіти через низку причин загалом не була готова до 

викликів дистанційного навчання. На противагу класичному 

формату, дистанційне навчання має зовсім іншу специфіку та умови у 

яких звикли працювати учасники освітнього процесу. 

За концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні 

дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, 

вечірнього, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за 

технологіями дистанційного навчання [4]. 

Головним завданням є те, щоб така система навчання стала 

якіснішою та більш повноцінною. Навчання з використанням 

дистанційних технологій – це виклик, який є вимогою часу. 

Дистанційне навчання здійснюється відповідно до основних 

принципів. 

Принципи дистанційного навчання – це встановлення 

інтерактивного спілкування між студентом та викладачем без 

забезпечення їх безпосередньої зустрічі та самостійне освоєння 

http://journal.osnova.com.ua/article/11672
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певного масиву знань і навичок за обраним курсом при використанні 

певних інформаційних технологій. 

В. Ю. Бикова та Н. І. Клокар визначають такі сучасні принципи 

дистанційного навчання: 

– інтерактивність – передбачає діалог вчителя з учнем;  

– адаптивність – забезпечує індивідуальний графік навчання, 

темп; 

– самостійний вибір реєстрації слухачем, терміни консультацій 

і виконання контрольних тестів; 

– гуманістичність – полягає у спрямованості навчання та 

освітнього процесу в цілому до людини; у створенні максимально 

сприятливих умов для оволодіння змістом навчання; 

– відповідність технологій до навчання – адекватність 

технологій навчання моделям дистанційного навчання; 

– вибір змісту освіти – відповідність змісту дистанційної освіти 

нормативним вимогам Державного освітнього стандарту й вимогам 

ринку; 

– гнучкість і мобільність – створення інформаційних мереж, 

баз і банків знань та даних для дистанційного навчання, що дозволять 

коригувати або доповнювати освітню програму; 

– неантагоністичності дистанційного навчання існуючим 

формам освіти – проектоване дистанційне навчання зможе дати 

очікуваний результат за умови, якщо створювані та впроваджувані 

інформаційні технології будуть природно інтегровані в неї; 

– економічність – раціональне використання фінансових та 

матеріальних ресурсів [1, 3]. 

Організація освітнього процесу під час карантину не можлива 

без використання онлайн-сервісів, які передбачають інтерактивність і 

мультимедійність. 

Міністерство цифрової трансформації України запустило 

безкоштовний онлайн-курс для вчителів і викладачів для організації 

дистанційного навчання під час карантину. Українські та закордонні 

освітні платформи (наприклад, Prometheus, iLearn, Coursera, edX, 

Coursera for Campus та інші) надали безкоштовний доступ до своїх 

курсів. 

В українських закладах вищої освіти лекції, семінари та 

консультації проводяться в режимі відеоконференції за допомогою 

зовнішніх платформ Micrоsoft Teams, Zoom, Big Blue Button, Skype, 

Google Classroom тощо. Для проведення відеоконференцій кожен 
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викладач самостійно створює віртуальну кімнату (клас) на 

відповідній платформі та запрошує студентів для участі в ній. 

Чимало українських університетів використовують 

корпоративні сервіси для онлайн-навчання, такі як Google Meet, 

Google for education, і навіть соціальну мережу Instagram. 

Педагоги використовують багато матеріалів для надання якісної 

освіти в умовах карантинних заходів. Такий формат навчання, 

свідчить ще й про зміну епох, адже так як раніше, вже не буде. Згідно 

з деякими прогнозами, у недалекому майбутньому до 40% часу у 

процесі навчання буде витрачатися на дистанційну форму навчання, 

40% – на очну, а 20% – самоосвіта. Саме тому необхідно 

максимально скористатися перевагами дистанційного навчання, адже 

це чи не єдиний вихід у нинішніх реаліях.  

Психологи стверджують, що дистанційне навчання може стати 

найкращим часом для формування в учнів низки життєвих 

компетенцій, у тому числі самоорганізації та підвищення 

самостійності. Для того, щоб бачити позитивні результати, варто 

допомогти систематизувати і структурувати безпосередньо сам 

процес дистанційного навчання. В умовах, що склалися, головним 

завданням є використання нових дистанційних методів та 

інформаційних технологій в поширенні знань. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНІЙ ОСНОВІ 

 

Модернізація початкової школи, пов’язана із запровадженням 

нового Державного стандарту початкової освіти, гуманізацією освіти, 

ідей дитиноцентризму, принципів особистісно орієнтованого та 

компетентнісного підходів, в навчальний процес початкової школи, 

вимагає удосконалення змісту підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи. 

Інформатизація сучасного суспільства та проникнення 

інформаційних технологій (ІТ) у різні галузі діяльності людини 

змінюють і погляди на підготовку майбутніх вчителів. Сучасне 

інформаційне суспільство потребує спеціаліста, який є не тільки 

всебічно розвиненою особистістю, але й фахівцем, спроможним 

швидко пристосуватися до освітніх інновацій, що надають ІТ, 

здатним ефективно розв’язувати професійні завдання за допомогою 

новітніх технологій, здатним до самоосвіти. Такі суспільні вимоги 

пов’язані з науково-технічним прогресом, збільшенням обсягів 

наукової інформації, швидкою зміною сучасних технологій. 

Необхідність удосконалення професійної підготовки 

майбутнього вчителя, її орієнтації на такі підходи до вирішення 

фахових завдань, які залишаться актуальними протягом тривалого 

часу, викликана тим, що стрімкий розвиток науково-технічного 

прогресу призводить до швидкого застаріння знань, умінь і навичок, 

отриманих під час навчання в освітньому закладі, інколи ще до його 

завершення. 

Отже, майбутній учитель початкової школи повинен мати 

фундаментальні та професійні знання, вміння й навички, бути 

здатним і готовим навчатися протягом життя, швидко оперувати з ІТ, 

зокрема, технологіями дистанційного навчання (ДН), до підвищення 

власної кваліфікації відповідно до постійно змінюваних вимог. 

Для організації ДН майбутнього вчителя важливе значення має 

наявність достатньої навчально-методичної й матеріальної бази ЗВО. 

Сьогодні це не тільки друкована література, рекомендовані навчальні 
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посібники, авторські розробки викладачів, а й навчальні ресурси 

різних національних фондів, в яких розміщений сучасний та 

класичний навчально-методичний матеріал, педагогічні програмні 

засоби, календарні плани і конспекти уроків, сценарії різноманітних 

заходів тощо. Таке розмаїття колекцій сприяє створенню сайту 

системи неперервної освіти вчителів початкової школи 

(http://sno.udpu.edu.ua). 

З появою та розвитком «хмарних» технологій студент має 

можливість не тільки користуватися усіма зазначеними сервісами, а й 

розміщувати в мережі власні проекти для оцінювання їх 

ефективності, публікувати результати особистих досліджень, брати 

участь у психолого-педагогічних диспутах і навіть наукових заходах. 

Фактично дистанційний навчальний процес виходить за межі 

педагогічного ЗВО, зазнаючи впливу світового освітнього 

співтовариства. Зазначимо, що інформаційно-комунікаційна база ЗВО 

та її потужності також уже не є важливим пріоритетом успішної 

підготовки сучасного студента. Недостатність персональних 

комп’ютерів, що раніше обмежувало можливості підготовки 

сучасного вчителя, компенсується індивідуальною технікою студена 

– власними мобільними пристроями (ноутбуками, планшетами, 

смартфонами тощо). Сучасні ґаджети, підключені до мережі Інтернет 

дозволяють користуватися необхідними ресурсами без обмежень. 

Зараз спостерігається тенденція впровадження мобільних пристроїв в 

освіту та розвиток «мобільного навчання», коли через мобільні 

електронні пристрої створюється повноцінне освітнє середовище. 

Вплив матеріальної бази на ДН студента проявлявся також у 

тому, що необхідно було систематично збільшувати потужність 

комп’ютерної техніки для встановлення сучасних педагогічних 

програмних засобів, необхідних для забезпечення освітньої 

діяльності студентів, а це вимагало значних матеріальних витрат. 

Сучасне інформаційно-освітнє середовище дозволяє студентам 

використовувати необхідні програмні продукти та навчальні ресурси 

віддалено – без їх установлення на персональний комп’ютер або 

мобільний ґаджет з «клієнтськими» додатками, які не потребують 

значних технічних ресурсів. Використання інформаційно-освітнього 

середовища дає й інші переваги для ДН – автоматизоване та вчасне 

оновлення версій, забезпечення надійного захисту від 

несанкціонованого доступу, можливості одночасного доступу 

багатьом користувачам до навчальних ресурсів, можливості 

http://sno.udpu.edu.ua/
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використання незалежно від місця перебування або часового 

простору. 

Разом із тим, суттєвим показником ефективності ДН 

майбутнього вчителя початкової школи є створення належних 

організаційно-педагогічних умов ЗВО, повноцінне поєднання 

навчальної і наукової діяльності студента для засвоєння ним 

актуальними теоретико-методичними положеннями, опанування 

педагогічної майстерності, використання сучасного інструментарію у 

майбутній професійно-педагогічній діяльності. Це пов’язано із 

застосуванням у ДН нових педагогічних технологій, впровадженням 

нових освітніх стандартів, які потребують від учителя швидкого 

адаптування і засвоєння. Сучасний учитель повинен уміти миттєво 

відчути нові вимоги до нього й адекватно зреагувати на них. 

На продуктивність і якість ДН майбутнього вчителя початкової 

школи менше впливає навчально-методична і матеріально-технічна 

база, проте суттєвою є атмосфера освітнього закладу, створення 

організаційно-педагогічних умов для зручного темпу навчання 

студента, загальна спрямованість до наукових досліджень. 

Технології ДН у підготовці майбутнього вчителя здатні 

індивідуалізувати процес навчання, що є важливим для реалізації 

одного із завдань вищої освіти – забезпечити можливість кожному 

студентові здобути освіту, яка найкраще відповідає його здібностям й 

особистим переконанням, створити умови, за яких кожний випускник 

досягає максимально можливого для нього інтелектуального рівня й 

професійної майстерності. Індивідуалізація навчання стає можливим 

шляхом надання кожному студентові права вибору власної швидкості 

і траєкторії в опануванні навчальним матеріалом, вибору навчально-

методичної літератури, вибору способів вираження власних думок 

тощо. 
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Юлія Пономаренко, 

студентка ІV курсу факультету педагогічної освіти, 

менеджменту та мистецтва, спеціальність 013 Початкова освіта, 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» 

Науковий керівник: к. пед. н. доцент Красюк Л. В. 

 

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ЧЕТВЕРТОКЛАСНИКІВ 

НА УРОКАХ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 

 

В останнє десятиліття в умовах гуманістичного виховання 

особливого значення набула проблема формування толерантності. 

Толерантність – це терпимість до чужих думок, вірувань, поведінки; 

це повага або визнання рівності інших, відмова від домінування чи 

насильства. Сутністю толерантності є визнання права людини на 

відміну від інших. Це зумовлює розуміння того, що світ і соціальне 

середовище багатовимірні, а отже і погляди на цей світ можуть бути 

різними, їх не можна зводити до однаковості. Толерантність – 

важлива моральна якість особистості, завдяки якій спілкування між 

людьми стає виваженим, що сприяє знаходженню істини навіть у 

конфліктній ситуації.  

В умовах Нової української школи одним із актуальних 

напрямів освітнього процесу початкової школи є виховання 

толерантної особистості. 

Ознайомлення учнів з проблемою толерантності на уроках 

основи здоров’я відноситься до розділу «Соціальна складова 

здоров’я». 

Зміст розділу «Соціальна складова здоров’я» присвячено 

ознайомленню із чинниками, що впливають на соціальне 

благополуччя людини та правил безпечної поведінки у 

навколишньому середовищі. Соціальна складова здоров’я 

визначається як узгоджена взаємодія людини із соціальним і 

природним середовищем, розв’язання нею різних життєвих ситуацій 

у навколишньому середовищі. Соціальне здоров’я людини – це стан 

гармонійної взаємодії індивіда з оточуючими людьми, яка базується 

на взаєморозумінні, взаємоприйнятті, взаємоповазі, взаємодопомозі. 

Така взаємодія сприяє активному, безконфліктному, толерантному, 

впевненому, доброзичливому функціонуванню людини в 

мікросередовищі (сім’я, школа, коло однолітків тощо) та її подальшій 

ефективній соціалізації у макросередовищі (суспільстві) [3, с.204]. 
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Як засвідчив аналіз навчальної програми, поняття 

«толерантність» вивчалося у 3-му класі. На вивчення цієї теми 

навчальна програма відводить 1 годину. Вона охоплює проблеми: Що 

таке толерантність. Толерантне ставлення до людей, які мають 

проблеми зі здоров’ям. Після ознайомлення з темою 

четвертокласники мають усвідомити необхідність толерантного 

ставлення до людей, які мають проблеми зі здоров’ям; переваги 

упевненого і толерантного спілкування; уміти толерантно ставитися 

до точки зору інших. 

Розглянемо, як висвітлено тему толерантності у підручниках з 

основ здоров’я для початкової школи, які засоби та форми роботи 

автори рекомендують використовувати для кращого вивчення 

поданого матеріалу. 

У 4 класі учні уже знайомі з поняттям толерантності, вони 

актуалізують свої знання про гуманне ставлення до людей з 

особливими потребами. На вивчення  цієї теми навчальна програма 

виділяє також 1 годину. 

Згідно з програмою четвертокласники повинні вміти 

пояснювати необхідність гуманного ставлення до людей з 

особливими потребами; називати способи  допомоги людям з 

особливими потребами. 

Основи здоров’я. 4 клас (автори І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, 

В. С. Пономаренко, С. В. Страшко) [2, с.88]. 

Підготовка до сприйняття учнями теми «Допомога людям з 

обмеженими можливостями» відбувається через обговорення й 

осмислення ситуацій, коли кожен з нас може потребувати допомоги. 

Далі наведено інформацію про людей з обмеженими можливостями 

та для дискусії оповідання В. Сухомлинського «Як Сергійко навчився 

жаліти». 

У рубриці «Практична робота» дітям запропоновано розділитися 

на 3 групи «Зір», «Слух», «Рух» і за наведеними порадами-

інструкціями змоделювати ситуації, в яких треба допомогти людям з 

обмеженими можливостями. Підготовані сценки продемонструвати у 

класі. Такі форми роботи сприятимуть усвідомленому засвоєнню 

теоретичного матеріалу і формуватимуть навики поведінки у 

подібних життєвих ситуаціях. 

Основи здоров’я. 4 клас (автор О.В. Гнатюк) [1, с.90]. 

Тема «Охорона здоров’я дітей. Гуманне ставлення до людей з 

особливими потребами» інформаційно розгортає вивчене у 3 класі 
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поняття толерантності. Діти можуть довідатися про людей з 

особливими потребами, якої допомоги вони потребують, переглянути 

тематичні ілюстрації. У «Словниковій скарбничці» вводяться терміни 

шрифт Брайля, пандус, гуманізм. Запропоновано для обговорення 

оповідання В. Сухомлинського «Як Сергійко навчився жаліти». У 

рубриці «Практична робота» наведено сюжети для рольових ігор про 

допомогу людям з особливими потребами.  

Аналіз підручників з основ здоров’я засвідчив наявність 

різнопланового дидактичного матеріалу для розгляду з учнями 

початкової школи теми толерантності. 

Навички безпечної, здорової і толерантної поведінки 

формуються у дітей, з одного боку, в процесі практичних вправлянь, з 

іншого, на дієвому прикладі поведінки дорослих. Дітям молодшого 

шкільного віку властиве наслідування й підвищене навіювання. Тому 

учні 1-4 класів беруть за взірець поведінку авторитетних для них 

дорослих. Отже, у цей період зростає роль особистого прикладу 

учителя.  

Під час опрацювання теми про толерантність можна 

використовувати тренінгові заняття. Тренінг як форма організації 

навчання складається з трьох послідовних блоків (вступна частина, 

основна частина, заключна частина), завданнями яких є формування 

когнітивного, емоційно-вольового та діяльнісного компонентів, 

оскільки кожен блок містить спеціальні вправи (їх ще називають 

структурними вправами: вони ніби «утримують» структуру 

тренінгового заняття), спрямовані на формування у молодших 

школярів відповідних знань, навичок та особистісних якостей. 

Особливості професійно-педагогічної діяльності педагога, що 

викладає предмет «Основи здоров’я» в руслі збереження здоров’я 

дітей та формування у них толерантності полягають в актуалізації 

дотримання гуманістичних принципів навчання й трансформації 

педагогічної свідомості педагога, яка пов’язана з такими чинниками: 

 зміна ставлення педагога до дитини (він має приймати її 

такою, якою вона є, і на цій основі намагатися зрозуміти її потреби, 

схильності, здібності, її індивідуальний шлях розвитку);  

 ставлення вчителя до завдань навчально-виховного процесу: у 

пріоритеті не лише досягнення дидактичних цілей, а передусім 

підтримка і зміцнення здоров’я учнів;  

 зміна ставлення до себе й свого здоров’я;  
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 усвідомлення ступеня свого впливу на дітей і здійснення 

професійно-педагогічної діяльності з позиції здоров’язбереження 

учнів.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В 

СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ 

 

Сьогодні ми спостерігаємо швидкий темп старіння набутих 

знань і навичок, що зумовлено науково-технічною революцією, 

змінами у суспільному житті та на ринку праці. Звідси, вкрай 

важливою є необхідність організації оптимальних умов для 

неперервної освіти громадян, адже розвиток людини не має 

припинятися після отримання певної кваліфікації. Це питання є 

актуальним і для України, яка впевнено крокує до своєї цілі – 

інтеграції в світовий освітній простір. Саме тому ми звертаємо увагу 

на тенденції організації неперервної освіти в інших прогресивних 

країнах, що дозволить імплементувати їхній позитивний досвід в 

Україні. 

Дослідженню проблем неперервної освіти як системи, що 

розвивається, і як чинника розвитку людини на різних етапах її 

життєвого шляху, присвячені праці А. Асмолова, І. Бестужева-Лади, 

А. Алексюком, С. Архангельським, Ю. Бабанським, В. Бондарем. 
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Серед зарубіжних дослідників проблеми неперервної освіти слід 

зазначити Р. Альдага, Т. Барнса, А. Гасана, В. Маслова, С. Туїнмана 

та ін. 

Українських вчені (А.  Алексюк, П. Воловик, Н. Ничкало, 

С. Сисоєва) визначають неперервну освіту як процес пізнання 

людини себе, своїх інтересів, здібностей. В свою структуру вона 

включає всі рівні освіти, починаючи з дошкільного виховання, 

середньої загальноосвітньої школи, вищої школи, післядипломної 

освіти, неформальної освіти. І. Зязюн зазначає, що головною метою 

будь-якої освіти є саме людина в її розвитку впродовж всього життя, 

а результатом освіти є внутрішній стан людини на рівні потреби 

пізнавати нове, здобувати знання, формувати духовні та матеріальні 

цінності [1, с. 17]. 

Спрямованість на постійний розвиток у нашому суспільстві 

передбачає трансформацію певних характеристик неперервної освіти, 

а, отже, утворенню нових тенденцій. За змістом, сучасна неперервна 

освіта переходить від традиційних процесів здобування знань до 

випереджувального відображення суспільних проблем, до вміння 

людини аналізувати та вдосконалювати рівень своїх знань, себе 

відповідно до вимог сьогодення [2, с. 12]. 

В кожній країні формування неперервної освіти відбувається 

через певну освітню політику, яка відображена в освітньому 

законодавстві, змінах організації освіти та відповідних фінансових 

видатках.  

Неперервна освіта в Сполучених Штатах Америки визначається 

як напрямок модернізації всіх освітніх рівнів. Однією з головних 

тенденцій розвитку є розвиток навичок критичного мислення, яке 

формується впродовж навчання у школі й університеті, а потім може 

активно використовуватися впродовж всього життя як в професійній 

сфері життя, так і в суспільній. Наступна тенденція характеризується 

розвитком когнітивної особистості, адже США потребує 

високоосвічених професіоналів, які вміють мислити та будуть 

сприяти розвитку країни. 

Китай розглядає неперервну освіту як чинник подальшого 

успішного економічного розвитку та прогресу країни. Основна 

тенденція розвитку неперервної освіти характеризується 

комбінуванням формального типу освіти –  включає в себе всі види 

здобуття знань у рамках національної системи освіти, та 
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неформального – набуття всіх інших знань протягом життя людини 

[3]. 

Тенденція розвитку неперервної освіти в Японії передбачає 

впровадження  реформи освіти. Згідно змісту реформи, неперервна 

освіта стане обов’язковою, а для цього необхідно вдосконалення 

навчальної орієнтації. Посилюється лібералізація освіти, а отже 

неперервна освіта розглядається як інструмент соціальної та 

культурної злагоди, економічного зростання. 

Аналізуючи тенденції розвитку неперервної освіти в Німеччині, 

ми виділили ряд наступних характеристик:  

1. Залучення до неперервної освіти низько кваліфікованих 

працівників, мігрантів, людей з особливими потребами за допомогою 

професійних курсів. 

2. Організація освітнього простору за допомогою бібліотек – 

як центру неперервної освіти задля надання доступу до освітніх 

програм Євросоюзу (Erasmus +, Act for Impact). 

3. Залучення викладачів до програм по реалізації неперервної 

освіти (TEFL, CELTA, CELTYL, CAE, DELTA, EUROLTA, Grünes 

Diplom), що сприятиме навчанню методів викладання іноземних мов 

за стандартами, прийнятими у всьому світі [4, с. 184-187]. 

Важливими кроками реалізації концепції неперервної освіти у 

Франції можна вважати правові акти прийняті у законодавство, які 

передбачають поєднання неформальної та формальної. Запроваджені 

системи реєстрації компетентностей, мета яких полягає у сприянні 

роботодавцям і працівникам з ідентифікації в оцінюванні 

професійних компетентностей, а також сприянні професійного 

зростання особистості [5, с. 11]. 

Отже, неперервна освіта – це процес навчання і виховання 

протягом всього життя, який має неперервний зв’язок із політичним, 

економічним та суспільним життям будь-якої країни. 

Проаналізувавши розвиток неперервної освіти в різних країнах, ми 

можемо визначити, що пріоритетним є розвиток когнітивної 

особистості, здібної до критичного мислення, а поєднання різних 

форм неперервної освіти дозволяє підвищувати кваліфікацію 

персоналу, їхню фахову майстерність та стимулювати до подальшого 

вдосконалення. 
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Найважливіші тенденції розвитку сучасного суспільства, 

пов’язані з процесами глобалізації та інформатизації, знаходять 

безпосереднє відображення в освітньому процесі в цілому, й зокрема, 

в сфері іншомовної освіти. 

Сучасна освіта має на меті пошук нових видів та форм 

організації навчальної діяльності, які б розвивали самостійне 

критичне мислення та творчий потенціал. Інтерактивне навчання є 

однією з таких форм, бо його сутність полягає в тому, що в 

навчальному процесі активно та систематично взаємодіють всі 

https://znoclub.com/dovidnik-zno/230-formalna-ta-neformalna-osvita-shcho-vazhlivishe.html
https://znoclub.com/dovidnik-zno/230-formalna-ta-neformalna-osvita-shcho-vazhlivishe.html
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учасники процесу, при цьому навчаючись бути демократичними, 

критично мислити та приймати зважені рішення. Інтерактивне 

навчання сприяє формуванню навичок і вмінь взаємодії, 

співробітництва та лідерства, які є необхідними для майбутніх 

вчителів англійської мови (АМ).  

Формування професійної компетентності у говорінні та ПМ у 

майбутніх вчителів АМ визначає соціально-психологічну атмосферу 

навчального процесу, успіх навчальної діяльності, професійне 

володіння лінгвістичними засобами, методами психологічного 

впливу, інноваційними засобами, прийомами, методами і формами 

роботи.  

Найважливішим складником професійної компетентності у 

говорінні є мовленнєва компетенція, яка забезпечує можливість та 

ефективність мовлення, орієнтованого на професійну діяльність 

майбутнього вчителя АМ, спрямовану на формування системи 

професійних стосунків [10, c. 13].  

На думку О. Б. Тарнопольського, «говоріння – це вид 

мовленнєвої діяльності, який здійснюється за моделлю орієнтовно-

дослідної діяльності» [9, c. 5]. За Ю. І. Пассовим «говоріння – це 

мовленнєва діяльність, специфічними ознаками якої є 

вмотивованість, активність, цілеспрямованість, зв’язок з діяльністю, 

зв’язок з комунікативною функцією мислення, зв’язок з особистістю, 

ситуативність» [7, c. 17-23]. Л. В. Малєтіна визначає говоріння як 

«складну мовленнєву діяльність, яка характеризується предметністю, 

діалогічністю, інтерактивністю, цілеспрямованістю, самостійністю та 

ситуативно обумовлена» [6, с. 3]. 

Проаналізувавши сучасний стан формування професійної 

компетентності у ПМ, фахівці зазначають, що у майбутніх учителів 

АМ вона недостатньо сформована. Згідно вимог Програми з АМ для 

університетів (2001 рік), студенти повинні володіти уміннями 

створювати писемні висловлювання різних жанрів, а саме тези, есе, 

резюме, огляди, нотатки, листи та інше.  

Саме тому успішне формування професійної компетентності у 

ПМ та говорінні у майбутніх учителів АМ потребує використання 

найсучасніших інтерактивних технологій.  Інтерактивні технології – 

це методи і форми організації навчально пізнавальної діяльності на 

уроці іноземної мови, при якій учні в складі малої групи вирішують 

спільне навчальне комунікативне завдання, активно взаємодіють для 

отримання позитивного результату [8, c. 199]. 
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Сучасні вимоги до професійної компетентності у говорінні та 

писемному мовленні (ПМ) майбутніх вчителів АМ зумовлюють 

пошук альтернативних засобів навчання, одним з яких є «веб-квест». 

Веб-квест – це проєктне завдання, яке дозволяє тренувати різні види 

мовленнєвої діяльності в професійній сфері та об’єднувати їх в різних 

комбінаціях, допомагає усвідомити мовні явища, сформувати 

лінгвістичні здібності, оптимізувати процес навчання, зробити його 

вмотивованим, інтенсифікувати самостійну роботу здобувача освіти, і 

таким чином підготувати фахівців нового покоління, здатних 

ефективно спілкуватися як в усній, так і в писемній формах [1, c. 4]. 

Вперше термін «веб-квест» був запропонований в 1995 році в 

США в університеті Сан-Дієго професорами Берні Доджем і Томом 

Марчем, які працювали над моделлю навчання з використанням 

інтернет-ресурсів у викладанні різних дисциплін. На думку Б. Доджа, 

веб-квест – це дослідницьке завдання, в ході якого здобувачі освіти 

використовують інформацію, отриману переважно з інтернет-

ресурсів [11, с. 429]. 

Існує ряд інших визначень веб-квесту, наприклад: 

1) веб-квест – це інструмент, який використовується для 

роботи з певним змістом і сприяє розвитку дослідницьких вмінь 

здобувачів освіти за допомогою глобальної мережі [12, c. 103]; 

2) веб-квест – це «веб-проєкт, у якому частина або вся 

інформація, з якою працюють здобувачі освіти знаходиться на різних 

веб-сайтах» [3, с. 93]; 

3) веб-квест – це «вид інформаційних, проблемно-

орієнтованих завдань індивідуального та групового навчання, 

направлених на формування і розвиток навичок самостійної, 

пошукової та дослідницької діяльності в процесі оволодіння, 

дослідження, обробки та презентації мовного, учбового матеріалу» [4, 

c. 73]. 

Таким чином, веб-квест – це спеціально організований 

дослідницький проєкт, який базується на ідеях проблемно-проєктного 

і дослідницького навчання та інтегрує певний набір форм, методів та 

прийомів, які сприяють розвитку інформаційно-аналітичних вмінь, 

який здійснюється засобами інтернет-ресурсів. 

Технологія веб-квест має великий освітній та розвиваючий 

потенціал при формуванні професійної компетентності у ПМ та 

говорінні у майбутніх учителів АМ, бо вона є моделлю, яка інтегрує 

різноманітні підходи, технології, методи і прийоми навчання, а саме: 
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проблемно-проєктне навчання, контекстне навчання, комунікативний 

підхід, активні методи навчання, інформаційно-комунікативні 

технології; має на меті використання групової форми роботи, таким 

чином сприяючи розвитку комунікативних вмінь та вмінь співпраці; 

сприяє розвитку критичного мислення та підвищенню мотивації 

здобувачів освіти. Інтерактивна технологія веб-квест сприяє 

активному вирішенню завдань навчання ПМ та говоріння майбутніх 

учителів АМ, розвитку інформаційно-аналітичних вмінь, аналізу та 

синтезу, вмінь творчо опрацьовувати інформацію, робити висновки, 

висловлювати та аргументувати свою точку зору [5, c. 65]. 

Берні Додж класифікує веб-квести за такими принципами: 

1) по тривалості виконання (короткострокові та 

довгострокові); 

2) по предметному матеріалу (монопроекти та міжпроекти); 

3) по типу завдань (компіляційні, загадки, журналістські, 

конструкторські, творчі, рішення спільних проблем, переконувальні, 

самопізнання, аналітичні, оціночні, наукові). 

Короткостроковий веб-квест переслідує елементарні освітні цілі 

– розширення та поглиблення знань. У довготривалих веб-квестах 

здобувачі освіти розширюють і трансформують свої знання, які вони 

отримують з інформаційних ресурсів. 

По типу завдань, домінуючими при навчанні майбутніх вчителів 

англійської мови є творчі, інформаційні, аналітичні, дослідницькі та 

наукові проєкти, бо саме вони направлені на розвиток у здобувачів 

освіти навичок аналітичного та творчого мислення: пошуку, аналізу, 

узагальнення, синтезу нової інформації, збереження та передачі [12, 

c. 105] 

Веб-квест для навчання майбутніх учителів АМ складається з 

наступних компонентів: 

1) введення, де вказані ролі учасників або сценарій квесту, 

план роботи, огляд всього квесту; 

2) завдання, де чітко прописана проблема, яку потрібно 

вирішити; 

3) ресурси – список інформаційних ресурсів для виконання 

завдання; 

4) процес роботи – роз’яснення процедури роботи; 

5) оцінювання – критерії та параметри оцінювання; 

6) заключення – підведення підсумків отриманого досвіду [5, 

c. 64]. 
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При роботі над веб-квестом можна виділити такі етапи: 

1) формулювання теми та проблеми, знайомство з основними 

поняттями, матеріалами з теми; 

2) виконання завдання, де формуються дослідницькі навички 

майбутнього вчителя АМ; 

3) оформлення результатів діяльності (веб-сайт, слайд-шоу, 

буклет, постер, репортаж і т.д.); 

4) обговорення результатів роботи (конференція, дискусія); 

5) розміщення веб-квесту у вигляді веб-слайдів [5, c. 66]. 

Потенційні можливості інтерактивної технології веб-квест для 

формування професійної компетентності у говорінні та ПМ 

майбутніх учителів АМ полягають у наступному: вони є ефективним 

засобом розвитку мовної та мовленнєвої компетентності, 

соціокультурної компетентності; сприяють активному вирішенню 

завдань навчання АМ, ефективній комунікації в професійній сфері [2, 

c. 125].  

Особливістю веб-квесту є вирішення проблемної професійно-

орієнтованої ситуації, яка спонукає здобувачів освіти до активної 

комунікативної діяльності. Завдання такої ситуації повинні бути з 

одного боку складними, а з іншого – можливими для розв’язання та 

спонукати майбутніх вчителів АМ до пошуку шляхів їх виконання. 

Такі характерні особливості веб-квесту свідчать про доцільність 

впровадження цієї технології в процес навчання АМ [10, c.13].  

Таким чином, виходячи з вище зазначеного, можна дійти 

висновку, що інтерактивна технологія «веб-квест» є ефективною як 

засіб формування професійної компетентності у говорінні та ПМ у 

майбутніх вчителів АМ, бо дає змогу не лише підвищити якість 

процесу навчання, але й сприяє розвитку критичного мислення, 

інформаційно-аналітичних вмінь, вмінь вирішувати проблемні 

ситуації, грамотно формулювати думку як в усній, так і в письмовій 

формі. Особливості інтерактивної технології веб-квест дозволяють 

активно її використовувати для навчання АМ, адже, виконуючи 

завдання веб-квесту, здобувач освіти самостійно вирішує 

різноманітні життєві ситуації, аналізує та обирає засоби їх вирішення 

та є найактивнішим учасником процесу. Сформовані в процесі 

виконання веб-квестів вміння є засадою ефективної підготовки 

кваліфікованого спеціаліста, здатного організувати свою пізнавальну 

діяльність в професійній сфері в умовах формування інформаційного 

суспільства та інформатизації освітнього простору. 
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ЖАНРОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ УСНОЇ 

НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ ЯК ДЖЕРЕЛА МУДРОСТІ 

 

Усна народна творчість (від англійського слова folklore – 

народна мудрість), – складова художньої культури народу, його 

неписана словесність. Вивченням її займається спеціальна 

філологічна дисципліна – фольклористика. Водночас за своїм змістом 

і характером поширення та функціонування усна народна творчість 

тісно пов’язана з різними ділянками побуту, є складовою народної 

традиційно-побутової культури, а отже, належить і до предметної 

сфери етнографії [10]. 

Уснопоетичне художнє слово супроводжувало людину з її 

першопочатків, з часів виникнення мови. Воно ввійшло в життя і 

побут як один із засобів задоволення притаманної людині потреби у 

прекрасному і як органічний компонент її вірувань та світоглядних 

уявлень. За своїм походженням воно таке ж давнє, як і примітивні 

наскальні малюнки первісної людини чи предмети побуту з 

різноманітними орнаментальними прикрасами. 

Ще однією специфічною особливістю усної народної творчості є 

його усність – усна форма творення, побутування, синхронна і 

діахронна передача, тобто поширення творів усної народної творчості 

в певний час і його різночасова передача від покоління до покоління. 

Визначну роль при цьому відіграє пам’ять. Саме в пам’яті носіїв 

усної народної творчості, його індивідуальних і колективних 

виконавців фіксується весь багатоплановий обсяг усної народної 

творчості інформації, її сюжети, тексти, форми [1]. 

Отже, характерними особливостями усної народної творчості, 

що відрізняють її від інших ділянок народної культури і, зокрема, від 

такої спорідненої з нею сфери художньої словесності, як література, 

зазначає Л. Удод, є усність і значимість пам’яті у творенні, 

побутуванні й передачі творів усної народної творчості, колективний 
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характер народної творчості, а отже, й невизначеність 

індивідуального авторства – анонімність, пов’язаність побутування і 

розвитку з певними народними традиціями, усталеними 

стереотипами, естетичними нормами, формами тобто традиційність у 

поєднанні з поповненням у процесі виконання додатковими 

елементами – імпровізаційність, чим у свою чергу зумовлюється і 

така специфічна риса, як різноманітність текстів, мелодій більшості 

творів усної народної творчості – їх варіантність [3]. 

Залежно від розмаїття змісту і формальних ознак багатогранний 

і багатоплановий національний масив усної народної творчості 

класифікується за типами, родами, видами. Українська усна народна 

творчість складається з двох великих підрозділів: поетичної 

(віршової), що найяскравіше виражена в пісенності, та прозової, що 

об’єднує різні оповідні види художньої народної творчості: казки, 

легенди, перекази, усні оповідання, анекдоти [1], [3]. 

Поетична усна народна творчість. Характерною ознакою цього 

різновиду української усної народної творчості у є віршована форма. 

Він складається з різних видових груп. Це передусім народні пісні. 

Вони опубліковані у численних збірках українських народних пісень. 

За походженням, змістом, часовою і функціональною прив’язкою 

весь цей багатий і різноманітний народнопісенний матеріал, у свою 

чергу, поділяється на низку груп і циклів. До найбільшої з них 

належать обрядові пісні, тобто пісні, виконання яких пов’язане з 

обрядами, особливо з календарними і сімейними [3]. 

Календарно-обрядові пісні тісно пов’язані з трудовою 

діяльністю людей, господарськими сезонами, календарними циклами 

у природі, святами, що в давнину мали на меті задобрювання 

божеств, сил природи. Найвиразніше виділяються в українській усній 

народній творчості календарні пісні зимово-новорічного циклу – 

колядки і щедрівки, весняного – веснянки, літнього – купальські, 

жниварські пісні. 

Сімейно-обрядові пісні – це поетичний супровід різних 

урочистостей і обрядів сімейного плану: народження дитини, 

одруження, весілля і смерті. До обрядової усної народної творчості 

належать також різні приповідки, традиційні прозові формули, 

побажання, промови, але основне його багатство становлять пісні. 

Необрядові пісні – це друга велика група поетичної усної 

народної творчості. До них належать народні думи, історичні пісні, 
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балади, соціально-побутові, ліричні пісні з особистого і родинного 

життя, жартівливі й танкові пісні, колискові й дитячі, набожні пісні. 

Прозова усна народна творчість. Одним із найважливіших 

складників прози усної народної творчості є казки. Вони сягають 

своїм корінням міфологічної свідомості давньої людини. Оповідання, 

які називаємо казковими, трактувалися нашими далекими предками 

так, як їх сьогодні сприймають діти, – вважалися реальністю. 

Упродовж століть казкові сюжети передавалися від народу до народу, 

набуваючи на конкретному національному ґрунті власного 

забарвлення і зазнаючи змін. Народні казки поділяються на три 

групи: 

1. Казки про тварин, в яких головними дійовими особами 

виступають тварини. 

2. Чарівні, героїко-фантастичні казки про надзвичайні події, 

предмети і уявних людей, велетнів, силачів їх своєрідне походження, 

пригоди, різні перетворення. 

3. Побутові казки, присвячені різним подіям родинного і 

громадського побуту. 

Легенди і перекази становлять другу велику частину прози усної 

народної творчості. Легенди за змістом подібні до фантастичних 

казок: у них також головну роль відіграє чарівний, фантастичний 

елемент. Перекази – це народні оповідання про історичні події й 

особи. Від легенд вони відрізняються тим, що в них меншу роль 

відіграє фантастика і оповідь має здебільшого реалістичний характер, 

опирається на історичні факти. 

З переказами споріднені усні народні оповідання – короткі 

оповіді здебільшого у формі повідомлення, спостереження оповідача, 

спогаду про незвичайну пригоду, зустріч, повчальну історію. 

Проміжне місце між поетичною і прозовою усною народною 

творчістю займають короткі народні влучні вислови – афоризми, які в 

образній, зручній для запам’ятовування формі передають глибокі й 

цікаві за змістом та яскраві за звучанням думки. До них належать 

прислів’я і приказки, загадки, формули побажань, привітання. 

Прислів’я і приказки – стислі крилаті вислови, в яких 

сконцентровано життєву мудрість і філософію народу. Своїм мовним 

багатством і змістовим розмаїттям українські прислів’я і приказки 

охоплюють усі сторони життя людини, її погляди на світ, суспільні 

явища, громадські та родинні взаємини. 
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Г. Мільченко описує загадки (від слова «гадати» – думати, 

розмірковувати) – дуже давній і розповсюджений вид народної 

творчості [2]. Це стислий вислів віршем або ритмізованою прозою з 

дотепним запитанням, відповідь на яке міститься в образних натяках 

на нього.  

Образним художнім мисленням позначені різні словесні 

формули привітання, прощання, що здавна були неодмінним 

компонентом побуту, взаємин, звичаїв і обрядів українського народу, 

відбивали його морально – етичні засади і рівень духовності [2]. 

Отже, до основних жанрових розподілів творів усної народної 

творчості належить поділ їх на дві великі групи: поетична та прозова 

народна творчість. Поетична об’єднує обрядові та необрядові пісні, а 

прозова – казки, легенди й перекази, афоризми. Усі ці жанри усної 

народної творчості важливі й необхідні для засвоєння молодим 

поколінням, адже кожен із різновидів має своє неоціненне виховне й 

розвивальне значення.  

Список використаних джерел 

1. Лановик М. Українська усна народна творчість. Київ : Знання 

– прес, 2006. С. 95-116. 

2. Ніколаєва С. Ю. Практикум з методики тестування 

іншомовної лексичної компетенції : навчальний посібник. Київ : 

ІЗМН, 1996. 311 с. 

3. Удод Л. І. Вивчення усної народної творчості. Київ : Рад. 

школа, 1986. 253 с. 

 

 

Світлана Тітаренко, 

к. пед. наук, доцент кафедри  

дошкільної педагогіки і психології, 

Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка 

 

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Навчатися безперервно, протягом усього життя – це гасло 

сучасного педагога. Швидкий темп розвитку технологій, поява нових 

підходів обумовлює необхідність неперервної освіти, яка є для 

вихователя закладу дошкільної освіти важливим чинником розвитку 
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професійної компетентності. Набуття нових знань, вміння 

комбінувати освітні технології, застосовувати у своїй роботі сучасний 

світовий та вітчизняний досвід, напрацьовувати власні інноваційні 

методи – все це передумови, які створюють сучасні тенденції 

реформування змісту освіти. 

Професіоналізація особистості є традиційно актуальною 

проблемою як педагогіки, так і психології. Як зазначено в 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. 

та ін. нормативних документах головною метою української системи 

освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної 

особистості [5]. 

Якщо впродовж багатьох десятирічь домінували концепції 

освіти, згідно з якими знання та вміння, набуті людиною, зберігали 

свою цінність впродовж усього її життя: «освіта на все життя», то на 

сьогодні склались тенденції, які зумовлюють зміну формулювання на 

– «освіта протягом всього життя».  

Вперше термін «Неперервна освіта» був вжитий у 1968 р. в 

матеріалах генеральної конференції ЮНЕСКО. У своїй книзі 

«Учитися бути» комісія ЮНЕСКО дає визначення розуміння 

неперервної освіти – «усі форми, моменти і прояви освітнього акту» 

[6]. 

Енциклопедія освіти неперервну професійну освіту визначає як 

постійний творчий розвиток і вдосконалення кожної людини 

протягом усього життя шляхом взаємодії між знаннями, що здобуті 

на початкових етапах освіти, і знаннями, здобутими на подальших 

етапах, а також взаємодія між теоретичними та практичними 

знаннями, що підтверджуються компетентністю в подальшому їх 

практичному використанні. Вона охоплює базову професійну і 

подальшу освіту, передбачає послідовне поєднання навчальної і 

професійної діяльності в освітніх закладах, професійне 

самовдосконалення на різних життєвих етапах [1]. 

Питання неперервної освіти були і є предметом дослідження 

ряду вітчизняних вчених, а саме: В. Андрущенко, М. Войцехівський, 

О. Жильцов, І. Зязюн, О. Кочерга, К. Левківський, Н. Ничкало, 

В. Огнев’юк, М. Солдатенко, С. Сисоєва, Г. Усатенко та ін. Серед 

зарубіжних дослідників, які зробили вагомий внесок в розробку теорії 

неперервної освіти слід відмітити Ф. Джессапа (Англія), Д. Кідда 

(Канада), А. Корреа (Бразилія), Х. Фрезе (Нідерланди), Ч. Хюммеля 

(Швейцарія) та ін. 
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Дослідження ряду науковців (Л. Артемова, А. Богуш, 

Г. Бєлєнька, О. Богініч, В. Бондар, Н. Гавриш, Н. Денисенко, 

І. Дичківська, О. Кононко, К. Крутій, Н. Лисенко, І. Луценко, 

М. Машовець, Т. Піроженко, Т. Поніманська та ін.) розкривають 

необхідність формування у майбутніх вихователів професійної 

педагогічної компетентності.  

Так, І. Зязюн підкреслював, що окрім знань і умінь педагогові 

необхідні певні особистісні якості, адже сам педагог є інструментом 

впливу на дитину. Цей інструмент – його душа – має бути чутливим 

до іншої людини, гуманним у своїх помислах [3]. 

Професор Т. Поніманська виділяла основні особистісні якості, 

необхідні в професійній діяльності сучасного вихователя 

дошкільного навчального закладу: здатність до рефлексії і контролю 

результатів педагогічної діяльності, співробітництва з дитиною на 

засадах гуманізації, розвитку її особистості; здатність до емоційної і 

моральної підтримки дитини; прагнення до емоційної близькості у 

спілкуванні з нею, спрямування на психологічний комфорт і 

своєчасний розвиток особистості; бажання поповнювати знання, 

займатися самонавчанням і самовихованням для вдосконалення своєї 

педагогічної майстерності, здатність виявляти і враховувати у 

вихованні інтереси дітей, та їхнє право на повагу [4].  

Ми розуміємо неперервність як спрямованість педагогів до 

освіти протягом усього життя, їх готовність до продовження 

навчання в будь якій запропонованій формі, у тому числі і 

дистанційній, до самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення. 

Формування інтересу до професії під час навчання у закладах вищої 

освіти, до самореалізації в житті та професійній діяльності, до 

кар’єрного росту є передумовою розвитку умінь і навичок до 

самоосвіти. 

Потреба в розвитку – основне, «що визначає особистісний смисл 

неперервної освіти й самоосвіти педагога» [2, с. 3].  

Сучасна ситуація в Україні та світі, пов’язана із запобіганням 

поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, змусила перейти 

заклади освіти працювати з використанням технологій дистанційного 

навчання, зокрема і у процесі професійної підготовки майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти. Педагоги освоюють новий 

формат проведення занять. Цьому сприяють такі програми як Moodle, 

Google Classroom, Zoom, Skype тощо. Moodle – система управління 

навчанням, яка може поєднувати у собі комунікацію між педагогами 
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та здобувачами освіти. Основні можливості, які забезпечує ця 

програма – це виконання завдань, завантаження файлів, обмін 

повідомленнями, оцінювання. У веб-сервісі Google Classroom можна 

завантажувати роботи, редагувати їх, оцінювати тестові або 

контрольні роботи. Для роботи сервісу потрібно мати пошту Google 

(Gmail). Zoom та Skype – більш спрощені системи управління 

навчанням, проте дозволяють спілкуватися та обмінюватися файлами. 

Для вирішення нагальних питань часто педагоги 

використовують соціальну мережу Facebook, сервіси Messenger, 

Viber, WhatsApp, де швидко обмінюються інформацією. 

Отже, сьогодні суспільству необхідно мати педагога, який не 

тільки знає і вміє здійснювати якісь операції, а людину компетентну, 

в якій поєднано «знаннєві» уміння і соціально-культурна поведінка, 

ініціативність, здатність працювати в команді, володіти 

управлінськими навичками, прогнозувати й досягати своєї мети. 

Тому важливо постійно формувати у майбутніх вихователів закладів 

дошкільної світи навички й компетенції, які вони зможуть 

реалізовувати, застосовувати впродовж усього педагогічного життя 

для свого саморозвитку. З розвитком суспільства розвиваються і 

освітні технології, зростає потреба у підвищенні кваліфікації, 

професійне становлення педагога відбувається протягом усієї його 

діяльності. Тому система неперервної освіти є освітою майбутнього. 
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Створенню освітнього контенту передує процес планування цієї 

діяльності, що передбачає моделювання освітніх об’єктів, засобів, 

процесів та явищ. Електронні навчальні курси можуть мати складну 

розгалужену структуру, яка потребує візуального представлення та 

уточнення. Розуміння структури навчального курсу дасть змогу 

розробити його електронну версію і забезпечить ефективність 

організації освітнього процесу. 

Для візуалізації електронного навчального курсу можна 

використовувати навіть звичайний текстовий редактор, наприклад, 

всім відомий Word. Проте, основне призначення цього редактору – 

створення та форматування тексту, тому засоби, які він пропонує, не 

завжди можуть задовольнити вимогам структурного моделювання. 

Ефективним засобом для моделювання електронного 

навчального курсу може бути онлайновий програмний засіб Draw.io 

(рис.1).  

Серед основних позитивний можливостей засобу є його 

абсолютна безкоштовність і можливість працювати, використовуючи 

лише браузер. Тобто, на комп’ютері користувача не потрібно 

встановлювати додаткових програм, самому користувачу не потрібно 

думати про налаштування програми чи її оновлення. Всі ці процеси 

покладаються на сервер, на базі якого працює Draw.io. Зручним є 

також можливість використовувати додаток Google-диск для 

збереження розроблених проектів. 
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Рис. 1. Можливості програмного засобу Draw.io 

 

За допомогою даного програмного засобу нами розроблено 

модель електронного навчального курсу з дисципліни «Технології 

розробки веб-додатків» для розміщення на платформі Moodle (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель електронного навчального курсу «Технології 

розробки веб-додатків» для розміщення на платформі Moodle 
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Модель курсу можна доповнювати новими функціональними 

елементами в залежності від використання тих чи інших засобів 

навчання. Як видно з рис. 2, кожна окрема частина курсу містить 

перелік компонентів, що будуть задіяні у навчальному процесі. 

Практично кожна частина курсу містить мультимедійний контент – 

відеоресурси як невід’ємну частину сучасного пізнання і можливість 

організації дистанційного навчання.  

Draw.io дає змогу створювати не тільки подібні моделі, але й 

візуалізувати освітній процес, створити інфографіку, лінії часу, 

діаграми, графіки, блок-схеми, карти пам’яті, мережні структури, 

таблиці тощо. Всі шаблони можна змінити і налаштувати під освітні 

потреби. Таким чином, середовище Draw.io є універсальним засобом 

для візуалізації різних освітніх об’єктів, процесів, станів та явищ, що 

необхідна в, першу чергу, для ефективної організації та планування 

освітнього процесу. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Урок математики з використанням інтерактивних технологій 

можна будувати, дотримуючись загальної структури, яку пропонують 

О. Пометун та Л. Пироженко [2, с. 82].  

Структура інтерактивного уроку зазвичай складається з 5-ти 

елементів:  

1) мотивація діяльності – мета сфокусувати увагу учнів на 

проблемі та викликати інтерес до теми уроку, займає не більше 5% 

часу заняття;  

2) оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних 

результатів – мета забезпечити розуміння учнями змісту їхньої 

діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти на уроці і чого від 

них чекає вчитель, доцільно долучити до визначення очікуваних 

результатів усіх учнів, займає 5% часу;  

3) надання необхідної інформації, займає до 10% часу;  

4) інтерактивна вправа, завдання – центральна частина заняття 

– мета засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів 

уроку, займає 50-60% часу на уроці та проводиться за певним 

регламентом; 

5) підбиття підсумків (рефлексія), оцінювання результатів 

уроку, займає до 20% часу на уроці [2, с. 114]. 

Згідно цієї структури тема уроку до перших двох пунктів 

визначається Програмою з математики для загальноосвітніх 

навчальних закладів 1-4 класи [10].  

Вступна частина інтерактивного уроку математики містить 

формулювання теми уроку та очікуваних навчальних результатів, 

етапу мотивації навчальної діяльності, за необхідності – узгодження 

правил поведінки на інтерактивному уроці, з проведенням 

інструктажу щодо послідовності дій на занятті.  

Правила роботи в групі можуть містити наступні пункти: бути 

доброзичливим, ініціативним, активним. Кожен учасник має право на 

висловлення власної думки, зобов’язаний поважати думки і точку 

зору інших членів інтерактивного заняття; висловлюватися після 
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підняття руки, не переривати інших тощо. 

В інтерактивній моделі навчання формулювання результатів 

вчителем під час проектування уроку це надзвичайно важливо, 

оскільки побудування технології навчання неможливе без чіткого 

визначення дидактичної мети. Правильно сформульовані, а потім 

досягнені результати – 90% успіху уроку. 

Основна частина інтерактивного уроку – це виконання 

інтерактивного завдання із застосуванням конкретної інтерактивної 

технології навчання. Оскільки навчання із застосуванням 

інтерактивних технологій має своєю основою суб’єктний досвід 

кожного учня і сукупний досвід групи учнів в цілому, першим етапом 

у роботі буде з’ясування позицій учнів щодо заявленої теми та 

проблеми, висловлення учнями свого ставлення щодо ситуації, яка 

склалася, ідей та думок. 

Результатом ефективної роботи на першому етапі є плавний 

перехід до другого етапу – об’єднання учнів у групи з різним 

кількісним складом, але з однаковою або схожою позицією учнів з 

проблеми, з подальшою організацією комунікації поміж групами. На 

третьому етапі роботи викладач разом з учнями з’ясовує, що саме для 

висловлених поглядів та переконань є спільним за суттю, та чим саме 

ці точки зору різняться між собою. Кожна зі сторін обговорення 

намагається переконати та знайти необхідні аргументи на підтримку 

своєї позиції. Навзаєм члени інших груп надають власні 

контраргументи з метою наповнення своєї позиції новим змістом, 

формування нової якості, чи то навіть нового складу груп. 

Центральна частина уроку – інтерактивна вправа, яка потребує 

певної послідовності та регламенту:  

1) інструктування – вчитель повинен за 2-3 хв. розповісти про 

мету вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на її 

виконання;  

2) об’єднання за 1-2 хв. в групи і/або розподіл ролей;  

3) виконання завдання за 5-15 хв., при чому вчитель виступає 

організатором, помічником, ведучим дискусії, намагаючись надати 

максимум можливостей для самостійної роботи і навчання співпраці 

один з одним;  

4) презентація результатів виконання вправи за 3-15 хв.;  

5) рефлексія результатів учнями: усвідомлення отриманих 

результатів, що досягається шляхом їх спеціального колективного 

обговорення або за допомогою інших прийомів – 5-15 хв. [2, с. 93].  
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Оскільки навчання із застосуванням інтерактивних технологій 

базується на суб’єктному досвіді кожного учня і сукупний досвід 

групи учнів загалом, то на першому етапі у роботі під час 

інструктажу правильним буде з’ясування позицій учнів щодо 

заявленої теми та проблеми, висловлення учнями свого ставлення до 

ситуації, яка склалася, ідей та думок. 

Результатом ефективної роботи на першому етапі є плавний 

перехід до другого етапу – об’єднання учнів у групи з різним 

кількісним складом, але з однаковою або схожою позицією учнів з 

проблеми, з подальшою організацією комунікації поміж групами. На 

третьому етапі роботи вчитель разом з учнями з’ясовує, що саме для 

висловлених поглядів та переконань є спільним за суттю, та чим саме 

ці точки зору різняться одна від одної. Кожна зі сторін обговорення 

намагається переконати та знайти необхідні аргументи на підтримку 

своєї позиції. Аналогічно члени інших груп надають власні 

контраргументи з метою наповнення своєї позиції новим змістом, 

формування нової якості, чи то, навіть, нового складу груп. 

Рефлексія є природним невід’ємним і найважливішим 

компонентом інтерактивного навчання на уроці, важливим етапом 

уроку, підведення підсумків уроку, співставлення очікуваних 

результатів із здобутими. Рефлексія (від. лат. reflexio – навернення) – 

процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів. 

Рефлексія – джерело внутрішнього досвіду, спосіб самопізнання і 

необхідний інструмент мислення. Рефлексія дозволяє учневі 

звернутися до себе, відновити в свідомості послідовність виконаних 

дій, зміст роботи, з акцентуванням на почуттях, емоційному фоні, що 

його відчував сам та інші учасники освітнього процесу. (Висловіть 

свої почуття. Опишіть, що Ви відчували? Чому? Що вас вразило, що 

потішило, що здивувало? Як ви думаєте, що відчували інші члени 

групи? тощо).  

Наступним важливим моментом рефлексії є оцінювання своєї 

діяльності на уроці, своїх досягнень. (Що саме допомогло виконати 

інтерактивне завдання? Як ви оцінюєте свою роботу? Роботу групи? 

Які аргументи були найбільш переконливими? тощо).  

Варто зазначити, що рефлексія є супутником кожного етапу 

інтерактивного уроку математики, ігнорування процесу рефлексії, 

здатне звести ефективність інтерактивного уроку до мінімальних 

показників.  

Готуючись до уроку математики в початковій школі із 
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застосуванням інтерактивних технологій, вчитель має враховувати 

психологічні особливості дітей молодшого віку, тему уроку і його 

дидактичну мету. Серед великої кількості інтерактивних технологій 

хочемо виділити ті, які, на нашу думку, доцільно використовувати 

на уроках математики в початковій школі, а саме: «Робота в парах», 

«Мікрофон», «Ажурна пилка», «Коло ідей», «Мозковий штурм», 

«Два-чотири-всі разом», «Акваріум», «Займи позицію», 

«Навчаючись – вчуся», «Ток-шоу», «Розігрування сюжетної задачі». 

Підсумовуючи сказане, хочемо підкреслити, що застосування 

інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі 

базується на класичних принципах дидактики початкової школи – 

наступності і поступовості, з урахуванням мислення молодших 

школярів (6-10 років), вік яких охоплює два мікроперіоди – учнів 1-2 

класів і учнів 3-4 класів, які мають істотні вікові відмінності. Якщо у 

першокласників домінує ігрова мотивація в навчанні, то у 

випускника молодшої школи вже проявляються риси підлітка і 

розвивається абстрактне мислення. Пропонуємо концентричне 

застосування інтерактивних технологій (від простих до більш 

складних), яке враховує вікові особливості дітей молодшого 

шкільного віку та сприяє покращенню розуміння предмету 

«Математика», що уможливлює їх комплексне поєднання на різних 

етапах уроків математики протягом навчання в початковій школі. 

Отже, застосування інтерактивних технологій навчання на 

уроках математики дозволять підвищити інтелектуальну культуру 

учнів, реалізувати завдання інтелектуального виховання на уроках 

математики початкової школи можна завдяки застосуванню 

інтерактивних технологій. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОНОМ 

 

Професія вчителя початкової школи характеризується тим, що 

він має не лише здійснювати розвиток і виховання учнів молодшого 

шкільного віку, а головне – навчати їх цілому ряду предметів, 

передбачених навчальним планом, що впливає на характеристики його 

професійної готовності.   

Дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх 

учителів у педагогічних закладах України засвідчили, що результатом 

цього процесу є формування готовності студентів до виконання ролі 

вчителя. Це потребує єдності двох найважливіших складових системи 

професійної підготовки – практикування на семінарських та 

лабораторних заняттях і в реальних умовах педагогічної практики в 

школі, що забезпечить підвищення результативності підготовки 

фахівців. 

Зміст професійної підготовки майбутнього вчителя початкових 

класів конкретизується програмами навчальних дисциплін, що 

викладаються за структурно-логічною схемою, іншими нормативними 

документами, навчальною і методичною літературою [2]. 

Освітньо-професійна програма підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи передбачає такі цикли: гуманітарний; соціально-

економічний; природничо-науковий; професійної (професійно 

орієнтованої) та практичної підготовки. Важливим чинником освітньо-

професійної програми підготовки є розподіл змісту та визначення 

максимального навчального часу за циклами підготовки.  

В українських закладах вищої освіти психолого-педагогічна 

підготовка майбутніх учителів початкової школи включає вивчення 

психології, педагогіки, основ педагогічної майстерності та методик 

викладання. Недоліком підготовки українських студентів є те, що 

означений процес спрямований тільки на засвоєння матеріалу, але їх не 

навчають критично ставитися до змісту матеріалу, який вивчається, 

сміливо висловлювати думки, вільно дискутувати [3]. 
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Аналіз дослідження зарубіжних педагогів показав, що значну 

увагу у своїх працях вони приділяють проблемі професійного 

розвитку майбутніх учителів (М. Аванс, К. Брод, М. Гембер, М. Грін, 

Р. Маркс, М. Самервіль, Б. Фішман, М. Фуллан). 

Серед зарубіжних освітніх систем відповідно до проблеми 

наукового пошуку актуальним для нас виявився досвід підготовки 

вчителів початкової школи в Канаді, оскільки «її вчені приділяють 

велику увагу питанню якості освіти та її відповідності сучасним 

запитам суспільства» [4, с. 136]. 

Освітній факультет кожного канадського університету має 

відділення «Початкова освіта». Навчальні програми підготовки 

майбутніх учителів початкової школи складаються з академічних 

курсів, професійних курсів, практичної діяльності у школі. Підготовка 

спрямована на те, щоб після закінчення навчання молодий вчитель міг 

«викладати всі предмети згідно з навчальним планом та забезпечувати 

навчання всіх дітей на початковому рівні освіти» [4, с. 140]. 

Аналіз навчальних програм підготовки бакалаврів початкової 

освіти у Альбертському університеті дозволив виокремити чотири 

складові цього процесу: загальна підготовка (вивчення непедагогічних 

дисциплін); професійна підготовка (вивчення психолого-педагогічних 

дисциплін); вивчення фахових предметів; педагогічна практика. 

Канадські студенти аналізують навчальні плани і програми 

початкової школи, навчаються складати плани-конспекти уроків, 

організовувати індивідуальну і групову діяльність молодших 

школярів, опановують уміннями оцінювати навчальні досягнення 

учнів. Спрямованість канадської вищої педагогічної освіти на розвиток 

професіоналізму майбутніх учителів нерозривно пов’язана з 

принципами диференціації та індивідуалізації навчання і 

характеризується варіативністю та практичною зорієнтованістю. 

Процес підготовки педагогів у Канаді включає в себе академічні 

або самостійні курси (викладання лекційного матеріалу з окремих 

дисциплін, яке являє собою пояснення теорії і практики із 

застосуванням проблемного підходу, проведення семінарів і 

написання студентами робіт для поєднання теорії з практикою), 

інтегровані курси для об’єднання знань міждисциплінарного 

характеру та навчальні модулі. Значну роль у підготовці майбутніх 

учителів в Канаді відіграє педагогічна практика. У планах підготовки 

для студентів передбачено навчальну практику, яка може тривати від 5 
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до 9 тижнів, що сприяє поєднанню теоретичної і практичної складових 

підготовки. 

Спираючись на дослідження, слід зазначити, що організація 

педагогічної практики у Канаді відрізняється чіткістю, спланованістю, 

структурованістю і комплексністю, характеризується постійним 

удосконаленням, використанням освітніх технологій і наявністю 

критеріїв оцінювання практичної діяльності майбутніх учителів 

початкової школи, що сприяє його об’єктивності [4]. 

Окрім обов’язкових навчальних предметів, студенти за власним 

вибором вивчають дисципліни за межами факультету або на іншому 

факультеті для самовдосконалення, особистісного розвитку і 

прагнення до самонавчання. 

Аналіз наукових праць, присвячених підготовці фахівців напряму 

«Педагогіка» Інституту педагогіки Вроцлавського університету 

показує, що процес підготовки майбутніх учителів початкової школи 

поділений на два освітні рівні – ліценціата і магістра. З третього 

семестру студенти обирають спеціальність із семи перерахованих, 

серед яких є початкова освіта [1].  

Натомість, з методологією і методикою педагогічної діяльності 

та окремих навчальних предметів випускники ліценціату 

педагогічного напряму знайомляться вже на другому, магістерському 

рівні, зокрема опановують уміннями і навичками планування, 

організації та здійснення навчання і виховання молодших школярів, 

знаннями про засоби, прийоми, методи, форми і технології організації 

освітнього процесу та дозвілля, підтримки пізнавального інтересу і 

розумового розвитку учнів. Закінчення другого освітнього рівня і 

одержання диплому магістра дає випускникам можливість працювати 

учителем у нульовому і першому-третьому класах початкової школи.  

Невід’ємною складовою частиною програми навчання і 

формування готовності майбутнього педагога на напрямі «Педагогіка» 

є виробничі (педагогічні) практики. 

До країн, які пов’язують можливість міжнародного успіху саме з 

високим рівнем професійної підготовки педагогів, можна віднести 

Фінляндію.   

Освітній процес підготовки учителів початкової школи у 

Фінляндії спрямований на розвиток професійних якостей і 

компетенцій майбутніх педагогів. Молоді фінські вчителі вбачають 

кар’єрне зростання в обраній професії і забезпечення високої 

результативності шкільної освіти у наявності якісних наукових знань, 
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сформованості педагогічного мислення, розумінні особливостей 

навчального процесу, оволодінні практичними уміннями та навичками 

організації та керівництва освітнім процесом на практиці, прагнення 

до постійного розвитку, здобутих в університеті [5]. 

Так, американські вчені наголошують, що у процесі 

професійного розвитку педагогів слід приділяти більше уваги 

організації їхньої практичної діяльності. Для її реалізації необхідно 

використовувати такі форми роботи, як семінари, майстер-класи, 

навчання в Інтернет-мережі; змінювати зміст роботи шляхом 

впровадження нових освітніх технологій, наповнення навчальної 

інформації з дисципліни; удосконалювати педагогічну тактику роботи 

зі студентами, аналізуючи навчальні плани і програми, плануючи 

уроки, моделюючи процес навчання, обмінюючись досвідом. Засобами 

навчання майбутніх учителів у процесі професійної підготовки можуть 

виступати друковані джерела інформації, відео- та аудіоматеріали, 

комп’ютерні засоби. Різне поєднання перерахованих аспектів процесу 

підготовки майбутніх педагогів визначають ефективність, 

результативність і якість їхньої готовності до здійснення професійної 

діяльності. 

Якщо порівнювати Державні галузеві стандарти вищої освіти із 

стандартами, що діють у розвинених країнах, слід відмітити, що деякі 

стандарти, наприклад американські, поширюються не тільки на етап 

підготовки майбутніх учителів, а й на стажування та подальший 

професійний розвиток, кар’єру. 

В останнє десятиліття спостерігається тенденція до зміни форм, 

методів та прийомів організації освітнього процесу в США, Великій 

Британії та Канаді. У змісті підготовки майбутніх педагогів збільшено 

обсяг годин на самостійну роботу, тоді як на лекційний фонд 

скорочено. Суттєвих змін зазнали і самі лекційні заняття, на яких 

викладач розкриває тільки ключові проблеми навчальної дисципліни, 

презентує останні досягнення конкретної галузі знань, а виклад 

матеріалу має випереджувальний характер. На практичних заняттях 

найбільшою популярністю користуються активні методи проектів, 

мікровикладання, проблемної та інформаційно-комунікативної 

технологій, що сприяє підвищенню рівня професійної підготовки 

вчителів. 

У країнах Європейського союзу професії вчителя відводиться 

важлива роль, при цьому його підготовка залежить від традиційних 

аспектів їхньої професійної діяльності, а вчитель сприймається як 
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інноватор, менеджер-організатор освітньо-виховного процесу, 

дослідник власної професійної діяльності, технологічно компетентний 

комунікатор, активний учасник навчального співробітництва, 

взаємодопомоги й підтримки [5]. 

Зарубіжний досвід підготовки педагогів для початкової ланки 

освіти засвідчує, що будь-яке навчання вчителів у процесі 

професійного розвитку має бути співвіднесене з результатами 

навчання учнів, оскільки зміст підготовки студентів перш за все 

повинен забезпечувати вимоги суспільства до реалізації початкової 

освіти. 

На основі порівняльного аналізу вітчизняного і зарубіжного 

досвіду професійної підготовки педагогів можна зробити висновок, що 

в українській системі вищої освіти існує розрив між теоретичною і 

практичною підготовкою; викладанню навчальних дисциплін 

притаманна теоретична спрямованість; відсутній вільний вибір 

предметів студентами; недостатньо уваги приділяється їхній 

самостійній роботі. Загалом, українська та зарубіжні системи 

підготовки майбутніх учителів початкової школи включають одні й ті 

ж компоненти, а рівень готовності майбутніх учителів початкової 

школи є важливою передумовою до здійснення професійної 

діяльності. 
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ЗАДАЧ НА РУХ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ 

 

Проблеми розв’язування задач у процесі вивчення математики 

знаходяться у полі зору методистів. Особливу увагу розв’язуванню 

задач як засобу розвитку мислення, формування системи 

математичних понять, добору задач до підручників у середній школі 

приділяли науковці Г.П. Бевз, Ю.М. Колягін, І.Ф. Тесленко, 

А. А. Столяр, Л. М. Фрідман, у початковій школі – М. О. Бантова, 

Г. В. Бельтюкова, М. В. Богданович, Г. В. Гап’юк, М. М. Левшин, 

М. Г. Моро, Я. А. Король, Л. П. Кочіна, А. С. Пчолко, Н. Уткіна та ін. 

Під сюжетною задачею С. О. Скворцова розуміє «математичну 

задачу, в якій описується життєвий сюжет, а саме кількісний бік 

реальних процесів, явищ, ситуацій, і міститься вимога знайти шукану 

величину за даними в задачі величинами та зв’язками між ними 

[4, с. 103]. 

Сюжетні задачі виступають важливим засобом ілюстрації і 

конкретизації навчального матеріалу; розвитку пізнавальних 

процесів, оволодіння прийомами розумової діяльності; виховання 

вольових якостей, естетичних почуттів; розвитку вміння будувати 

судження, робити висновки; формування в учнів мотивації їхньої 

навчальної діяльності, інтересу та здатності до цієї діяльності. 

Сюжетні задачі, особливо практично зорієнтовані, забезпечують 

зв’язок математики із реальним життям дитини, виявлення учнем 

своєї компетентності. 

У навчанні математики в початковій школі сюжетні математичні 

задачі виконують ряд функцій (навчальну, розвивальну, виховну, 

контролюючу), які докладно вивчено М. Богдановичем, Н. Істоміною, 

А. Пишкало, С. Скворцовою, Л. Фрідманом та ін.  

http://visnyk.chnpu.edu.ua/
http://visnyk.chnpu.edu.ua/
http://visnyk.chnpu.edu.ua/
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Сюжетні математичні задачі виступають засобом формування 

математичних понять, системи математичних знань, навичок і вмінь 

(навчальні функції задач), а також засобом формування та розвитку 

науково-теоретичного, зокрема функціонального, стилю мислення, 

оволодіння учнями прийомами розумової діяльності (аналізом, 

синтезом, порівнянням, конкретизацією, узагальненням, 

абстрагуванням), засобом розвитку вміння висловлювати судження, 

робити висновки (розвивальні функції задач). Розв’язування задач 

сприяє формуванню в учнів наукового світогляду, зв’язку навчання із 

життям, ознайомленню учнів з пізнавально важливими фактами та 

оригінальністю прийомів розв’язування задач, які збуджують у дітей 

естетичні почуття (виховні функції задач). На відміну від 

М. Богдановича, який також розглядає  навчальну, розвивальну та 

виховну функції задач, С. Скворцова [3, c. 3] виділяє контролюючу 

функцію, спрямовану на встановлення рівнів навченості і 

научуваності, здатності до самостійного вивчення математики, рівня 

математичного розвитку учнів та сформованості пізнавальних 

процесів.  

Очевидно, сюжетні задачі виступають ефективним засобом 

навчання і розвитку школярів. 

У новій навчальній програмі з математики для 1-4-х класів 

(автори О. Онопрієнко, С. Скворцова, Н. Листопад) [2] мету змістової 

лінії «Сюжетні задачі» визначено відповідно до сучасних поглядів 

відносно цілей розв’язування сюжетних задач, а саме: 

- формування в учнів загального підходу, загальних умінь і 

здібностей розв’язання будь-яких задач; 

- пізнання математичних понять, що вивчаються, і деяких 

загальнонаукових та загальножиттєвих понять і більш глибинне 

оволодіння ними; 

- оволодіння поняттями моделі і моделювання та власно 

математичним моделюванням; 

- розвиток мислення, кмітливості учнів, їхнього творчого 

потенціалу [1, с. 314]. 

Досягти зазначених цілей можна двома шляхами: по-перше, 

через логічну побудову змісту навчання розв’язування задач, що й 

передбачено в новій програмі; по-друге, через упровадження 

ефективних методичних систем навчання молодших школярів 

розв’язування сюжетних математичних задач, що має бути 

реалізовано в новому поколінні підручників математики. 
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Ознайомлюючись з одним з найскладніших типів задач – 

задачами на рух двох тіл у різних напрямках (назустріч або у 

протилежні сторони), учні 4-го класу досить часто відчувають 

труднощі під час їх розв’язування. 

Задачі на рух – особливий вид задач, у якому описується процес 

руху одне відносно одного двох тіл, що переміщуються в різних 

(назустріч і в протилежних напрямках) або в одному (навздогін та з 

відставанням) напрямках. Вони містять взаємопов’язані величини: 

подоланий шлях, швидкість руху і час. 

Залежно від даних та шуканого кожен з видів цих задач 

поділяють на три підвиди (див. табл. 1). 

Зазначимо, що, відповідно до Державного стандарту загальної 

початкової освіти (2019), задачі на рух в одному напрямку було 

вилучено з початкового курсу математики, тому зосередимо увагу на 

особливості формування у молодших школярів умінь розв’язувати 

задачі на рух двох тіл у різних напрямках, які є найскладнішими для 

засвоєння учнями 4-го класу. Це актуалізує потребу створення такої 

системи навчальних задач та технології роботи над ними, за 

допомогою яких учень зрозумів би особливості способів 

розв’язування задач цього типу та набув вправності у їх реалізації. 

 

Таблиця 1. 

Підвиди задач на рух 

Назва підвиду 
Зміст умови 

Що дано? Що треба знайти? 

На знаходження відстані, 

яку разом подолали два тіла 

під час спільного руху 

Швидкості обох тіл та час їх 

спільного руху 

Відстань між тілами 

на момент початку або 

закінчення руху 

На знаходження швидкості 

руху одного з тіл 

Відстань між тілами на момент 

початку або закінчення руху, час 

спільного руху та швидкість руху 

одного з тіл 

Швидкість руху 

іншого тіла 

На знаходження часу руху 

Значення відстані між тілами на 

момент початку або закінчення руху 

та швидкостей руху обох тіл 

Час спільного руху тіл 
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КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ  

ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

 

Щодня життя пропонує нам такі ситуації, що вимагають з нас 

певних рішень: інколи – простих, а іноді – не зовсім: як заощадити, не 

втрачаючи якості життя, кого обирати на наступних виборах, де 

зберігати заощадження, як знайти улюблену роботу з гідною оплатою 

тощо. Щоб обрати найкраще з рішень, слід увімкнути критичне 

мислення – це особливо результативний спосіб.  

Критичне мислення – це наукове мислення, суть якого полягає в 

ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним 

чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та 

самовдосконалення. 

З педагогічної точки зору критичне мислення – це комплекс 

мисленнєвих операцій, що характеризується здатністю людини: 

 аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати 

інформацію з будь-яких джерел; 

 бачити проблеми, ставити запитання; 

 висувати гіпотези та оцінювати альтернативи; 
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 робити свідомий вибір, приймати рішення та обґрунтовувати 

його. 

Цим мисленнєвим операціям можна і необхідно навчати, а далі – 

вдосконалювати їх. 

Інтерес до критичного мислення як освітньої інновації з’явився 

в Україні, як і в інших пострадянських державах, близько десяти 

років тому. Натомість в освіті США і Канади цей напрям сучасної 

освіти розвивається вже майже півстоліття. Значна кількість ідей і 

положень цього напряму витримали перевірку часом і сьогодні 

потребують поширення і запровадження у наших школах. Критичне 

мислення починалось як перехід від навчання, орієнтованого 

переважно на запам’ятовування, до навчання, спрямованого на 

розвиток самостійного свідомого мислення. Важливим аспектом 

критичного мислення є його відповідність вимогам демократизації 

освіти. Воно є дієвим способом виховання демократичного 

менталітету громадян: як учнів, так і вчителів [1]. 

Сьогодні критичне мислення закріпилось у школах та 

університетах. Розуміння самого терміна «критичне мислення», яке є 

досить різноманітним у різних авторів. На думку М. Ліпмана, 

критичне мислення – це вміле відповідальне мислення, що дозволяє 

людині формулювати надійні вірогідні судження, оскільки воно 

засновується на критеріях, є таким, що самокорегується. Виділяється 

шість ключових елементів критичного мислення:  

1. Вмілість мислення означає, що воно передбачає володіння 

певними прийомами, які в сукупності створюють перевірену на 

практиці ефективну методологію опрацювання інформації. 

2. Відповідальність передбачає, що людина, звертаючись до 

інших, усвідомлює обов’язок надавати слухачам чи читачам доводи і 

приклади у відповідності з прийнятими стандартами. Або, якщо ці 

стандарти її не влаштовують, піддавати їх сумніву за допомогою 

переконливої аргументації. Вона готова до того, що надані доводи 

будуть предметом розгляду фахівців у цій галузі й їхні судження 

треба буде врахувати у подальшому. 

3. Формулювання самостійних суджень як продукт критичного 

мислення означає, що воно спрямовано на творчу мисленнєву 

діяльність, а не на репродуктивне мислення, що базується на 

жорстких алгоритмах і стереотипах. Творчий підхід є необхідним у 

ситуаціях порівняння різних суджень і визначення альтернатив на 

основі врахування пріоритетів, чинників, що обумовлюють істинність 
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та вірогідність інформації в цілому й висловлених суджень зокрема. 

4. Дуже важливими є критерії, до яких апелює, на які 

спирається критичне мислення. Критерії – це положення, на які 

спирається критично мисляча людина, оцінюючи ідеї в процесі їх 

аналізу чи критики. М. Ліпман вважає такими критеріями, наприклад: 

стандарти, закони, підзаконні акти, правила, регламенти, керівництва, 

інструкції, приписи поведінки, вимоги, умови, обмеження, конвенції, 

норми, домовленості про уніфікацію, принципи, передбачення, 

дефініції, ідеали, цілі, наміри, результати перевірки, 

експериментальні дані, методи, процедури та ін. Так, дослідження 

учнів, проведене у рамках певного предмета, має відображати 

(враховувати) головні поняття і методи в цій науці або кількох 

суміжних науках. 

Критично мисляча людина повинна ясно уявляти структуру 

власної аргументації. А її міркування, суттєві для конкретного 

дослідження, мають бути доступні для аудиторії. Проте критерії не 

мають абсолютизуватись, у процесі критичного мислення вони 

можуть бути піддані сумніву, змінені або навіть замінені іншими. 

5. Самокорекція потребує, щоб людина використовувала 

критичне мислення як метод, звернений на її власні судження з 

метою їх виправлення чи покращення. Мисляча людина постійно 

піддає власні мисленнєві процеси рефлексії, використовуючи при 

цьому суттєві критерії і процедурні норми. 

6. Використання загальних критеріїв не виключає уваги і 

чуйності до контексту. Адже загальні критерії мають обов’язково 

перевірені на відповідність і на можливість зміни у кожному 

конкретному випадку. Критично мисляча людина розуміє критерії у 

зв’язку із контекстом їх використання і допускає інші альтернативи, 

що відповідають ситуації [2]. 

Все зазначене потребує врахування й того, що критичне 

мислення завжди діалогічне, тобто передбачає дискусії, зокрема між 

тими, хто навчаються, в яких висуваються критерії, ідентифікуються і 

обговорюються контексти, а мисленнєвий процес у цілому піддається 

оцінюванню. 

Звичайно, як і будь-яка інновація в освіті, процес асиміляції 

критичного мислення на українському ґрунті буде успішним тільки 

якщо ми не будемо абсолютизувати його та розглядати у відриві від 

інших теорій навчання, спрямованих на розвиток особистості. 
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