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НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ 
ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ 
В 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Вербицький Володимир Валентинович,
директор Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді МОН України,
доктор педагогічних наук, професор,
академік Академії наук вищої освіти України, Голова 
ВГО «Спілка освітян України»

І. Вступ.
Позашкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти, визначеної 

Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», 
і спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, куль-
тури, спорту, технічної та іншої творчості, здобуття первинних професійних компе-
тенцій, необхідних для їх соціалізації.

Новий 2019/2020 навчальний рік починається в умовах оптимізації освітнього 
простору з урахуванням принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації 
педагогічного процесу.

ІІ. Актуальність позашкільної освіти.
Актуальність позашкільної освіти визначається такими чинниками:
– для дітей: розвиток пізнавальної, практичної, творчої та соціальної компе-

тентності особистості, можливість самореалізації в майбутньому;
– для батьків: безпечна, змістовна зайнятість дітей у вільний час, їх навчання, 

виховання, розвиток, соціалізація, допомога у підготовці дітей до самостійного 
відповідального життя;

– для держави: позашкільна освіта – одна з найефективніших інвестицій 
у майбутнє.

ІІІ. Основні завдання закладів позашкільної освіти.
Заклади позашкільної освіти, враховуючи специфіку побудови їх освітньої ді-

яльності (варіативність, добровільність, багатоукладність, практична спрямо-
ваність), мають забезпечувати умови формування цілісної картини світу в свідомо-
сті дитини та сприяти вирішенню таких завдань:

 – пошук шляхів ефективної реалізації завдань позашкільної освіти, визначених 
відповідними нормативно-правовими документами;

 – впровадження особистісно-орієнтованих технологій;
 – залучення педагогів до творчої діяльності та дослідницько-експерименталь-

ної роботи;
 – модернізація системи науково-методичної роботи на основі інноваційних 

технологій, удосконалення навчальних програм, змісту, форм та методів навчання;
 – формування світогляду та системи ціннісних орієнтацій дітей, національ-

но-патріотичне виховання;
 – виявлення, підтримка та розвиток обдарованих дітей; фізичний, емоційний 

та інтелектуальний розвиток особистості; здійснення профорієнтаційної роботи;
 – впровадження допрофесійної підготовки;
 – профілактика бездоглядності, безпритульності та правопорушень;
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 – розвиток профільного та інклюзивного навчання;
 – впровадження STEM-освіти.

Розв’язання цих завдань забезпечується шляхом формування ключових компе-
тентностей, необхідних кожній сучасній людині, а саме:

 – вільне володіння державною мовою;
 – здатність спілкуватися іноземними мовами;
 – компетентності у галузях природничих наук;
 – екологічна компетентність;
 – інформаційно-комунікаційна компетентність;
 – навчання впродовж життя;
 – соціальні компетентності, пов’язані з ідеями свободи, рівності, прав людини, 

здорового способу життя;
 – культурна компетентність;
 – фінансова грамотність;
 – інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

ІV. Позиція держави щодо закладів позашкільної освіти.
Організаційно-правові засади функціонування закладів позашкільної освіти ви-

значені Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкіль-
ну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Загальною декларацією прав людини, іншими нормативно-правовими документами.

Зокрема, в статті 53 Конституції України подано такі важливі поняття, як «позаш-
кільна освіта», «позашкільний навчальний заклад», передбачено забезпечення доступ-
ності позашкільної освіти, її розвиток, а в статті 54 закріплено право громадян на сво-
боду художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності тощо.

В Законі України «Про освіту» (стаття 14, пункт 6) зазначається, що «ор-
гани місцевого самоврядування створюють умови для доступності позашкільної 
освіти шляхом формування, утримання та розвитку мережі закладів позашкільної 
освіти відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення».

В Законі України «Про позашкільну освіту» (стаття 10, пункт 6) зазнача-
ється, що «місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 
забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної бази закладів позаш-
кільної освіти, розвиток їх мережі, створюють належні умови для вибору вихо-
ванцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та 
запитів батьків або осіб, які їх замінюють; забезпечують соціальний захист вихо-
ванців, учнів і слухачів, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників 
закладів позашкільної освіти».

Пакет нормативно-правового забезпечення діяльності закладів позашкільної 
освіти в 2018/2019 навчальному році поповнився такими документами:

 – постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2018 № 168 «Деякі питання 
Державної служби якості освіти України»;

 – постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 845 «Деякі питання 
дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання»;

 – постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 187 «Про затвер-
дження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господар-
ської діяльності у сфері позашкільної освіти та визначається періодичність прове-
дення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою 
якості освіти»;

 – постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 532 «Про затвер-
дження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти»;
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 – наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.2019 № 450 «Про за-

твердження Положення про Всеукраїнську краєзнавчу акцію учнівської молоді 
«Українська революція: 100 років надії і боротьби»;

 – наказ Міністерства освіти і науки України та міністерства соціальної по-
літики України від 19.03.2019 № 372/404 «Про затвердження Положення про 
Всеукраїнський форум юних натуралістів»;

 – лист Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 №1/9–500 «Про 
приведення у відповідальність експозиції музеїв, які перебувають у сфері управлін-
ня Міністерства освіти і науки».

Державна служба якості освіти України системно працює над питанням апро-
бації проекту індикаторів та інструментарію до критеріїв оцінювання освітнього 
й управлінського процесів у закладах освіти.

Наразі розроблено процедуру інституційного аудиту, рекомендації щодо нала-
годження внутрішньої системи забезпечення якості освіти, критеріїв оцінювання 
освітніх і управлінських процесів, індикаторів (показників), що їх розкривають та 
інструментів, що можуть використовуватися як під час зовнішнього, так і внутріш-
нього оцінювання (форми спостереження, анкети для учнів, батьків і педаго-
гів, інтерв’ю з учасниками освітнього процесу тощо).

Особливу увагу в новому навчальному році буде приділено питанню запрова-
дження в закладах освіти систематичного самоаналізу якості освітньої діяльності. 
Критерії оцінювання якості освіти охоплюють чотири сфери: середовище, учень, 
педагог, управлінські процеси.

З 15 січня 2019 року стартував пілотний проект Сертифікації педагогічних пра-
цівників. Цей проект являє собою зовнішнє оцінювання професійних компетентно-
стей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, 
самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Загалом сертифікація 
складатиметься з трьох етапів.

Перший етап – вивчення практичного досвіду роботи педагога. За проведення 
цієї частини сертифікації відповідатиме Державна служба якості освіти. До кожно-
го педагогічного працівника виїжджатиме щонайменше два експерти; педагог отри-
має попередження про візит експертів не пізніше ніж за три дні до їхнього приїзду.

Другий етап – зовнішнє незалежне тестування. За його проведення відповідає 
Український центр оцінювання якості освіти.

Електронне портфоліо – третя обов’язкова складова сертифікації. Воно має 
містити: заповнену анкету самооцінювання; опис власного навчального заняття 
(освітня програма, навчальний предмет, тема, мета, методичне забезпечен-
ня); додаткові матеріали (за бажанням педагога).

Для педагогічного працівника, що успішно пройшов сертифікацію передбача-
ється надбавка 20% до заробітної плати впродовж трьох років чинності серти-
фікату. Проходження сертифікації зараховуватиметься як чергове (позачергове) 
проходження атестації з присвоєнням наступної кваліфікаційної категорії або під-
твердження наявної вищої категорії.

V. Позиція Міністерства освіти і науки України щодо закладів позашкіль-
ної освіти.

Міністерство освіти і науки України пропонує п’ять ключових новацій позаш-
кільної освіти.

Перша новація – введення у позашкіллі спеціального документу на право от-
римання певної кількість послуг, які держава надає для школяра безкоштовно. 
Батьки школяра обирають заклад, де вчитиметься їх дитина, а держава переказує 
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туди кошти. На впровадження даної системи в майбутньому планують виділяти 
окремі субвенції з держбюджету.

Друга новація – зміна системи моніторингу. Мета МОН – побудувати цілісну, 
гнучку та адаптовану до реалій нового часу систему освіти. Позашкілля – дуже 
важливий елемент цієї системи і держава несе відповідальність за її розвиток. 
Проте для того, щоб щось розвивати, створювати адекватні стимули, потрібні дані, 
на основі яких можна зробити висновки про стан системи. Зараз таких можливо-
стей немає, і впровадження прозорого та ефективного моніторингу якості позаш-
кільної освіти має цю ситуацію змінити.

Третя новація – широке визнання результатів позашкільної освіти. Розглядається 
зарахування результатів позашкілля у школах – такі можливості відкриває новий 
Закон про освіту.

Четверта новація – модернізація змісту позашкільної освіти. Так, планується суттє-
ве оновлення навчальних програм, розширення напрямів творчих учнівських об’єднань.

П’ята новація – створення ринкової конкуренції в позашкіллі. В умовах кон-
куренції заклади позашкільної освіти зможуть розширювати спектр своїх освіт-
ніх послуг.

В МОН здійснюється робота щодо підготовки нормативно-правових актів у сфе-
рі позашкільної освіти, зокрема, Типової освітньої програми закладу позашкільної 
освіти, проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про по-
зашкільну освіту», проекту Порядку організації інклюзивного навчання в системі 
позашкільної освіти.

У 2018 році в Міністерстві освіти і науки України була презентована «Стратегія 
розвитку позашкільної освіти». Метою «Стратегії» є підвищення якості та доступ-
ності позашкільної освіти, розширення функцій закладу позашкільної освіти в ад-
міністративно-територіальній одиниці як центру освітньої, соціокультурної та гро-
мадянської діяльності з урахуванням навчання впродовж життя.

«Стратегія розвитку позашкільної освіти» – документ, розроблений 
Міжнародною асоціацією позашкільної освіти спільно із залученням представників 
органів законодавчої та виконавчої влади, працівників органів управлінь освітою, 
закладів освіти, вчених, громадськості України та інших держав, які займаються 
питаннями позашкільної освіти.

Доступність або рівний доступ до освіти визначає, що незалежно від того, де 
народилася дитина, вона має право на позашкільну освіту. Забезпечення рівного 
доступу освіти, у тому числі позашкільної, є одним із пріоритетних напрямів дер-
жавної освітньої політики.

Водночас у забезпеченні доступності позашкільної освіти існує дисбаланс, який 
найбільше представлено в охопленні дітей позашкільною освітою в міській та сіль-
ській місцевості.

Перш за все, пов’язано з недостатнім фінансування позашкільної освіти, осо-
бливо у сільській місцевості. По друге, на місцях часто спостерігається недостатнє 
інформування громадськості про функціонування закладів позашкільної освіти. По 
третє, ще недостатньою є співпраця закладів позашкільної освіти із закладами 
дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти. По 
четверте, не завжди формується відповідальне ставлення місцевої влади щодо 
створення умов для здобуття позашкільної освіти.

VI. Координаційно-методична робота.
Діяльність методичних служб в новому навчальному році має бути спрямо-

вана на науково-методичний супровід процесів інноваційного розвитку закладів, 
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створення навчально-розвивального середовища, яке формує у педагогів готов-
ність до роботи на основі сучасних педагогічних технологій, участі в педагогічних 
експериментах з випереджаючими, прогностичними завданнями.

В популяризації закладів позашкільної освіти особливу увагу слід приділи-
ти зв’язкам із громадськістю, постійному висвітленню результатів діяльності 
на сайті закладу та на сторінках груп у соціальних мережах, в першу чергу – 
в мережі Facebook.

У забезпеченні позитивного іміджу закладу позашкільної освіти важливу 
роль має відігравати моніторинг запитів дітей та батьків, їх інтересів і потреб, 
урахування результатів цих досліджень у подальшому плануванні діяльності.

Одним із завдань закладів позашкільної є організація та проведення масо-
вих заходів з дітьми, під час яких визначається рівень практичної підготовки 
вихованців, а також забезпечується їх змістовне дозвілля, створюються умови 
для пошуку й підтримки обдарованих дітей.

Кількість, місце, терміни проведення всеукраїнських і міжнародних орга-
нізаційно-масових заходів регламентуються Планом всеукраїнських і міжна-
родних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 
2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженим на-
казом МОН від 21.11.2018 № 1292.

Координаторами кожного планового заходу за відповідними напрямами 
позашкільної освіти на всеукраїнському рівні є державні центри позашкільної 
освіти. Таким чином, кожний заклад позашкільної освіти з урахуванням на-
пряму своєї діяльності під час планування роботи повинен враховувати участь 
вихованців і педагогів у всеукраїнських заходах, які включені до зазначеного 
плану. Участь вихованців закладів позашкільної освіти в конкурсах, фести-
валях, концертах, виставках тощо, які пропонуються різними громадськими, 
благодійними організаціями, здійснюється на добровільних засадах.

Важливу роль у роботі кожного сучасного закладу позашкільної освіти 
відіграє правильно організована методична діяльність з педагогами, яка про-
водиться з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних 
працівників та підвищення ефективності освітнього процесу еколого-натура-
лістичного напряму.

Еколого-натуралістичні центри учнівської молоді в 2019/2020 рр. продов-
жать виконували важливу координаційно-методичну функцію стосовно роз-
витку позашкільної та позакласної екологічної освіти і виховання в закладах 
освіти всіх рівнів і форм власності.

Координаційно-методична робота буде направлена на вдосконалення та 
урізноманітнення форм, змісту і методів роботи, надання систематичної,

своєчасної допомоги керівникам гуртків, вчителям біології; активізацію 
творчої діяльності керівників гуртків; впровадження в навчально-виховний 
процес новітніх освітніх педагогічних технологій; підвищення освітнього, ін-
формаційного та науково-методичного рівня педагогічних працівників.

Значну увагу методичні служби закладів мають приділити підвищенню на-
уково-теоретичного і загальнокультурного рівня педагогів, їхньої психоло-
го-педагогічної підготовки, професійної майстерності, а також впроваджен-
ня інноваційних педагогічних технологій з організації роботи з обдарованою 
учнівською молоддю, перспективного педагогічного досвіду, розширення 
меж співпраці із закладами освіти різних типів в рамках реалізації концепції 
«Нова школа».
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З метою підвищення кваліфікації педагогів-позашкільників у новому навчально-
му році буде проведено низку заходів, серед яких:

 – Великий педагогічний колоквіум за темою «Методика викладання біології 
в школі»;

 – Всеукраїнський форум «Ранній розвиток дитини – право кожного»;
 – Всеукраїнська науково-педагогічна конференція за темою: «Сучасні тенден-

ції підвищення якості освіти».
 – тренінги з національно-патріотичного виховання «З Україною в серці»;
 – екологічні тренінги з моніторингу навколишнього природного середовища;
 – Всеукраїнський навчальний тренінг для регіональних координаторів програ-

ми GLOBE в Україні.
 – навчальний стартап з підготовки вчителів біології до професійної сертифіка-

ції «Сучасна методика викладання біології в школі».
 – навчальний стартап з підготовки до сертифікації вчителів хімії з теми 

«Методика викладання технології хімічних виробництв у шкільному курсі хімії».
VII. Пріоритетні напрями діяльності НЕНЦ як всеукраїнського координа-

ційно-методичного центру.
У 2019/2020 навчальному році в НЕНЦ буде організовано роботу біля 40 твор-

чих учнівських об’єднань природоохоронного, біологічного, сільськогосподарського 
та декоративно-ужиткового напряму. Традиційно значну увагу буде приділено патріо-
тичному вихованню дітей засобами еколого-натуралістичної роботи. Буде проведено 
щорічну Всеукраїнську дитячо-юнацьку еколого-патріотичну гру «Паросток».

На розвиток інтелектуальних і творчих здібностей обдарованої учнівської мо-
лоді у галузі природничих наук, підвищення мотивації до пізнання, саморозвитку, 
творчості спрямована робота Природничої школи учнівської молоді. У наукових 
відділеннях школи за напрямами: біологія, хімія, народні ремесла, флористика та 
фітодизайн будуть організовані лекційні та семінарські заняття, тренінги, практи-
куми, тематичні екскурсії тощо. Також у структурі ПШУМ працюватиме «Зимова 
школа наукового відділення біоінформатики».

В новому навчальному році будуть проведені Всеукраїнська літня стартап-школа 
«StartChemist», Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка В.В. Скопенка, 
Всеукраїнський турнір юних біологів.

Продовжиться робота над науково-освітнім проектом «Вчителі та учні беруть 
участь в екологічному моніторингу Антарктиди» в рамках Міжнародного науково-
го проекту «Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів Pygoscelis papua та 
Pygoscelis adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1 з використанням мережі фотокамер 
CEMP (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)».

Залученню старшокласників до винахідницької і дослідницько-експерименталь-
ної роботи сприяють конкурси: Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціона-
лізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму, Всеукраїнський конкурс 
«Юний селекціонер і генетик», Всеукраїнський конкурс досягнень юних зоологів 
і тваринників та інші.

Запорукою реалізації освітніх ініціатив Національного еколого-натуралістич-
ного центру є популяризація його діяльності в засобах масової інформації, на 
сторінках журналу «Паросток, газети «Юннат», щорічному збірнику «Новації по-
зашкільної освіти».

Конкретний перелік всеукраїнських заходів висвітлено у «Плані роботи 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на 2019 рік» на 
сайті НЕНЦ.
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VIIІ. Програмно-методичне забезпечення.
Актуальним питанням сьогодення є якісне та кількісне забезпечення закладів 

позашкільної освіти навчальними програмами, методичними посібниками, які роз-
роблено з урахуванням компетентісного та діяльнісного підходів до навчально-ви-
ховного процесу, новітніх педагогічних технологій та досягнень природничих наук.

У новому навчальному році для використання в закладах позашкільної освіти 
рекомендуються такі збірники програм еколого-натуралістичних гуртків:

– навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напря-
му: еколого-біологічний профіль [збірник за редакцією доктора педагогічних наук 
В.В. Вербицького]. – К.:НЕНЦ, 2018.– 708 с. (частина 2 – роботи переможців 
всеукраїнських конкурсів за 2017 р., а саме: Всеукраїнського конкурсу руко-
писів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи 
освіти (еколого-натуралістичний напрям) та Всеукраїнського конкурсу програм, 
навчально-методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістич-
ного напряму позашкільної освіти);

– навчальна програма «Юні лісівники» (автор Зведенюк М.А.) «Схвалено 
для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання 
Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року № 1; 
лист ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/10-Г-1854);

– навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного на-
пряму: еколого-біологічний профіль «Природа рідного краю» (Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки 
України від 11.11.2015 № 1/11–16378));

– навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напря-
му. Природнича школа учнівської молоді: секція «Біологія» (Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки 
України від 11.11.2015 № 1/11–16376));

– програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних 
закладів. Еколого-натуралістичний напрям (Рекомендовано Міністерством осві-
ти і науки України (лист МОН України від 09.12.2003 № 1/11–5131));

– навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напря-
му. Еколого-біологічний профіль. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки 
України (лист МОН України від 15.09.2014 № 1/11–14729));

– навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів оздо-
ровлення та відпочинку (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(лист МОН України від 01.06.2013 № 1/11–9332));

– навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напря-
му. Еколого-біологічний профіль. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки 
України (Лист МОН України № 1/11–10901 від 04.07.2013 р.));

– збірник навчальних програм роботи творчих учнівських об’єднань та факуль-
тативів еколого-натуралістичного напряму [методичний посібник / за загальною 
редакцією доктора педагогічних наук В.В. Вербицького].– К.: «АВЕРС», 2013;

– збірник навчальних програм з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
напряму: еколого-біологічний профіль. [методичний посібник / за загальною ре-
дакцією доктора педагогічних наук В.В. Вербицького] – К.: «НЕНЦ», 2013;

– навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: 
еколого-біологічний профіль. [збірник / за загальною редакцією доктора педаго-
гічних наук В.В. Вербицького] – К.: НЕНЦ, 2014. (Рекомендовано Міністерством 
освіти і науки України (Протокол № 3 від 09.07.2014 р.)).
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Рекомендуємо використовувати в роботі навчальні програми, термін користу-
вання якими не перевищив 5 років, а програми більш ранніх років видання вико-
ристовувати тільки в разі їх продовження окремим листом МОН України чи його 
спеціальними комісіями в Інституті модернізації змісту освіти.

Планується розробити програми гуртків еколого-натуралістичного профілю, що 
забезпечують інтегрування профільної позашкільної та загальної середньої освіти. 
Передбачити можливість педагогу обирати варіанти 6-ти або 4-х тижневих годин 
роботи гуртка, виходячи з режиму роботи закладу позашкільної освіти.

Новітня навчально-методична література та збірники програм гуртків будуть 
розміщені в цифровому форматі на сайті НЕНЦ.

IX. Інноваційні методи навчання.
В останній час в освітньому просторі з’явилось багато інноваційних методів, які 

з успіхом можна використати в практиці позашкілля. Серед них:
Модульне навчання – розбиття навчальної інформації на декілька відносно са-

мостійних частин, що називаються модулями. Кожний із модулів передбачає свої цілі 
та методи подання інформації.

Тренінг – метод навчання, основою якого являється практична сторона педаго-
гічного процесу, а теоретичний аспект має лиш другорядне значення.

Дистанційне навчання – застосування в педагогічному процесі телекомуніка-
ційних засобів, що дозволяють педагогу навчати вихованців знаходячись від них на 
великій відстані.

Ціннісне орієнтування – метод, що служить для прищеплення вихованцям мо-
ральних та духовних цінностей, а також ознайомлення їх із соціальними та культур-
ними традиціями та правилами.

Кейс-стаді – метод розбирання конкретної ситуації. Він ґрунтується на повно-
цінному вивченні та аналізі ситуацій, що можуть мати місце в тій області знань та 
діяльності, яка вивчається.

Коучинг – являє собою індивідуальне або колективне управління (наставни-
цтво) педагогів над вихованцями. Такий метод допомагає кращій адаптації дитини 
у соціумі, її особистому розвитку.

Дія за зразком – суть цього методу зводиться до демонстрації моделі поведінки, 
що і являється прикладом для поведінки, виконання завдань та наслідування в об-
ласті, яка засвоюється. Після ознайомлення з моделлю вихованці відпрацьовують її 
на практиці.

Розбір «завалів» – метод полягає в моделюванні ситуацій, які часто виника-
ють в реальному житті та відрізняються великим обсягом робіт, а також напра-
цюванні найбільш ефективних методів вирішення завдань, що обумовлені такими 
ситуаціями.

Креативні групи – складаються переважно, із педагогів – фахівців з різних 
дисциплін, які займаються розробкою методів покращення педагогічного процесу. 
Нерідко й самі здобувачі освіти формуються в креативну групу для пошуку способів 
рішення завдань та проблем, що поставлені перед ними.

Робота в парах – коли один вихованець складає пару з другим і тим самим 
гарантує отримання зворотного зв’язку в процесі засвоєння нової діяльності.

Метод рефлексії – цей метод передбачає створення необхідних умов для само-
стійного осмислення матеріалу здобувачами освіти та напрацювання здатності вхо-
дити в активну дослідницьку позицію по відношенню до матеріалу, що вивчається.

Метод ротацій – полягає у закріпленні за вихованцями різних ролей в процесі 
заняття, внаслідок чого вони отримують різнобічний досвід.
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Метапредметний підхід. При застосуванні даного підходу акцент робиться 

не на здобутті певних знань (іноді далеких від реального життя), а на підго-
товці вихованця до різних життєвих ситуацій; на відпрацюванні уміння знаходити 
корисну інформацію і застосовувати її в реальному житті.. У дитини формуєть-
ся уявлення про навчальну дисципліну як систему знань про світ, що виражене 
в числах (математика), тілах (фізика), речовинах (хімія) живих системах (бі-
ологія) тощо.

Предметно-практична творча діяльність. Предметно-практична діяльність – 
це практичні дії з предметами, що забезпечують вихованцям чуттєве (сенсорне) 
пізнання дійсності. Вона дає дітям відчуття освоєння довкілля не лише через його 
вміст, але й через творче перетворення. Щоб предметно-практична діяльність мала 
розвиваючий сенс, завдання для вихованців повинні потребувати певного інтелек-
туального і емоційного напруження. Завдання педагога полягає не в тому, щоб ви-
ховати обізнаного виконавця, а в тому, щоб використовувати величезний потенціал 
практичної діяльності для формування творчої особистості.

STEM-освіта. Це напрям в освіті, що охоплює природничі науки (Science), тех-
нології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). 
В навчальних програмах посилюється синтез природничонаукового компоненту та 
інноваційних технологій. Стрімка еволюція технологій веде до того, що незабаром 
найбільш популярними фахівцями стануть програмісти, IT-фахівці, інженери, про-
фесіонали в галузі високих технологій тощо. У майбутньому з’являться професії, 
пов’язані з високо технологічним виробництвом на стику з природничими науками. 
Особливо затребуваними будуть фахівці нано– та біотехнологій.

Освітні платформи – це Інтернет-ресурси для самоосвіти. Серед найбільш 
популярних платформ:

Twirpix. Велика база необхідної літератури для навчання із найрізноманітні-
ших напрямів – від біології і фізіології до тайм-менеджменту і художніх творів на 
різних мовах.

EdEra. Масові відкриті онлайн-курси: «Українська мова і література», 
«Географія», «Фізика», «Історія України», «Математика », «Біологія», «Англійська 
мова». Проект включає в себе інтерактивні лекції, конспекти з ілюстраціями і по-
ясненнями, іспити і домашні завдання, спілкування з іншими учнями і педагогами.

Академия Khan. Широка база відео-уроків на більш ніж 20 мовах.
Prometheus. Головною метою проекту є безкоштовне надання онлайн-доступу 

до курсів університетського рівня всім бажаючим. Крім того, Prometheus надає до-
ступ до онлайн-курсів підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Проект 7W. Універсальна платформа, де всьому вчаться системно. 7W – це сім 
ключових запитань англійською: what, where, why, when, who, win, world. Тобто – 
що, де, для чого, коли, хто. Два останні разом (win, world) – «перемога у світі».

На жаль, інноваційні технології в освіті з різних причин часто «гальмуються». 
Серед таких причин можна зазначити:

Бар’єр творчості. Педагоги, які звикли працювати по старих програмах, не 
хочуть що-небудь міняти, вчитися, розвиватися.

Конформізм – пристосовницьке прийняття готових стандартів . Через острах 
виглядати в очах колег «білою вороною» педагоги відмовляються приймати незви-
чайні, креативні педагогічні рішення.

Особистісна тривожність. Через невпевненість в своїх здібностях, занижену 
самооцінку педагоги до останньої можливості чинять опір будь-яким змінам в на-
вчальному процесі.
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Ригідність мислення – нездатність швидко перебудовуватися при виконанні 
творчих завдань. Педагоги старого гарту часто не прагнуть до придбання нових 
компетенцій, негативно ставляться до нових тенденцій.

Як прийняти інновації? Інноваційна поведінка не передбачає пристосування, 
вона припускає наявність індивідуальності, саморозвиток. Педагог, що позбавився 
від власних комплексів та психологічних бар’єрів, стає повноцінним учасником ін-
новаційних перетворень.

X. Проблеми в позашкільній освіті.
На сьогодні залишаються нерозв’язаними такі проблеми:
– недостатній рівень забезпечення рівного доступу громадян України до по-

зашкільної освіти, закладів позашкільної освіти;
– недотримання органами місцевого самоврядування Законів України «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» у ча-
стині збереження і розширення мережі закладів позашкільної освіти;

– скорочення кількості гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а відтак і об-
меження доступності до позашкільної освіти дітей, які навчаються у закладах по-
зашкільної освіти;

– відсутність системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних пра-
цівників закладів позашкільної освіти;

– незадовільне матеріально-технічне забезпечення закладів позашкільної осві-
ти, особливо у районній і сільській місцевості.

Шляхи вирішення зазначених проблем:
– забезпечення функціонування позашкільної освіти та створення умов для 

діяльності закладів позашкільної освіти як центрів освітньої, соціокультурної та 
громадянської діяльності в ОТГ, селищі, районі, місті, області;

– створення умов для підвищення рівня охоплення позашкільною освітою, за-
безпечення рівного доступу до якісної позашкільної освіти, у тому числі у сільській 
місцевості, осіб з особливими потребами;

– акцентування уваги на особистій відповідальністі керівників місцевих органів 
виконавчої влади та освіти всіх рівнів щодо дотримання положень Закону України 
«Про позашкільну освіту», і, насамперед, збереження і розширення мережі гуртків, 
груп та інших творчих об’єднань закладів позашкільної освіти, зокрема, районної 
та міської ланок, без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, 
закриття;

– розроблення та упровадженню регіональних комплексних програм розвитку 
позашкільної освіти з удосконалення освітньої діяльності й зміцнення матеріаль-
но-технічної бази закладів позашкільної освіти шляхом поліпшення їхнього ресурс-
ного забезпечення шляхом збільшення відрахувань з місцевих бюджетів;

– забезпечення моніторингу якості позашкільної освіти, діяльності закладів по-
зашкільної освіти, підготовка Державною службою статистики України статистич-
ного збірника «Позашкільна освіта»;

– запровадження у рамках сфери знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки освітніх програм з позашкільної освіти та окремої 
спеціальності 018 Позашкільна освіта;

– розроблення механізмів підтримки молодих педагогів у закладах позашкіль-
ної освіти та випускників закладів вищої педагогічної освіти в системі позашкіль-
ної освіти;

– внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 
1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів 



- 15 -

Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний пошук – 2019»
і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 
галузей бюджетної сфери» щодо просування оплати праці педагогічних працівників 
закладів позашкільної освіти на 1–2 тарифні розряди Єдиної тарифної сітки;

– забезпечення державної субвенції на позашкільну освіту, передбачену стат-
тею 78 Закону України «Про освіту» у частині заробітної плати педагогічним пра-
цівникам, а утримання закладів, оплата комунальних послуг, фінансування матері-
ально-технічної бази – коштом місцевих бюджетів;

– забезпечення розвитку матеріально-технічної бази закладів позашкільної 
освіти за кошти засновника, державного та/або місцевих бюджетів, батьків, плат-
них послуг, що можуть надаватися закладами освіти, з інших джерел, не заборо-
нених законодавством;

– створення умов для консолідації зусиль зацікавлених державних струк-
тур, громадських організацій, бізнес-спільноти для розвитку позашкільної освіти 
в регіоні;

– забезпечити розвиток інфраструктури закладів позашкільної освіти, зокрема, 
шляхом забезпечення їх інвестиційної привабливості;

– розробка та апробація моделей співпраці органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, установами та організа-
ціями щодо розвитку позашкільної освіти в умовах децентралізації, її управління та 
фінансово-економічного і матеріально-технічного забезпечення.

У напрямі науково-методичного забезпечення позашкільної освіти:
– забезпечити підтримку єдиного інформаційного простору позашкільної освіти;
– актуалізувати науковий і методичний супровід позашкільної освіти, сприяти 

розробленню, публікації й впровадженню сучасного науково-теоретичного та якіс-
ного програмно-методичного забезпечення позашкільної освіти;

– сприяти розробленню програмно-методичного забезпечення позашкільного 
освітнього процесу: різнорівневих, варіативних диференційованих програм і по-
сібників,

– запровадження у закладах вищої педагогічної освіти дисципліни «Педагогіка 
позашкільної освіти»;

– розвиток і підтримка інноваційних педагогічних технологій, дослідницько-екс-
периментальної роботи, педагогічного проектування, спрямованих на розробку су-
часної моделі закладу позашкільної освіти;

– висвітлення проблемних питань позашкільної освіти у засобах масової ін-
формації, які сприятимуть подальшому підвищенню її престижу та ролі у системі 
освіти України;

– розвиток профільного та інклюзивного навчання у закладах позашкіль-
ної освіти;

– створення системи підвищення професійної компетентності педагогів із но-
вітніх форм, технологій організації освітнього процесу, опановування основами 
педагогічного менеджменту, що дозволяє більшості педагогів працювати на рівні 
педагога-менеджера;

– створення оптимальних умов для розвитку особистості кожного учня, ре-
алізації його творчих здібностей, підвищення його самореалізації та самооцінки 
шляхом впровадження інноваційних форм навчання та виховання учнів на основі 
компетентнісного підходу з урахуванням пізнавальної, практичної, творчої та соці-
альної компетентностей.
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ФАББІНГ ЯК ВЕЛИКА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Вербицький Володимир Валентинович,
директор Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді МОН України,
доктор педагогічних наук, професор, академік 
Національної академії наук вищої освіти України, 
Голова ГО «Спілка освітян України»

Останнім часом психологи та педагоги серйозно стурбовані новим проявом інтер-
нет-залежності. Його пов’язують із поширенням використання смартфонів, які дозво-
ляють своїм власникам не покидати соцмережі цілодобово. Дослідники окремо ви-
діляють проблему, за якої людина не може відірватися від смартфона навіть під час 
спілкування з близькими. Це явище називають фаббінгом (англ. phubbing – від по-
єднання слів «phone» – телефон і «snubbing» – зневага). Одже, фаббінг – один 
із проявів кіберзалежності, коли особа нехтує увагою оточуючих чи співрозмовників, 
відволікаючись на свій смартфон чи інший мобільний девайс.

За словами науковців, користувачі смартфонів визнають фаббінг соціальною про-
блемою. Вони не знають цього терміну, але дуже добре знайомі з явищем, яке він 
позначає. Як правило, людей дуже дратує, коли співрозмовники їх ігнорують і концен-
труються на своїх смартфонах. Проте, вони не помічають, як часто роблять це самі.

Основними ознаками схильності до фаббінга є наступні:
• тримання смартфона в руці навіть під час ходьби;
• миттєве хапання смартфона при звукових оповіщеннях, незважаючи на бесіду 

з людиною;
• побоювання пропустити щось важливе в стрічці новин;
• безпідставне перегортання вже побаченого в мережі;
• під час відпочинку (вечірка, прогулянка) людина більшу частину часу порпається 

в ґаджеті, а під час їжі не може від нього відірватися.
На офіційному сайті руху «StopPhubbing» (stopphubbing.com), що закликає мо-

лодь до живого спілкування, наводиться цікава статистика: 97% людей визнають, що 
під час фаббінгу їжа стає менш смачною; 87% підлітків надають перевагу спілкуванню 
онлайн, а не віч-на-віч.

Американські маркетологи Джеймс Робертс і Мередит Девід з Бейлорського уні-
верситету (Техас), з’ясовуючи вплив фаббінгу на партнерські взаємини виявили, що 
46,3% респондентів стикались з фаббінгом з боку партнера постійно, 22,6% відзначи-
ли через це наявність конфліктів, а 36,6% зізналися, що фаббінг періодично викликав 
депресивні стани. Проте майже третина опитаних були задоволені своїми стосунками, 
незважаючи на фаббінг.

Дослідження психологів Кентського університету (Огайо) зафіксували більшу схіл-
ьність до фаббінгу у жінок та виявили взаємозв’язок між фаббінгом і «синдромом 
втрачених можливостей».

Синдром втрачених можливостей або FOMO (від англ. «Fearofmissingout») – ос-
трах пропустити цікаву подію або гарну можливість, що провокується в тому числі 
і переглядом соціальних мереж.

Мобільні телефони стали не лише повсякденним засобом спілкування, але, остан-
нім часом, перешкодою для навчання школярів. Сучасні діти змалку можуть користува-
тися будь-яким гаджетом без допомоги батьків, тож не дивно, що вже у дошкільному 
віці більшість з них має мобільний телефон.
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При чому, активно вони використовують їх і в школі: на уроках, під час перерв, 

виховної години тощо. Замість того, щоб концентрувати свою увагу на вчителеві і ви-
вчати новий матеріал, школярі часто відволікаються на мобільні телефони, звертають 
увагу на неактуальну для них інформацію, соціальні мережі, ігри. Проблема «постій-
ного зависання у телефоні» порушувалась у процесі дискусії між батьками, вчителями, 
психологами та експертами. Кожний з них дотримується своєї думки. З одного боку, 
телефон – це міні-комп’ютер у кишені і швидкий доступ до потрібної інформації, 
а з іншого – це ключ до розваг.

У 2007 році в Україні була ухвалена заборона на користування мобільних 
телефонів всіма учасниками навчально-виховного процесу (учнями, студентами, ви-
кладачами). Ситуація змінилась у 2014 році – Міністерство освіти і науки відповідним 
указом ухвалило зняти введену в 2007 році заборону. Деякі європейські країни вже 
давно почали бити на сполох і забороняти користування гаджетами на уроках. Тобто 
учень перед початком уроку здає його вчителеві, а опісля – телефон повертається. 
У більшості випадків школи мають свій устав і відповідні правила, які регламентують 
користування гаджетами в освітньому закладі. До прикладу, така заборона діє в США, 
Франції, Греції, Таджикистані та ін.

Як правило, учні приносять телефон до школи, але діставати його із портфеля, 
говорити, фотографувати, знімати відео – не можна.

В Америці заборона на користування телефонів почала діяти ще в 2007 році,  влас-
не, як і в Україні. Але за останні 10–15 років ця заборона поступово починає втрачати 
свою актуальність і лише понад 35% учнів продовжують дотримуватися відповідних 
правил, а от всі інші – ходять з телефонами. Нещодавно у Франції ухвалили закон 
про заборону гаджетів у навчальних закладах, який діяв з 2010 року. Проте цього 
разу закон жорсткіший і вже з початку навчального року на учнів чекатиме ново-
введення.

В Україні заборона користування гаджетами діє не у всіх освітніх закладах, хоча 
певні намагання в Міністерства були. Тим часом, в одному з інтерв’ю, Лілія Гриневич, 
висловила свою думку щодо заборони телефонів: 

«Школа повинна мати хоч якусь автономію. Не може міністерство все ре-
гулювати у 16 020 школах. Є якісь стандартні вимоги. Якщо мобільні телефонии 
заважають навчальному процесу, школа може розробити правило щодо їх ви-
користання, тому що кожна з них має свій статут і внутрішній розпорядок. Я, 
наприклад, переконана, що не можна позбавляти батьків можливості спілкування 
з дитиною впродовж навчального дня. Але для цього можуть бути тільки пере-
рви. Тому рішення може бути таким: діти заходять в клас на урок, складають 
в скриньку свої мобільні телефони, відключивши звук. А на перерві – будь ласка, 
візьміть свій мобільний і передзвоніть до батьків. Тут важливо застерегти права 
усіх, але такі речі не можуть регламентуватись міністерство».

Щоб не доводилось регулярно розбиратися зі скривдженими дітьми та їхніми бать-
ками, адвокатами та поліцією, варто один раз відредагувати правила внутрішнього 
розпорядку школи. І, якщо пункт про користування мобільними телефонами в ньому 
відсутній, додати. На розсуд керівництва й коллективу освітнього закладу він може 
зобов’язати учнів «відмикати телефон під час уроків». Як варіант – більш м’яка вимога 
«беззвучного режиму». У випадку порушення прописати певні санкції.

З обговореними в колективі учнів школи правилами необхідно ознайомити як усіх 
школярів, так і їхніх батьків. І проблем у принципі не виникне. При наявності відповід-
ного запису у правилах внутрішнього розпорядку школи правий учитель, учні нехай 
наступного разу вирішують, що для них важливіше, спілкування чи оцінки.
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Важливий аспект цієї проблеми – здоров’я. У Франції мобільні телефонии визна-
ні небезпечними для здоров’я дітей. Там пропонують обмежити список телефонних 
номерів в телефоні школяра. У ній повинні бути номери родичів і батьків. Також 
обов’язковим вважається пристрій «handsfree», яке знижує інтенсивність впливу елек-
тромагнітного випромінювання на головний мозок. У нас таких законів поки немає. 
У будь-якому випадку, бажано не дозволяти дитині розмовляти телефоном довго.

Як би там не було, змусити дітей відмовитися від використання мобільного зв’язку 
дуже важко. А в майбутньому буде ще важче. Що можна порекомендувати? Звичайно, 
перш за все, потрібно привчати школярів до культури поведінки. Для них має стати 
нормою, що не можна говорити телефоном на уроці, на концерті, в громадських міс-
цях. Не можна хвалитися дорогим мобільним телефоном перед товаришами, не можна 
давати його незнайомим людям. Але для них має стати правилом, що у важкій ситуації 
обов’язковопо трібно скористатися телефоном, для того щоб зв’язатися з батьками.

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України роз-
робив шляхи вирішення даної проблеми і започаткував новий віртуальний проект для 
учнівської молоді «Мобільна освіта». Мобільна еколого-біологічна освіта – це новий 
віртуальний проект, який пропонує всім, хто бажає, пройти мобільні онлайн-курси 
з біології та екології на сайті НЕНЦ: www.nenc.gov.ua. Навчайтеся за зручним для вас 
графіком, використовуючи будь-який мобільний пристрій!

Таким чином, зробимо висновки:
1. Проблема функціонування в освітніх закладах мобільних телефонів на сьогодні 

є важливою та актуальною. Більша частина батьків учнів та педагогів схвально став-
ляться до наявності в учнів мобільних телефонів, але по-різному бачать шляхи їх вико-
ристання: лише як засіб зв’язку або передусім як засіб навчання.

2. Наказ від 7 серпня 2014 року «Про скасування наказу Міністерства освіти і на-
уки Українивід 24 травня 2007 року № 420» проблем пошуку ролі й місця мобільного 
телефону в школі не вирішив. Наказ, який був виданий «з метою поширення викори-
стання інформаційно-комунікаційних технологій під час освітнього процесу», жодних 
рекомендацій стосовно цього не містить. Як наслідок, у значній частині шкіл у прави-
лах внутрішнього розпорядку або правилах поводження з мобільним телефоном немає 
жодної згадки про нього як про засіб навчання.

3. Керівникам освітніх закладів спільно з батьківською громадськістю та органами 
учнівського самоврядування слід вивчити «практики, які працюють» у сфері застосу-
вання мобільних пристроїв в освітньому процесі, зрозуміти їх дидактичні та інформа-
ційно-комунікаційні можливості та визначити шляхи й умови їх ефективного викори-
стання в закладі освіти.

4. Міністерству освіти і науки України потрібно розробити типові правила та/або 
методичні рекомендації щодо використання мобільних пристроїв в освітніх закладах, 
зокрема, як засобів навчання, з метою стимулювання поширення використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій під час освітнього процесу.

5. Навчальним закладам слід активізувати роз’яснювальну роботу серед учнів та 
їх батьків щодо шкідливості для здоров’я дитини необмеженого і неконтрольованого 
використання мобільних телефонів з тим, щоб мінімізувати їх шкідливий вплив на 
організм дитини. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИхОВАННЯ ДІТЕй ТА 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИх УМОВАх

Лариса Миколаївна хлус
Комунальний заклад
«Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»

На сучасному етапі перед людством стоїть завдання щодо необхідності зміни 
свого ставлення до оточуючого середовища та забезпечення відповідного виховання 
молодого покоління.

Екологічна освіта – складова морального виховання. На формування екологіч-
ної свідомості впливають екологічні знання та переконання, які повинен надати за-
клад освіти в ході освітнього процесу. У молоді повинні формуватися особистісні 
універсальні навчальні дії екологічної спрямованості, основи екологічної культури, 
яка відповідає сучасному рівню екологічного мислення, розвиток досвіду екологічно 
орієнтованої рефлексивно-оціночної та практичної діяльності в життєвих ситуаціях.

Одним з аспектів нової моделі екологічного виховання є неперервна еколо-
гічна освіта, яка забезпечує навчання, самоосвіту, набуття досвіду, розвиток осо-
бистості, спрямований на формування ціннісних орієнтацій, поведінкових норм та 
отримання спеціальних знань по охороні оточуючого середовища, природокорис-
туванню та екологічній безпеці, які реалізуються в екологічно грамотній діяльності. 
Ще одна складова нової моделі екологічного виховання – накопичення особистого, 
індивідуального та групового практичного досвіду застосування знань, умінь, цін-
ностей. Частина такого досвіду має характер стереотипів екологічно безпечної по-
ведінки. Частина – досвід творчого розв’язання нестандартних екологічних задач. 
Отже, головним в екологічному вихованні школярів є загальнокультурна, діятельніс-
на спрямованість, націлена на виховання таких якостей особистості, які забезпечують 
готовність та здатність до екологічно безпечних дій у довкіллі. При впровдженні 
у навчальний процес нової моделі екологічного виховання та освіти, в учнівської мо-
лоді формується екологічна грамотність, яка передбачає збереження та відновлення 
живої природи, раціональне використання різноманітних ресурсів природи, оздоров-
лення оточуючого середовища та способу життя людини.

До освітніх механізмів, які забезпечують вирішення задач екологічної освіти, на-
лежать: формування основ екологічної свідомості на основі визнання цінності життя 
в усіх його проявах, необхідності відповідального, бережного ставлення до ото-
чуючого середовища; формування основ екологічної грамотності та екологічного 
мислення, ціннісного ставлення до природи і життя; формування вмінь аналізувати 
й планувати екологічно безпечну поведінку в цілях збереження здоров’я та довкілля.

Виділяють 3 рівні досягнення мети екологічної освіти школярів:
1 рівень – екологіча грамотність. Цей рівень є пізнавальною моделлю, сфор-

мованою на емпіричному рівні; дії учнів на цьому рівні здійснюються за взірцем, 
а також формування мотивації на самообмеження в рамках екологічних, моральних 
і правових норм.

2 рівень – екологічна освіченість. Рівень, при якому пізнавальна модель опа-
нована на теоретичному рівні, як принцип пізнання, засіб екологіченої самоосвіти, 
екологічного дослідження, екологічного проектування.
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3 рівень – екологічна компетентність. Рівень, на якому пізнавальна модель 
сформована як созидательная діяльність, накопичений досвід екологічної діяльності 
в різних життєвих ситуаціях, сформована екологічна складова ключових компетенцій 
особистості.

На основі цих рівнів формується екологічна культура, яка передбачає такий спо-
сіб життєзабезпечення, при якому суспільство не створює загрозу життю на Землі. 
Екологічна культура – це здатність людей користуватися своїми екологічними знан-
нями та уміннями в практичній діяльності. Без відповідного рівня культури люди 
можуть хоч і володіти необхідними знаннями, проте не користуватись ними.

Екологічна культура людини включає її екологічну свідомість та екологічну по-
ведінку. Формування екологічної культури – бажаний, стратегічний результат еко-
логічної освіти, наслідок спільного ввливу на людину соціокультурного середовища, 
освіти та саморозвитку.

Екологічне виховання – відносно новий напрямок педагогіки, який є частиною 
великої роботи по ознайомленню дітей з природою. Його задача – допомогти дітям 
розібратися у складних взаємостосунках людини і природи та через екологічне вихо-
вання розвинути в дітях чуйність, любов до природи, прагнення берегти та захищати 
все живе на планеті Земля. Виховання екологічної культури починається з самого 
раннього дитинства.

Методи екологічного виховання дітей різноманітні. Серед них добре відомі нам: 
спостереження за рослинами, тваринами, явищами природи, умовами зовнішнього 
середовища, кліматом тощо; експерименти в природі від простого танення снігу та 
льоду в руках у малюків до вирощування рослин; трудова діятельність дітей в живо-
му куточку, на квітнику, в городі, а також виготовлення шпаківень, годівниць тощо; 
ведення календарів природи і погоди, щоденників спостережень, замальовок і т.і.; 
проведення спеціальних природоохоронних акцій по подгодівлі зверів у лісі, прору-
буванні лунок на водоймах, виготовленню новорічних композицій замість прикрашан-
ня живих ялинок; екскурсії, прогулянки, експедиції по збору природного матеріалу 
для самостійної художньої творчості, а також для складання туристичних маршрутів 
та карт місцевості; читання художньої літератури про природу; беседи з дітьми про 
природу і людину; прослуховування музичних творів; відвідування виставок худож-
ників-пейзажистів; виготовлення поробок з природного матеріалу; організація тема-
тичних свят та інших масових заходів.

Екологічне виховання дітей, починаючи з дошкільного віку, будується на цих ме-
тодах і орієнтується на рівень знань і досвід дітей кожної вікової групи.

Методи екологічної освіти та виховання прийнято поділяти на традиційні та 
інноваційні, причому якщо зміст поняття традиційні методи є відносно інваріативним, 
то обсяг та наповненість групи інноваційних методів значної мірою залежить від 
того, яку вікову групу вихованців ми маємо на увазі. Так, серед традиційних форм 
екологічної освіти та виховання молодших школярів провідне місце належить, на-
самперед, класичному заняттю. Людина, суспільство і природа розглядаються на 
заняттях гуртків еколого-природничого напряму в нерозривній органічній єдності. 
Педагог і вихованець є спостерігачами, експертами; вони беруть участь у пошуковій 
діяльності, мета якої – знайти щось загадкове, розкрити таємниці оточуючого світу.

Вивчення природи неможливе без безпосереднього спостереження та дослі-
дження предметів і явищ природи. Тому в практиці значне місце посідають екскур-
сії в природу. Систематичне проведення екскурсій – необхідна умова формування 
екологічної культури вихованців. Екологічні екскурсії мають свою специфіку, яка 
полягає в тому, що під час екскурсії, окрім освітніх задач, вирішуються й екологічні 
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проблеми. На екскурсіях приділяють увагу екологічному навчанню: виявляють нега-
тивні зміни в природному середовищі, які є результатом господарської діяльності та 
поведінки людей; систематизують уявлення про взаємозв’язки в природі.

На заняттях гуртків широко застосовується ігрова діяльність. Ігри, які використо-
вуються для вирішення задач екологічної освіти, дуже різноманітні: дидактичні, твор-
чі, рольові, ділові, ігри-змагання, імітаційні. До дидактичних ігор екологічного змісту 
відносять ігри з карточками – лото, природним матеріалом тощо. Рольові ігри еко-
логічного змісту базуються на моделюванні соціального змісту екологічної діяль-
ності. Рольова поведінка дає можливість дитині проявляти самостійність суджень, 
формує її уміння вести дискусію, використовувати свої знання. Імітаційні екологічні 
ігри базуються на моделюванні екологічної реальності та предметного змісту еколо-
гічної діяльності. Важливою складовою екологічної освіти є екологічне краєзнавство.

Відносно новим інноваційнним видом діяльності молодших школярів у природі 
є робота на «екологічній стежині». На стежині джерелами пізнавальної інформації 
є самі предмети живої та неживої природи. Задача керівника гуртка продумати послі-
довність їх вивчення, план спостережень, обсяг інформації. Робота на «екологічній 
стежині» має не лише інформативний, але й діяльнісний характер: вихованці беруть 
участь у посадці рослин, в міру своїх сил доглядають за ними, беруть активну участь 
у прибиранні стежини, розробляють і встановлюють аншлаги, екологічні знаки, по-
кажчики, розвішують годівниці для птахів, розкладають корм для звірів тощо.

Новою формою екологічної освіти молодших школярів є польові практикуми. Їх 
мета – закріплення теоретичних знань про оточуюче середовище, оцінка його стану, 
формування практичних вмінь та навичок роботи в природі по покращенню її стану. 
В останні роки в роботі з молодшими школярами застосовують також метод проек-
тів. Він містить етапи: висунення мети, усвідомленої та прийнятої дітьми; розробку 
плану дій, практичні дії, кроки до наміченої мети, підбиття підсумків виконання про-
ектів. Проекти можуть бути короткотерміновими та довготривалими, виконуватись як 
під час занять, так і за їх межами. Вдалою сучасною формою роботи з молодшими 
школярами є екологічні клуби, орієнтовані переважно на пізнавальну та найпростішу 
практичну діяльність учнів початкових класів. Все ширше застосовується також ін-
дивідуальна форма екологічної роботи, яка передбачає підготовку доповідей, бесід, 
лекцій, спостереження за тваринами та рослинами; виготовлення поробок, фотогра-
фування, малювання, ліплення живих об’єктів.

Сучасний етап екологічної освіти вихованців середнього та старшого шкільно-
го віку пов’язаний з моделлю природничонаукової картини світу та знайшов своє 
відображення в Концепції загальної екологічної освіти для сталого розвитку. 
В Концепції сучасна загальна екологічна освіта розглядається як гуманітарно-при-
родничонаукова, спрямована на формування у молоді основ екологічної освіченості 
та вихованості, яка включає в себе: екологічне мислення; досвід екологічно рефлек-
сивних, оціночних та проектних дій; формування екологічної культури та суспільних 
цінностей; формування оцінки своїх можливостей по участі у вирішенні екологічних 
проблем; виконання своїх правових та моральних обов’язків у царині охорони до-
вкілля, здоров’я людини; розуміння раціонального споживання природних ресурсів.

Стратегічною спрямованістю загальної екологічної освіти є соціалізація молоді, 
яка забезпечує такі вміння: орієнтація в системі моральних категорій екологічної ети-
ки; долучення до пізнавальної культури еколого-інформаціоного суспільства, в яко-
му інформація стає новим екологіним фактором; опанування пізнавальної моделі, 
виховання екологічної відповідальності; формування готовності діяти і жити у швид-
ко змінюваних умовах; набуття особистого досвіду застосування отриманих знань 
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та умінь у реальних життєвих ситуаціях з метою забезпечення екологічної безпеки, 
здоров’я, якості оточуючого середовища та екологічної якості життя.

Метою екологічної освіти учнів середнього та старшого шкільного віку 
є формування екологічного світогляду. Трактовка поняття «екологічний світогляд» 
можна описати наступними основними якісними характеристиками: екологічні методи 
наукового пізнання, інформаційні технології, комп’ютерне моделювання; екологічні 
критерії оцінки знань і практичного досвіду; усвідомлення і затвердження приорітету 
всіх форм життя на Землі; збагачення світового наукового і практичного досвіду лю-
дини в соціальному та природному середовищі; відповідальне ставлення до природи, 
матеріальних, соціальних і духовних цінностей.

Основними напрямками екологічної освіти в основній та старшій шко-
лі є: природничонауковий, натуралістичний, етичний, етнічний, гуманістичний. 
Природничонауковий напрямок передбачає навчання через знання по таких навчаль-
них предметах, як географія, біологія, екологія, хімія, фізика, основи безпеки жит-
тєдіяльності, а у позашкіллі – через зання,отримані у гуртках еколого-природничо-
го циклу. Натуралістичний напрямок спрямований на вивчення природи в природі; 
в його основі лежить прагнення подолати відрив від природи, дати не лише знання, 
але й поглибити розуміння природи. Етичний напрям пропагує норми поведінки, які 
спричиняють найменшу шкоду природі: економія води, енергії, повторне викори-
стання ресурсів. Етнічний включає прагнення використовувати досвід народів, для 
яких властиве безконфліктне співіснування з природою. Гуманістичний напрям – це 
знання того, що вирішення екологічних проблем неможливе без миру в усьому світі, 
дотримання прав людини.

Зміст екологічної освіти та виховання засвоюється учнями в їх різноманітній ді-
яльності та реалізується через компетентнісний підхід в екологічній освіті. Відмінність 
екологічно компетентного вихованця від екологічно освіченого полягає в тому, що 
перший не лише досяг певного рівня екологічних знань, умінь, навичок, але й зда-
тен реалізувати їх у повсякденній життєдіяльності. Основою формування екологічної 
компетентності дитини є екологічні компетенції, під якими розуміють спроможність 
вихованця розуміти оточуюче соціоприродне середовище і раціонально взаємодія-
ти з ним.

Формувати у вихованців екологічні компетенції можна через підготовку їх до са-
мостійної відповідальної дії по вирішенню екологічних проблем, яке здійснюється на 
основі екологічно ціннісного самовизначення, і через активну взаємодію з оточую-
чим соціоприродним світом, в ході якого він вчиться розуміти, змінювати себе і ото-
чуючий світ. Освітній процес, спрямований на формування екологічних компетенцій 
вихованців, має бути орієнтований на створення ситуацій та підтримання дій, які для 
дітей мають практичний зміст і можуть спиратися на життєвий досвід.

Отже, сутність екологічного виховання можна визначити такими категоріями: сві-
тогляд – цінності – ставлення – поведінка, які є основними компонентами всієї 
системи. Кожна ланка виконує певну функцію, але всі вони взаємопов’язані та вза-
ємодіють в процесі організації екологічного виховання, результатом якого має бути 
сформований екологічний світогляд, оснований на природничонаукових і гуманітар-
них знаннях, який відображає глибоку впевненість особистості в розумінні єдності 
людини і природи.

Екологічний світогляд складає основу принципів і методів пізнання в екологічному 
вихованні. Процес його формування є складним завданням педагогіки. Екологічний 
світогляд визначає систему цінностей, відповідну поведінку та ставлення до природи, 
людини, суспільства.
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ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  
ВИхОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Кузьменко Марина Борисівна,
заступник директора з виховної роботи
Комунальний заклад освіти
«Обласний еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді»
Дніпропетровської обласної ради

Концепція будь-якого освітнього процесу повинна відповідати на три питання. 
Для чого виховуємо та навчаємо? Яка потрібна освіта та яке виховання? Як треба 
навчати та виховувати?

Розуміючи, що освітній процес представляє собою неподільне ціле, все ж таки 
спробуємо відокремити саме виховний процес в контексті становлення особисто-
сті в умовах закладу позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування. 
Відомо, що виховання – це процес цілеспрямованої і свідомо контрольованої соці-
алізації особистості (в умовах спеціально організованої виховної системи), що 
сприяє утвердженню цілого ряду сторін і якостей особистості.

Виходячи з вищезазначеного, система виховної роботи в комунальному закла-
ді освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» 
Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО «ОЕНЦДУМ» ) базується на ідеях 
гуманізму, оновлення, демократичності і передбачає ряд основних аспектів:

а) ідею реалістичних цілей – спрямованість виховання на всебічний розвиток 
дитини, який базується на її здібностях та обдаруваннях;

б) ідею спільної життєдіяльності дітей та дорослих — заміну авторитарності 
впливу педагога на безпосередню співпрацю з вихованцями;

в) ідею добровільності самовизначення вихованця — вільного вибору сфери 
діяльності;

г) ідею спрямування на особистість — центр усієї виховної роботи 
має бути спрямований на дитину, її потреби, а не на програми виховання.

Педагог сприяє прояву в гуртківцях інтересу до еколого-натуралістичної ді-
яльності, прагнення до реалізації свого власного потенціалу, власної ініціативи, 
творчості у виконанні цікавих дитині дій. Виховання неможливе без участі в ньому 
основних суб’єктів процесу – вихованців, педагогів, батьків, громадськості.

Важливу роль в освітньому процесі відіграє обізнаність педагога в особливостях 
вікової психології дитини, розумінні психологічної структури особистості, чітке усві-
домлення цілей, завдань процесу діяльності гуртка. Педагог повинен чітко уявляти 
чому і навіщо він навчає, які риси характеру при цьому виховуються, як враховуються 
потреби особистості, чи не завдається освітнім процесом шкоди фізичному, психічно-
му, соціальному, духовному здоров’ю дитини, яку особистість ми прагнемо виховати.

Знання сучасного інструментарію навчання та виховання, технологій, методів, 
форм педагогічної діяльності – запорука оптимального їх вибору для плідної пе-
дагогічної взаємодії.

При взаємовідвідуванні відкритих занять та заходів керівників гуртка вивчають-
ся основні складові їх педагогічної діяльності, за результатами аналізу якої скла-
дається узагальнений портрет педагога КЗО «ОЕНЦДУМ», який унаочнює слабкі та 
сильні ланки як освітнього, так і нерозривно пов’язаного з ним виховного процесу.



Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний пошук – 2019»

- 24 -

Взаємодія з батьками – є важливим напрямом роботи КЗО «ОЕНЦДУМ». 
Системно будується взаємодія з батьками вихованців. Педагоги беруть участь 
в батьківських зборах на яких намагаються надати батькам педагогічну допомогу 
щодо правильної взаємодії з дитиною. На рік планується 4 всеобучі, тематично 
вони спрямовані на потреби батьківської громадськості («Як любити дітей таки-
ми, як вони є?», «Як розмовляти з дітьми і слухати їх?». «Як товаришувати 
зі своєю дитиною?». «Потреби і труднощі дитини»). Під час бесід з батьками 
використовуємо матеріали тренінгового курсу «Родинні твердині», напрацювання 
сучасної психологічної науки, педагогів-науковців. Під час всеобучу батьки знайом-
ляться з процесом виховання як проявом любові до дитини, з базовими потребами 
дитини в захисті, розраді, спілкуванні, плеканні, жертовності батьків. Проводиться 
анкетування, яке допомагає батькам краще зрозуміти дитину, встановити стосунки 
довіри та взаєморозуміння з нею. Такі зустрічі дуже важливі, адже «батьки – най-
перші й найважливіші вчителі дитини!»

Гурткова діяльність – є невід’ємною складовою виховного процесу за принци-
пом «виховуючи – навчай», «навчаючи – виховуй».

В закладі продовжується впровадження міжнародного екологічного освітнього 
проекту «Зелений пакет», інтегрованого в заняття гуртків «Юні друзі природи», 
«Природа рідного краю», «Основи екологічних знань». Упродовж навчального 
року висвітлюються теми «Взаємозв’язки», «Атмосфера», «Гідросфера», «Ґрунт», 
«Енергія», «Ресурси», «Культура споживання», «Різноманітність живої природи», 
«Проблеми радіаційної безпеки», «Як вирішити проблему сміття?» тощо. Заняття 
проводяться з використанням матеріалів посібника «Зелений пакет для дітей», 
який розраховано на учнів початкової школи. На заняттях переважають діалогічні 
методи навчання, використовуються групові, інтерактивні форми роботи, евристич-
ні бесіди, метод проектів. Діти з задоволенням беруть участь в учнівських проектах 
«По сторінкам Червоної книги», «Зелена книга» метою яких є через різноманітну 
міжпредметну колективну діяльність сприяти розвитку пізнавальних здібностей уч-
нів, формуванню навичок самостійної пошукової роботи, комунікативних здібнос-
тей, створенню психологічно-комфортного середовища в колективі, самореалізації 
особистості.

З 2014 року проводиться ігрове опитування, передбачене програмою «Зеленого 
пакету»: «Якби я був твариною, то я був би…»., «Як би я був рослиною, то я був 
би…» . Опитування проводиться з метою пробудження рефлексії, чуттєвого за-
нурення в проблеми обраних тварин та рослин, цікавих дітям, для подальшого 
обговорення цієї проблематики та вибору представників тваринного і рослинного 
світу. Отримані результати упродовж 4 років показували, що значний відсоток 
дітей обирає хижих тварин (61–68%) та рослини (50–16%), які мають захист, 
а головним мотивом обрання дітей залишалася потреба в захисті, силі, або присто-
суванні (маскування 9–4%).

У 2019 році результати опитування показали менший відсоток виборів хижих 
тварин, ніж в минулі роки: 62,5% виборів (серед них диких хижих тварин об-
рали 21,9% (лев, гепард, леопард, орел), 40,6% – свійських тварин (кішка, со-
бака – асоціація з родинним затишком, другом, турботою тощо). Мотивацією 
вибору хижих тварин тільки у 9,4% дітей стала сила тварини, можливість захисту, 
агресія, у інших 53,1% учнів – це краса тварини чи її якості (швидко бігає, вміє 
літати тощо). Асоціація з рослинами показала такі результати: 12,5% обрали 
троянди, тому що вони мають гострі шипи, 3,1% обрали чистотіл, тому що він от-
руйний. Мотив захисту чітко збігається з вибором хижих тварин з потребою в силі, 
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протидії оточенню. Цікавий вибір та мотивація вибору: дівчинка хотіла б бути си-
ничкою, бо вона схожа на наш український прапор. Опитування свідчить, що в по-
рівнянні з минулорічними анкетуваннями, діти знаходяться в менш стресогенному 
стані, більш адаптовані до довкілля.

В гуртках проводиться вхідний та вихідний моніторинг рівня екологічної свідо-
мості учнів за допомогою розробленої «Екологічної анкети». Питання анкети піді-
брані таким чином, щоб отримати інформацію про ті аспекти вчинкової діяльності 
учнів, на які необхідно було б звернути увагу при викладанні курсу.

Також проводиться опитування за анкетою «Екологічний слід» результати якої 
показують, що узагальнений показник «екологічного сліду», який вимірюється за 
наданою методикою в гектарах, у вихованців гуртка значно менший, ніж макси-
мальна теоретично можлива величина.

Таким чином можна зробити висновок про позитивний вплив інтегрованого 
з програмами гуртків курсу «Зелений пакет» на процес формування екологічної 
свідомості вихованців.

В еколого-натуралістичних закладах позашкільної освіти є унікальна можли-
вість формування громадянина-патріота через змістовну екскурсійну діяльність, 
систему навчальних практик, які відбуваються безпосередньо в природі.

На думку відомого науковця, кандидата біологічних наук Манюка В.В. дуже важ-
ливою складовою формування патріотизму особистості є український ландшафт, 
з яким неможливо по-справжньому познайомитися не мандруючи рідним краєм: 
«Патріотизм як складова цілісного світогляду ґрунтується на тому, що людина ви-
значає себе у світі як невід’ємну частинку певного, чітко визначеного соціального 
і географічного простору». Тому екскурсійна діяльність закладу є надважливою не 
лише з точки зору формування екологічної культури особистості, а й формування 
патріота-громадянина держави.

Таким чином, виховний процес в закладі позашкільної освіти (далі – ЗПО) 
еколого-натуралістичного спрямування має свої переваги перед школою і свої 
труднощі. А саме:

1. У переважній більшості діти, які відвідують ЗПО мотивовані, зацікавлені 
у навчанні природничого змісту, вони ходять на заняття гуртка, бо їм цікаво (а це 
вимагає величезної підготовки з боку керівника гуртка, тому що немає підруч-
ників, дидактичний матеріал треба створювати самостійно, педагогу необ-
хідно знаходитися в постійному творчому пошуку).

2. Під час гурткової діяльності встановлюються доброзичливі стосунки з од-
нолітками, діти знаходяться в групі однодумців, де вони сприймаються рівними 
членами гуртка, великої юннатської родини.

3. Участь в еколого-натуралістичній діяльності сприймається вихованцями гурт-
ка як участь у благородній справі – захисті природи, що є значущою подією, ре-
альної вчинковою діяльністю вихованця.

4. Спілкування з тваринами, рослинами, контакт з природним середовищем, 
робота на землі – все це органічна потреба людини, необхідна для повноцінного 
формування особистості, усвідомлення себе частиною природи.

5. Естетичне сприйняття світу, почуття захоплення від милування прекрасним 
ландшафтом, вміння побачити красиве у звичайній рослині, квітці, тварині – ці вмін-
ня необхідно розвивати в дитині змалечку, звертати на це увагу. На це є час в гуртко-
вій роботі і дуже замало під час викладання предметів природничого циклу в школі.

6. Можливість самовиразитися, продемонструвати свої можливості в іншій, не 
в навчальній сфері діяльності. Багато юннатів, які показують високий рівень знань 
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з квітникарства, тваринництва, проводять дослідницьку діяльність в цих напрямках, 
або є активними учасниками тематичних свят, літературно-музичних композицій, 
посередньо навчаються в закладах загальної середньої освіти.

7. Територія КЗО «ОЕНЦДУМ» – це оазис чудового природного середови-
ща серед багатоповерхівок мікрорайону. Перебування на ній – відпочинок, зона 
психологічного комфорту, зняття втоми великого міста, шумового навантаження. 
Тут можна походити босоніж по м’якій зеленій траві, подихати свіжим повітрям, 
побачити, як ростуть овочі на грядках, дозрівають на деревах сливи та яблука, 
як виглядають свійські та декоративні тварини, навчитися правилам їх годівлі та 
догляду за ними.

8. Поглиблення знань з предметів біологічного змісту завдяки теоретичній та 
практичній складовій занять гуртків, реальній можливості працювати в теплиці, 
зоокуточку, брати участь в науково-краєзнавчих експедиціях, практиках. Високий 
фаховий рівень викладання забезпечує співпраця з вченими закладів вищої освіти. 
Відбувається раннє професійне самовизначення вихованців.

9. Конкурсна діяльність екологічного напрямку здійснюється, переважно, за-
кладами позашкільної освіти (або базовими школами після спрямування остан-
ніх до цієї діяльності КЗО «ОЕНЦДУМ»). Дитина, яка бере участь в конкурсі, 
набуває важливих вмінь та навичок, підвищує свою самооцінку, демонструє себе, 
свої досягнення серед однокласників, формує впевненість у своїх силах.

КЗО «ОЕНЦДУМ» – є територією свободи, доброзичливості, прийняття дитини, 
важливих природоохоронних справ, середовищем, в умовах якого може формува-
тися гармонійна цілісна особистість.

Таким чином, заклад позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямуван-
ня дозволяє реалізувати потенційні можливості особистісного зростання дитини, 
безумовно сприяє формуванню освіченого, культурного, екологічно свідомого та 
відповідального громадянина – патріота України, активного члена громадянського 
суспільства.
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ЕКОПСИхОЛОГІЧНИй ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ВИхОВАНЦІВ ЗПО

Заслонкіна Ольга Петрівна,
практичний психолог, керівник гуртків
Комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»

На сьогоднішній день формування екологічної свідомості є завданням, яке про-
диктоване загостренням екологічної ситуації, потребами мінімізації її наслідків для 
людини і людства як у локальному, так і в загальнолюдському сенсі. Для того, 
щоб розв’язати проблеми взаємовідносин природи та суспільства, замало лише їх 
усвідомлення. Людина повинна екологічно мислити, розуміти й аналізувати факти, 
знаходити причину та наслідки, приймати відповідні рішення. Досягти цього можна 
лише за умови систематичного екологічного виховання дітей. Адже повноцінною 
свідомою особистістю ми можемо назвати лише людину з активною позицією щодо 
проблем навколишнього середовища, людину, яка відчуває свою відповідальність, 
приналежність до того, що відбувається навколо, приймає рішення, діє. Найбільш 
ефективно процес екологічного виховання здійснюється в період навчання у закла-
дах позашкільної освіти.

Як зазначають педагоги, позашкільна діяльність має певні переваги порівняно 
з навчанням у класі: вона забезпечує більшу «свободу» особистості як у контексті 
вибору предмета пізнання, так і у виборі його методів; передбачає власне практич-
ну діяльність; спонукає і сприяє розвитку креативності і творчості. Одночасно вона 
в більшій мірі пов’язана з місцевими екологічними умовами, які мають життєво 
важливе значення для суспільства, членами якого є самі діти.

В позашкільній освітній діяльності повинні використовуватись такі методи нав-
чання, які будуть сприяти самореалізації тих, хто навчається. Це можливо за таких 
умов: наявність групової роботи, взаємодія тих, хто вчиться, між собою, з керів-
ником гуртка, з навчальною інформацією. Таким умовам відповідає використання 
екопсихологічного тренінгу як методу навчання з метою формування екологічної 
свідомості.

Екологічна свідомість розглядається дослідниками як складна психічна 
структура, що, передусім, висвітлює ставлення людини до оточуючої дійсності, 
діяльності інших суб’єктів, суспільства в цілому, а також її наслідків. Зокрема, 
О.В. Овсянникова, А.В. Гусєва визначають екологічну свідомість як сукупність по-
глядів, теорій і емоцій, що відображують проблеми взаємин людини (суспільства) 
і природного середовища в плані оптимального їх розв’язання. При цьому активна 
за формою прояву екологічна свідомість охоплює як розумову, так і емоційну 
сфери психіки людини [4].

Під екологічною свідомістю С.Д.Дерябо та В.А.Ясвін розуміють «сукупність 
екологічних уявлень людини, існуючого ставлення до природи, а також відповідних 
стратегій і технологій взаємодії з нею» [5]. Вчені визначають три основні кана-
ли формування суб’єктивного ставлення індивіда до природи: 1) перцептивний – 
в процесі побудови перцептивного образу; 2) когнітивний – на основі переробки 
інформації, яку отримує людина; 3) практичний – під час безпосередньої прак-
тичної взаємодії суб’єктів між собою та об’єктами оточуючої дійсності. Головна 
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роль в процесі формування ставлення до природи, на думку авторів, належить 
так званим психологічним релізам – специфічним стимулам, пов’язаним з даним 
природним об’єктом. Природними психологічними релізами є візуальні, аудіальні, 
тактильні, нюхово-смакові і поведінкові. Результатом обробки візуальних, аудіаль-
них, тактильних, нюхово-смакових релізів є емоційне ставлення до відчуттів, а по-
ведінкових – порівняння себе з іншою людиною та емоційна оцінка, яка виникає 
на цій основі. При цьому результатом дії механізмів перцептивного каналу є потяг 
людини до зміни природних об’єктів [3].

Для організації тренінгової гурткової роботи доцільно послуговуватись по-
глядами С.Д.Дерябо та В.А.Ясвіна, використовуючи вправи на тренування різних 
аналізаторів (нюхового, аудіального, візуального, смакового, тактильного) на 
заняттях.

В гуртковій роботі ефективно використовувати еколого-психологічний тренінг, 
який ґрунтується на методології соціально-психологічного тренінгу й спрямований 
на корекцію екологічної свідомості особистості. В процесі екологічного виховання 
можна використовувати також структурні вправи та елементи тренінгу, які доби-
раються керівником гуртка відповідно до специфіки аудиторії та інформаційної 
наповненості заняття.

Еколого-психологічний тренінг — комплексна форма екологічної освіти, за-
снована на методології соціально-психологічного тренінгу, яка спрямована на 
корекцію екологічної свідомості особистості. Найважливіша особливість екопси-
хологічного тренінгу в тому, що процес навчання відбувається в груповій спільній 
діяльності.

Екопсихологічний тренінг спрямований на вирішення наступних завдань:
1) корекція, формування і розвиток екологічних установок особистості, в пер-

шу чергу, подолання антропоцентричного прагматичного ставлення до природних 
об’єктів;

2) корекція цілей взаємодії особистості з природними об’єктами;
3) навчання умінням і навичкам взаємодії з природними об’єктами;
4) розвиток перцептивних можливостей суб’єкта при його контактах з природ-

ними об’єктами.
На гурткових заняттях доцільно використовувати тренінгові форми роботи 

з елементами «мозкового штурму», інтегрально-пошукові групові та рольові ігри; 
творчу «терапію» (арт-терапію).

Тренінгові форми навчання здатні охопити весь потенціал людини (рівень її 
компетентності, самостійності, здатності до прийняття рішень, до взає-
модії) [4]. Кінцевим результатом такого навчання є спрямування на поглиблення 
і розширення екологічної компетентності учасників. Тренінг створює безліч варі-
антів розв’язування обраної екологічної проблеми, а сам процес навчання робить 
цікавим. Чим вищий ступінь активності й взаємодії учасників, тим краще засвою-
ється інформація та набуваються уміння і навички, які активно використовуються 
на практиці. Тренінг має чітко визначену структуру і план проведення, допомагає 
дотримуватись обраної теми і досягти бажаної мети.

Структура екопсихологічного тренінгового заняття:
1. Ритуал-привітання, повідомлення теми заняття.
2. Вправа для розігріву.
3. Інформаційне повідомлення з обговоренням за темою заняття.
4. Вправа на відпрацювання навичок, закріплення знань.
5. Екологічна або рольова гра.
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6. Вправа на тренування зорового, слухового, нюхового чи тактильного ана-

лізатора.
7. Рефлексія заняття (підведення підсумків).
Приклади вправ для розігріву [2]

Гра-пантоміма
Мета: формування вміння відображати ситуації екологічного змісту невербаль-

ними засобами.
Учасники формують дві команди. Завдання для команд: за допомогою панто-

міми відобразити ситуації, що траплялися під час прогулянок і практичних занять 
у природі (ситуації попередньо записані на аркушах). Інша команда має «прочи-
тати» зміст пантоміми (зрозуміти і висловити).

Гра «Асоціації»
Учасники по черзі називають свої асоціації до слова, запропонованого психоло-

гом чи попереднім гравцем. Умова гри: слова повинні мати «екологічне забарвлен-
ня» (ліс, людина, річка, завод, забруднення, здоров’я тощо).

Приклади вправ для закріплення знань, відпрацювання навичок [2]
Вправа «Розумна поведінка»

«Навколишнє середовище потребує не тільки нашого співчуття, а й допомоги. 
Один зі способів надання такої допомоги – обмеження своїх потреб, насамперед 
таких, задоволення яких потребує розвитку особливо шкідливих для екології видів 
виробництва. Так що необхідні не тільки заклики, а й конкретні дії, які полегшать 
екологічне навантаження. Тому зараз ви складете список тих потреб, від яких ви 
могли б відмовитися. Подумайте, від чого ви змогли б відмовитися досить безбо-
лісно, і складіть свій перелік.

У вас 3 хвилини на індивідуальну роботу по складанню списку за принципом 
«Я готовий відмовитися від...». Потім ви об’єднаєтеся в пари і, обговорюючи ваші 
індивідуальні списки, складете загальний перелік розумної поведінки приблизно 
з 5–7 пунктів. При складанні загального переліку обов’язково продумайте ваші 
аргументи, включаючи ті переваги, які дає ваша пропозиція природі. Будьте готові 
все це пояснити іншим членам групи. На наступному етапі ми обговоримо ваші 
пропозиції в загальному колі».

Вправа «Найрозумніший, або Я ніколи не…»
«Давайте наповнимо конкретним змістом наступне твердження: «Я ніколи не 

шкодив природі». Сподіваюся, у кожного знайдеться, що сказати з цього приводу. 
У чому виявляється ваше свідоме ставлення до природи? Одразу домовимось, що 
потрібно конкретно вказати свої звички і дії».

Рекомендації керівнику гуртка. На першому етапі учасники складають тези 
свого виступу перед іншими членами мікрогрупи по заданій темі. Другий етап про-
водиться в режимі виступів членів мікрогруп. Кожен з них має рівно 1 хвилину 
для презентації своїх тез. При цьому тези можна розширювати, коментувати. На 
третьому етапі учасники повинні всередині мікрогруп вибрати людину, яка зуміла 
довести своє дбайливе свідоме ставлення до природи.

Наприкінці вправи доцільно дати можливість всім бажаючим висловити свої 
аргументи, узагальнити пропозиції учнів і зробити висновок про те, чиї дії можна 
назвати розумними по відношенню до природи.

Екологічні та рольові ігри [2]
Рольова гра «Пароплав»

хід гри: керівник гуртка формує три команди «рятівників», розподіляє ролі, 
пропонує їм здійснити уявну морську подорож до 3-х загадкових островів.



Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний пошук – 2019»

- 30 -

Океан. Навколо чиста вода і свіже повітря. Пароплав плизе до трьох островів, 
звідки в радіоефірі лунає «SOS». Рятівники з’ясовують, що їх жителі потерпають 
від екологічного лиха. Перший острів заріс шкідливими бур’янами, від яких у міс-
цевого племені алергія. (Завдання для «рятівників»: визначити, що слід зроби-
ти, щоб допомогти людям). До другого остова ніхто не може дістатися через 
плаваюче сміття – поліетиленові пакети, пляшки. (Завдання для «рятівників»: 
визначити, що слід зробити, щоб очистити акваторію). Над третім островом 
завис смог – чорна хмара від диму палаючої нафтової свердловини. (Завдання 
для «рятівників»: визначити, яким чином знищити чорну хмару).

Після п’ятихвилинного обговорення кожна команда презентує свої варіанти 
розв’язання екологічних проблем островів, пояснює їх наслідки для покращення 
здоров’я місцевого населення.

Приклади вправ для тренування аудіального, візуального, нюхового, сма-
кового та тактильного аналізаторів [1]

Вправа 1. «Дотик»
«У ящику знаходиться багато предметів різної форми і структури поверхні. 

Вам потрібно зосередитися на дотику». Варто звернути увагу дітей на те, що часто 
спонтанного дотику недостатньо для того, щоб визначити, що це за предмет, іно-
ді потрібно довго вивчати його руками. Зверніть увагу на свої відчуття до і після 
впізнавання предмета.

• Опишіть предмет, щоб решта дітей зрозуміли про що йдеться і назвали його. 
Опишіть різні поверхні предметів.

• Який із предметів найхолодніший, найтепліший, найм’якший, найтвердіший.
• Які предмети ви досліджували? Який предмет не є природним?

Вправа 2. «Слухова пам’ять»
Матеріали: пов’язка для очей, «колекція звуків».
хід вправи. Запропонувати дітям із зав’язаними очима визначити походження 

звуків (кроки, шурхіт листя, сторінок, звук води та ін.).
Ускладнити завдання можна, запропонувавши визначити дії, що відбуваються 

в кімнаті, за характером звуків протягом 5 хв. та повторити їх у тій же послідовно-
сті після зняття пов’язки з очей.

Вправа 3. «Досліди смак»
Матеріали: свіжі, очищені і нарізані шматочками овочі та фрукти; пов’язки 

для очей.
Завдання. Учасники із закритими очима та носом по черзі визначають смак 

і називають, що вони пробують. Обговорити, які смаки вони відчули. Якщо важко 
відповісти, необхідно запропонувати відкрити ніс і повторити.

Вправа 4. «Ароматичні картини»
Матеріали: акварельні фарби, пензлики, папір, пробники з запахами (рослини, 

що містять ефірні олії).
Підготовка. Всі учасники одержують пробники з визначеними запахами, мо-

жуть використовувати рослини саду запахів.
Вдихніть запах пробника (рослини, що містить ефірні олії) і намалюйте фан-

тазійну картину в квітах і відтінках, що асоціюються з цим запахом.
Отже, під час переходу до більш сучасних форм навчання (в нашому випадку 

екопсихологічного тренінгу) в позашкіллі змінюється насамперед ставлення ви-
хованців до інформації, приводиться в дію основний закон засвоєння знань: сприй-
няття – осмислення – запам’ятовування – практичне застосування. Ефективність 
засвоєння знань залежить від активності учасників процесу навчання. Цей принцип 
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найкраще спрацьовує при введенні тренінгової форми навчання на гурткових за-
няттях. Адже коли гуртківець не просто прослуховує матеріал, а й сам активно 
працює, – намагається знайти логічне пояснення того чи іншого явища і пояснити 
своєму другу свою точку зору, – ось це і є найголовніша мета інтерактивного 
навчання. Набагато важливіше навчити вихованців мислити, аналізувати, робити 
висновки, ніж просто розповісти їм новий матеріал.

Тренінгове  навчання – це навчання, занурене у спілкування між учасниками 
навчально-виховного процесу, в основі якого лежать  принципи  особистісно-орі-
єнтованого навчання, безпосередньої участі кожного як шукача шляхів і засобів 
розв’язання проблем. Такі технології потребують застосування гуртківцями склад-
них умінь і навичок: дискутувати, висловлювати свою позицію, працювати в групі 
тощо. Найважливіша особливість екопсихологічного тренінгу в тому, що процес 
навчання відбувається в груповій спільній діяльності. Група по відношенню до кож-
ного її члена є мікрокосмосом (суспільством у мініатюрі), який відображає весь 
зовнішній світ. 

Відтак можна вважати, що основним із ефективних шляхів формування еко-
логічної свідомості у позашкіллі є використання сучасних форм і методів роботи, 
які дають змогу створити умови для тісної міжособистісної взаємодії, атмосфери 
співпраці. Саме за таких умов можливе виховання екосвідомої особистості, підго-
товленої до майбутнього, у якому необхідно розв’язувати проблеми та приймати 
конкретні рішення.
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Анотація. У статті розкрито сучасний стан підготовки майбутніх учителів фі-
зичної культури до роботи з учнями загальноосвітніх шкіл; показано необхідність 
переосмислення мети та окремих підходів у процесі професійної підготовки май-
бутніх учителів фізичної культури; доведена необхідність переходу від догматич-
ного навчання до саморозвитку творчої особистості, яка володіє оптимальними 
шляхами, засобами, формами і методикою проведення урочних та позаурочних 
занять з учнями загальноосвітніх шкіл.

Ключові слова: позакласна робота, підготовка майбутніх учителів фізичної 
культури.

Summari.This article describes the modern state of future physical education 
teacher’s training with secondary school pupils in out-of-school hours; depicts the 
necessity of purpose revaluation and some ways of approaches on the process of 
physical education teacher’s professional training in out-of-school hours; has been 
proved the necessity of dogmatic education transferring to the creative person self– 
education, who knows optimal ways, form and conducting methods with secondary 
school pupils in out-of-school hours.

Key words: out-of-school hours; future physical education teacher’s training.
Сучасна українська освіта перебуває під впливом потужних глобалізаційних 

процесів, швидких змін та переосмислення ціннісних орієнтирів. Реалії сучасного 
життя вимагають значної активізації внутрішніх ресурсів, свідомої активності, гар-
монійного розвитку і творчої самореалізації в предметній, зокрема у професійній 
діяльності.

Освітянська наука має знайти можливості допомогти молодому спеціалісту 
адаптуватися до нових умов і водночас не втратити себе, максимально розкрити 
внутрішні ресурси, стати психічно здоровою й гармонійною особистістю в обраній 
професії. Організація ефективної професійної діяльності вчителя фізичної куль-
тури є актуальною проблемою, при цьому важлива роль у підготовці майбутнього 
фахівця приділяється саме його психологічній зрілості та професійним якостям.

Формування національної системи фізичного виховання у Новій українській 
школі, вимагає нового змісту та пошуку ефективних форм, засобів і методів під-
готовки вчителя фізичної культури, створення відповідного навчально-методич-
ного забезпечення. В основі педагогічної майстерності вчителя фізичного вихо-
вання є знання предмету викладання («фізична культура») та його методики. 
Тому дуже важливо, щоб кожен студент усвідомив, що найсуттєвішим у методиці 
є рівень індивідуальної майстерності педагога. Через його діяльність вона і від-
дзеркалюється в конкретних досягненнях учнів. Сьогодні перед вчителем фізичної 
культури в Новій українскій школі стоїть проблема – зробити фізичне виховання 
процесом безперервної дії. Це означає, що вчитель не має права обмежувати свою 
діяльність окремими епізодичними заходами з фізичного виховання або лише час 
від часу залучати до цього процесу інших осіб. На порядок денний роботи вчителя 
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час висуває питання про фізичне виховання школярів як систему всезагального 
обов’язкового навчання основ здоров’я і гігієнічного виховання [7.205с].

Широко відомо і не викликає сумніву й те, що формуванням здорового способу 
життя учня займається як сім’я, так і весь педагогічний колектив загальноосвітньої 
школи. Тому, цілком зрозуміло, що студенти факультетів фізичного виховання – 
майбутні вчителі і від їх ставлення до цієї проблеми буде багато залежати у вихо-
ванні здорового покоління [1.11c]. Питання вдосконалення методики викладання 
основ здоров’я і фізичної культури в учнів загальноосвітньої школи стали пред-
метом досліджень багатьох авторів, але переважна більшість праць присвячена 
підвищенню ефективності академічних занять. І зовсім мало робіт із питань змісту, 
форм і методики організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи 
з учнями.

Тому цілеспрямоване поєднання урочних і позакласних занять, під час яких від-
бувається засвоєння основ фізичної культури та формування вмінь і навичок орга-
нізації самостійних занять фізичними вправами, забезпечить неперервне зростання 
показників фізичного розвитку і рухової підготовленості учнів [6,.22c].

У психолого-педагогічній літературі проблема підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури має багатоаспектне теоретичне висвітлення. Концептуальні заса-
ди підготовки майбутніх фахівців фізичної культури висвітлено в багатьох працях 
таких вчених: Е.С. Вільчковський,М.Я. Вілєнский, О.Ц. Демінський, В.І. Завацький, 
Б.М. Шиян, Ю.М.Шкребтій та ін. Як доводять деякі науковці, підготовка вчителя 
фізичної культури до здійснення ефективної роботи в школі, практично, не ві-
дображена у спеціальній літературі й те, що вона здійснюється без достатньої 
професійно-педагогічної спрямованості. Посилення оздоровчої функції фізичного 
виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, що знаходить вияв:

– у нормативному відпрацюванні рухового режиму учнів майбутньої 12-річ-
ної школи;

– у введенні в усіх класах трьох уроків фізичної культури;
– забезпеченні диференційованого підходу до різних вікових груп школярів;
– створення для кожної дитини здоров’я забезпечуючого навчального середо-

вища, що потребує модернізації процесу підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури у вищих навчальних закладах та спрямування його на формування творчої 
особистості, здатної виконувати роль координатора здоров’язберігаючої освіти.

Водночас у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до організації ро-
боти з учнями загальноосвітніх шкіл існує низка суперечностей: між вимогами су-
спільства до підготовки майбутніх учителів фізичної культури як координаторів 
здоров’язберігаючої освіти й недостатнім осмисленням і узагальненням цього про-
цесу в педагогічній науці; між масовістю підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури та індивідуальнотворчим характером їх професійної діяльності; між орі-
єнтацією на нові моделі навчальновиховного процесу у вищій школі та традиційним 
змістом,формами і методами підготовки майбутніх учителів [5,22с.]. Необхідність 
вирішення цих суперечностей потребує переосмислення мети, змісту й завдань під-
готовки майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно оздоро-
вчої роботи з учнями загальноосвітніх шкіл.

Вважається, що у визначенні підготовленості майбутнього вчителя фізичної 
культури до роботи важливими критеріями є ціннісне відношення до майбутньої 
діяльності, сформованість педагогічного мислення та комунікативних здібностей, 
а загальним показником розвитку професійно-педагогічної культури особистості 
майбутнього вчителя виступає ступінь його різнобічної творчої активності. На думку 
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Е.С. Вільчковського, який вважає, що важливе місце в моделі фахівця фізичного 
виховання посідає «визначення змісту й структури його професійної діяльності, об-
сяг виконуваних ним педагогічних функцій; рівень вимог до кожної з них, до знань, 
умінь і навичок, необхідних для повноцінного виконання професійних обов’язків» 
[2,305с]. Вчений доводить, що ефективність виконання педагогічних функцій (нав-
чання і виховання) фахівця фізичного виховання «забезпечується плануванням ро-
боти з фізичної культури, організацією системи фізичного виховання, контролем, 
обліком і аналізом ефективної педагогічної діяльності» [2,305с].

Підготовленість майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності 
має забезпечувати: оволодіння навичками організації та проведення фізкультур-
но-оздоровчої та спортивно-масової роботи в школі; набуття навичок організації та 
проведення спортивномасової та фізкультурно-оздоровчої роботи в школі; оволо-
діння навичками організації та проведення занять у фізкультурно-оздоровчих гурт-
ках; якісне проведення уроків та занять у спеціальних медичних групах; оволодіння 
майбутніми вчителями практичними вміннями щодо проведення методичної роботи:

– здійснення планування всіх ділянок фізкультурно масової роботи в загально-
освітньому навчальному закладі;

– володіння навичками організаційно-методичної роботи з вчителями-предмет-
никами та особливо вчителями початкових класів для надання методичної допо-
моги в організації та проведення ними фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі 
навчального дня школярів (фізкультхвилинки, години здоров’я) та методич-
ної роботи з учнями – щодо формування навичок самостійних занять фізичною 
культурою

У сучасній педагогічній літературі підкреслюється думка про те, що в процесі 
професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури важливо розвивати 
її складники. Одним із них є організаційний компонент професійної підготовки. 
Майстерність вчителя фізичної культури виявляється в організації фізкультурно-оз-
доровчої та спортивно-масової роботи з учнями. Це означає те, що необхідно 
досконало володіти методами організації навчально-тренувального процесу, вміти 
залучати дітей та молодь до систематичних і активних занять фізичною культурою 
і спортом. У зв’язку з цим перед професійною освітою постає завдання, пов’язане 
з оволодінням майбутніми вчителями фізичної культури методами організації оздо-
ровчої, фізкультурної та спортивної діяльності учнів.

Вчитель фізичної культури покликаний організовувати різні напрямки діяльності 
дітей та молоді. У якісній професійній підготовці вчителя фізичної культури важ-
ливе місце посідає оволодіння методами організації занять із фізичного виховання 
в школі. Як зазначає М.Д.Зубалій, фізичне виховання – це спеціально організований 
процес, спрямований на зміцнення здоров’я і загартування організму людини, гармо-
нійний розвиток її функцій і фізичних можливостей, формування важливих рухових 
здібностей, навичок та вмінь [4,14–18с]. З метою організації фізичного виховання 
в школі вчитель фізичної культури покликаний ефективно використовувати в роботі 
з дітьми фізичні вправи (гімнастика, рухливі та спортивні ігри), оздоровчі сили 
природи (сонце, повітря,вода,земля),гігієнічні фактори на уроках фізичної культу-
ри, фізкультурно оздоровчих заняттях, а також у спортивно-масовій роботі.

Для забезпечення процесу спортивно-масової роботи учителю фізичної культу-
ри важливо оволодіти необхідними організаційними методами. Вони пов’язані, пе-
редусім, з організацією роботи спортивних секцій, позакласних занять учнів з ма-
сових і технічних видів спорту. Спортивне тренування має певні особливості і тому 
вчитель фізичної культури повинен проявляти індивідуальний підхід до спортивних 
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тренувань вихованців, уміти визначати перспективні кроки у формуванні спортивної 
майстерності. Отже, організаційний компонент професійної підготовки вчителів фі-
зичної культури має певний зміст і спрямований на ефективне використання в ро-
боті з дітьми різних методів організації фізкультурно-оздоровчої роботи, занять 
з фізичного виховання в школі, а також спортивно масової роботи в системі освіти, 
діяльності дитячих та спортивних шкіл.

В сучасних умовах стан професійної підготовки майбутнього вчителя фізич-
ної культури до роботи з учнями загальноосвітньої школи характеризується недо-
статньою реалізацією у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів 
психолого-педагогічних умов для активного засвоєння теоретичних знань й прак-
тичних умінь з фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи та реалізації 
особистісно орієнтовних розвивальних форм і методів взаємодії в системі «викла-
дач-студент»; відчувається нагальна потреба навчально-методичного забезпечення 
як для студентів, так і для вчителів фізичної культури.

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні потрібно оновити зміст професій-
ної підготовки майбутніх вчителів, яка має забезпечувати: набуття навичок виклада-
ча-організатора фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітній школі, оволо-
діння навичками організації та проведення занять у фізкультурних гуртках; якісне 
проведення уроків та занять зі спеціальними медичними групами, набуття навичок 
викладача-організатора спортивно-масових заходів і змагань в школі; оволодіння 
майбутніми вчителями практичними вміннями щодо проведення методичної роботи.

Сформованість певного рівня підготовленості майбутнього вчителя фізичної 
культури до роботи з учнями загальноосвітньої школи зумовлюють такі фактори, 
як активне засвоєння теоретичних знань і практичних та методичних умінь з фіз-
культурно-оздоровчої й спортивно-масової роботи в процесі особистісно-орієнто-
ваної розвивальної взаємодії в системі «викладач-студент». Крім того, професійна 
підготовка студентів повинна розглядатись як цілісний процес керування розвит-
ком творчої особистості майбутнього вчителя. Перспективи подальших розвідок ми 
вбачаємо у розробці найбільш доцільних форм і методів професійної підготовки 
у вищих навчальних закладах майбутніх учителів фізичної культури.
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНИх ЗМІСТОВИх ЛІНІй  
НА УРОКАх ГЕОГРАФІЇ В УМОВАх  

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Вальчук Антоніна Романівна
Білецьківського навчально-виховного комплексу 
Кременчуцької районної ради, 
Полтавської області

Згідно з Концепцією Нової української школи, яка є основним документом 
у розвитку сучасної освіти , має на меті – створити школу, де буде приємно на-
вчатися і здобувати не тільки знання, як це відбувалося раніше, а й уміння засто-
совувати їх у житті. Сучасні тенденції якості освіти, де учні будуть навчатися через 
діяльність, спрямовані на розвиток предметних компетентностей.

Результат діяльності Нової школи – формування випускника як цілісної, усе-
бічно розвинутої, здатної до критичного мислення особистості. Кожна дитина – 
неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можли-
востями. Будь-який навчальний предмет має свою специфіку стосовно формування 
компетентностей, але якісна освіта стала неможливою без інтенсивного викори-
стання в освітньому процесі останніх досягнень науки й техніки[2]. «Дуже важливо, 
щоб мислення учнів ґрунтувалося на дослідженні, пошуках, щоб усвідомленню 
наукової істини передувало нагромадження, аналіз, зіставлення і порівняння фак-
тів»… В.Сухомлинський.

Вивчення географії в умовах Нової української школи потребує нового ро-
зуміння концепції географічної освіти в сучасній школі. Географія – це єдиний 
навчальний предмет у загальноосвітній школі, який допомагає особистості навчи-
тися комплексно аналізувати, моделювати і прогнозувати як природні, так і соці-
ально-політичні явища на трьох рівнях узагальнення: локальному, регіональному 
і глобальному[4].

Формування в учасників освітнього процесу предметної географічної ком-
петентності на тлі уточнення і поглиблення загальногеографічних знань, умінь 
і навичок, власної системи наукових суджень та ціннісних орієнтирів відбуваєть-
ся під час вивчення географії країни проживання. Вивчення ними різноманітних 
географічних явищ, процесів, феноменів, закономірностей дозволяє зрозуміти 
їхню динаміку і створює умови для критичного і обґрунтованого їх аналізу і по-
рівняння[3].

Курс географії України, який є окремим навчальним курсом, виступає фунда-
ментальним по відношенню до навчання і виховання заради забезпечення безпе-
ки як окремого громадянина, так і Української держави. Для реалізації цієї місії 
потрібно забезпечити вчасне наукове оновлення інформації про країну, відповід-
ним чином структурувати зміст навчання на уроках географії України та підібрати 
ефективні методи навчання [2]. Важливим завданням сучасної освіти є формування 
творчої креативної особистості, яка зможе успішно реалізуватися в житті.

Креативність у житті сучасної людини дуже важлива. Це не просто вміння тво-
рити, це поняття, яке дуже віддалене від безпосередньо мистецької діяльності. 
Воно базується на вмінні бачити людей, речі, проблеми, ситуації під новим кутом, 
це активний потяг до нового незвіданого. Відповідно до концепції НУШ, дити-
на після закінчення школи обов’язково повинна мати навички творчого мислення. 
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Креативність – невід’ємна властивість будь – якої успішної людини, що неоднора-
зово підкреслювалося кращими світовими експертами[5].

Ключовими для формування громадянина України, який на практиці із користю 
для себе може використати набуті знання, є змістові лінії. Учителю не треба кон-
центрувати увагу на змісті матеріалу, бо в нього є дороговказ – компетентності, 
якими має оволодіти дитина.

Наскрізна лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток» передбачає форму-
вання в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості. Вони 
дбайливо й відповідально повинні ставитися до довкілля, усвідомлюючи важливіcть 
його розвитку та збереження суспільства.

Під час вивчення теми «Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між 
компонентами природи» ( 6 клас) та теми «Природокористування» (8 клас) на-
скрізна лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток» спрямована на вміння роз-
різняти позитивні й негативні наслідки впливу людської діяльності на природні 
комплекси своєї місцевості; виявляти порушення природної рівноваги та пропону-
вати шляхи їх усунення[2].

 Прикладом негативного впливу людської діяльності є «загибель» озера 
Мочинське Кременчуцького району Полтавської області. Дана проблема досліджу-
валася гуртківцями протягом 2016–2018 років. Неодноразово учні відвідували 
його. Безпечна поведінка під час вимірювання котловини озера, води в копанках, 
обговорювалась ними. Це сприяло формуванню наскрізної лінії «Безпечна поведін-
ка є запорука здоров’я». На основі досліджень, проведених учнями, була написана 
наукова робота, яка стала призером ІІІ етапу МАН у 2018 році, а також призером 
Всеукраїнського конкурсу екологічних проектів ДремЕко у квітні 2019 року.

Проблемне питання. Відомий російський і радянський геолог академік 
А.П. Карпінський говорив, що немає більш дорогоцінного викопного, ніж вода, без 
якої життя неможливе.

Вчитель ставить запитання: як ви вважаєте, чому так висловився академік?
(Учні об’єднуються в 4 групи. Перед ними лежить атлас Полтавщини. Під 

керівництвом учителя вони знаходять Кременчуцький район. На інтерактивній 
дошці демонструються карти, на яких показано озеро: 1869 рік – площа водного 
дзеркала становила 3,8 га, 1931 рік – 2,2 га, 1971 рік – 1,2 га, 2000 році –1,0 га, 
картосхема озера з невеличкими острівцями води – 2018 рік).

Далі вчитель розповідає, що протягом століття озеро неодноразово міліло, ви-
сихало, заростало болотною рослинністю, а потім знову заповнювалося водою. За 
спогадами жителя села Мусієнка М.М.,(розповідь його матері 1898–1994 р.н.), 
складена хронологія існування озера.

(На інтерактивній дошці текст).
1. З середини ХІХ ст. до середини 30 років ХХ ст. – повноцінне існування озе-

ра з короткочасними періодами пересихання, заростання болотною рослинністю 
(1913 р.). Глибини в озері – до 4 м. Поверхня озера влітку вкривалась угрупован-
нями латаття білого.

2. 1934–1939 рр. – різке зниження рівня води, яка збереглася тільки в цен-
трі озера.

3. 1941 р. – улоговина озера заповнилася водою після рясного сніготанення.
4.50 роки ХХ ст. – підйом води, поверхня озера вільна від рослинності.
5. 60 роки ХХ ст. – зниження рівня води в озері, глибина не більше 2 м.
6. 1972 рік – значне висихання, заболочення.
7. 80 роки – підвищення рівня води до 2 м, але колишнього рівня не досягнуто.
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8. 1985 р. – розчищення дна озера і спорудження дамби.
9. 1990–2000 рр. – спостерігається деяке підняття води. Глибина в озері ста-

новить не більше 2,4 м.
10. 2014–2018 рр. – залишилися окремі ділянки озера
(Кожна група має текст. Читають,обговорюють, записують негативні 

наслідки людської діяльності).
...Горбиста місцевість заважала обробітку земель. Полтавський інститут зем-

лекористування запропонував систему контурно-меліоративного обробітку. Проте 
недотримання цієї системи призвело до розмиву полів та винесенню родючого 
ґрунту в озеро. Рівень води різко почав знижуватись.

Для поліпшення стану озера у 1985 році було проведено розчищення дна озера 
від намулу. Тисячі тонн сапропелю (органічні мули, відклади яких містять понад 
15% органічних речовин) було знято і вивезено на поля радгоспу. Джерела меха-
нізовано розчищені. У той же рік в північній частині озера була побудована гребля 
висотою до 3 м, яка повинна була перешкоджати відтоку води через тимчасовий 
водотік у північному напрямку. Проте озеро так і не набрало води до трьохме-
трової відмітки. Протягом двох десятків років неподалік від озера розміщувалися 
літні табори, де утримували молодняк великої рогатої худоби (більше 1000 го-
лів). Стада корів на березі озера випасало і місцеве населення. Це також істотно 
вплинуло на подальше існування озера, як водної екосистеми. (Учениця 11 класу 
Мулявка Єва по постеру розповідає екологічну ситуацію озера Мочинське). 
Прослухавши доповідача, кожна група розкриває свою версію.

Як зазначено членами комісії під час захисту проекту на конкурсі ДремЕко 
в квітні 2019 року та згідно результатів роботи, це озеро не підлягає відновленню. 
Але такі дослідження можна використати для збереження інших водойм сільської 
ради. Шляхи усунення загибелі озера, запропоновані учнями, спрямовані на розви-
ток соціальної активності особистості, формування відповідального члена громади 
і суспільства та розвиток змістової лінії «Громадянська відповідальність» .

Жива басейнова система озера – це кошти, які можна заробляти жителями 
села. Забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців практичних 
аспектів фінансових питань допоможуть стати успішними в технологічному швид-
козмінному середовищі.

Отже, сукупна дія природних та антропогенних чинників призвела до зниження 
рівня води в озері, замулення джерел та його подальшому загибелі.

Обговорення проблеми порушення басейнової системи та загибелі озера було 
спрямоване на формування наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінан-
сова грамотність».

Домашнє завдання (Уявіть, що Ви підприємці. Який дохід від виловлювання 
риби можна було б мати, якби озеро було таким за площею, як у 2000 році? 
Який дохід для населення мало б утримання худоби в літньому таборі на во-
дозборі біля озера). ( На дошці проект – звернення).

Білецьківський навчально – виховний комплекс
Кременчуцької державної адміністрації

Проект-звернення
Теоретико-методичні основи дають підстави стверджувати, що найефектив-

нішою моделлю оздоровлення, раціонального використання та охорони озера 
Мочинське, а також збалансоване природокористування його ландшафтів, має ста-
ти басейновий підхід із використанням геокомплексів «озеро-водозбір». З цією 
метою пропонуємо:
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1. Формувати у населення екологічного світогляду як природної перлини й важ-

ливого екосистемного компоненту.
2. Організувати акції щодо розчищення прилеглих зон до озера й недопущення 

подальшого захаращення дна й водозбору території.
3. Виготовити та встановити інформаційні щити для населення щодо неприпу-

стимих проявів поведінки біля озера.
4. Розглянути питання механічного очищення замулених джерел озера.
Науково обґрунтовувати пошуки органо-мінеральних добрив сапропелів для 

господарського використання.
5. Винести в натуру межі водоохоронної зони та облаштувати прибережні смуги 

території.
6. Проводити регулярний контроль за рівнем води в копанках для виявлення 

зв’язків із опадами (2017–2019 роки) та постійне ведення різних форм гідробіо-
логічного моніторингу.

Науковий керівник:               А.Р. Вальчук
Директор школи:                  В.А. Кулаженко
Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, 

класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні жит-
тєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності[1]. 
Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентно-
стей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при 
формуванні шкільного середовища; вони є соціально значимими надпредметними 
темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 
розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.
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РАННЯ ДІАГНОСТИКА, ПСИхОТЕРАПІЯ ТА 
ПСИхОКОРЕКЦІЯ ПСИхІЧНИх І ПОВЕДІНКОВИх 

РОЗЛАДІВ У СОМАТИЧНИх хВОРИх, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ 
АЛКОГОЛЬ ЗІ ШКІДЛИВИМИ НАСЛІДКАМИ

Салдень Вікторія Ігорівна
ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ 
України», м. Київ

Актуальність. На сьогодні питання ранньої діагностики і психокорекції пси-
хічних і поведінкових розладів у соматичних хворих, які вживають алкоголь зі 
шкідливими наслідками залишаються актуальними. Нині в Україні не визначено 
систему психосоціальних заходів, які дозволять адаптувати в суспільстві ча-
стину цього контингенту, недостатньо проаналізовано обсяг і ефективність їх 
комплексного лікування та реабілітації. Профілактична робота в нашій країні 
щодо запобігання вживання алкоголю пацієнтами із соматичними порушеннями, 
безумовно, проводиться, але її масштаби та особливості організації не забез-
печують належного ефекту. Тому, вкрай важливо вчасно діагностувати психічні 
і поведінкові розлади, внаслідок вживання алкоголю зі шкідливими наслідками 
у хворих, які звертаються з різними соматичними скаргами до лікарів сімейної 
практики.

Мета. Розробити диференційований підхід до ранньої діагностики і психоко-
рекції психічних і поведінкових розладів внаслідок шкідливого вживання алкоголю 
у хворих, які звертаються із соматичними скаргами до сімейних лікарів з урахуван-
ням особливостей соціально-демографічних показників і характерних відмінностей 
перебігу хвороби.

Матеріали та методи дослідження. Проведено комплексне обстеження 
240 тематичних хворих, які звертались із соматичними скаргами в заклади амбула-
торної допомоги загального профілю, віком від 18 до 60 років. Методи досліджен-
ня: клініко-анамнестичний, соціально-демографічний, психологічний, клініко-психо-
патологічний.

Результати. Вивчено показники розподілу хворих за соматичною патологією, 
гендерною приналежністю, віком, сімейним станом, наявністю освіти. Виявлено 
соціально-особистісні фактори, що провокують вживання алкоголю. Досліджено 
питання мотивації споживання алкоголю, проаналізовано психічний стан респон-
дентів. У значної частини респондентів виявлено психічні і поведінкові порушення 
різного ступеня виразності, що вимагає їхнього своєчасного розпізнавання й адек-
ватної психокорекції, психопрофілактики та психотерапії.

Висновки. Виявлено, що психічні і поведінкові розлади, що виникають внас-
лідок вживання алкоголю, значно погіршують перебіг соматичного захворюван-
ня пацієнта та потребують додаткової психокорекції з боку сімейного лікаря. 
Предиспонуючим фактором вживання алкоголю є нервово-психічна нестійкість, ак-
центуації характеру, своєрідність поведінкових реакцій на стресову ситуацію (вико-
ристання заспокійливих засобів, заперечення, поведінковий відхід від проблеми 
та інші). Встановлено, що суттєві психоемоційні перевантаження загального та 
особистісного характеру спонукають пацієнтів до надмірного вживання алкоголю 
з метою компенсації свого негативного стану. Виявлено, що після психокорекцій-
них заходів, які надавалися пацієнтам загальної групи, їх результати мали більш 
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високі показники за усіма параметрами, ніж у осіб порівняльної групи. Розроблено 
диференційований підхід до ранньої діагностики, психотерапії та психокорекції 
психічних і поведінкових розладів внаслідок шкідливого вживання алкоголю у хво-
рих, які звертаються із соматичними скаргами до сімейних лікарів з урахуванням 
особливостей соціально-демографічних показників та характерних відмінностей 
перебігу хвороби.

Ключові слова: надмірне вживання алкоголю, адиктивна поведінка, залеж-
ність, сімейні лікарі, соматичні захворювання.
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
В ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИхОВНОМУ 

ОБ’ЄДНАННІ

Подшивалова Людмила Сергіївна
Заступник директора з НВР
Кам’янець-Подільського позашкільного
навчально-виховного об’єднання

Головним засобом попередження хвороб
є гармонійний  розвиток духовних
і фізичних сил людини. 

                                               (П. Лесгафт) 

У статті висвітлюється питання пропаганди здорового способу життя у навчаль-
но-виховному процесі позашкільного навчального закладу. Розкриваються основні 
компоненти здоров’язберігаючих технологій, які сприяють формуванню культури 
здоров’я учнів.

Ключові слова: здоров’я, культура здоров’я, навчально-виховний процес, здо-
ровий спосіб життя.

У нинішній складній соціально-економічній ситуації позашкільні заклади є сво-
єрідними осередками для дітей та учнівської молоді. Напрями їхньої діяльності 
різноманітні: екологічний, технічний, туристський, краєзнавчий, спортивний, худож-
ньо-естетичний тощо. У м. Кам’янці-Подільському у кожному районі міста є клу-
би за місцем проживання та позашкільні навчальні заклади. Основною ознакою 
позашкільних закладів є, в основному, можливість безкоштовної участі дітей та 
учнівської молоді в їхній роботі.

Для прикладу розглянемо, напрями роботи Кам’янець-Подільського позашкіль-
ного навчально-виховного об’єднання:

1) екологічний відділ – здійснює природоохоронну та координаційну роботу 
з екологічного виховання;

2) технологічний відділ – діти та учнівська молодь міста мають можливість 
займатися у гуртках технологічного спрямування: «Ажурне випилювання», «Дизайн 
одягу», «Кулінарія» та ін.;

3) туристсько-краєзнавчий відділ – на базі цього відділу працюють гуртки ту-
ристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного спрямування.

Діти та учнівська молодь мають можливість займатися у різних гуртках позаш-
кільного навчально-виховного об’єднання. У межах роботи психолого-педагогічної 
служби працює клуб «Юного психолога». Гуртківці нашого закладу приймають 
участь в щорічному конкурсі-захисті наукових роботи МАН «Гроно».

Кам’янець-Подільське позашкільне навчально-виховне об’єднан-
ня (надалі – ПНВО) ініціює проект «Діти України – Анти-ВІЛ/СНІД». 
Його мета – формування здорового способу життя, збереження репро-
дуктивного здоров’я, запобігання ВІЛ-інфікуванню, наркоманії, захво-
рюванням, що передаються статевим шляхом, серед учнівської молоді.  
Завдяки даному проекту ініціюється увага і активність учнівської молоді, батьків, 
вчителів стосовно профілактики вищенаведеного негативу, освіти і пропаганди здо-
рового способу життя.
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За перший рік діяльності у проекті взяли участь понад 1 тисяча гуртківців 

та 20 педагогів. Основний механізм проекту – триетапне залучення гуртківців 
ПНВО до профілактики серед однолітків.

На першому етапі добирається максимальна кількість гуртківців з метою 
зміни їхніх мотивацій, стереотипів, залучення до активних дій по збереженню 
власного здоров’я і здоров’я найближчого оточення. Методи: художні вистав-
ки, літературні вечори, надання інформаційних друкованих матеріалів, пе-
регляд і обговорення відеоматеріалів, театралізовані вистави тощо. Гуртківці 
вибирають той вид інформування, який їм особисто найприйнятніший. За під-
сумками першого етапу відокремлюються підлітки, котрі сприйняли проблему 
як особисту, мають бажання і відчувають мотивацію до активних дій в напрямі 
позитивного впливу на реальну ситуацію. Вони отримують статус волонтерів.

На другому етапі з числа волонтерів виокремлюють здатних до лідерства, 
шляхом залучення до планування і організації акцій першого етапу. Гуртківці 
самостійно виконують ряд завдань з профілактики (лекції, бесіди, конкурси, 
інші профілактичні акції з однолітками).

На третьому етапі інструктори-волонтери залучаються до самостійного 
створення волонтерської мережі за місцем навчання і проживання, добира-
ють і навчають нових волонтерів, залучають їх до роботи. Найбільш активні 
підлітки отримують звання «волонтер-координатор». У межах проекту «Діти 
України – Анти-ВІЛ/СНІД» волонтери-інструктори розробляють та реалізують 
профілактичні заходи у м. Кам’янці-Подільському, співпрацюють з держав-
ними і недержавними медичними закладами нашого міста. Для здійснення 
цієї роботи у межах проекту друкуються інформаційні матеріали для вчителів 
і батьків з питань проблем ВІЛ-інфекції.

Дуже цікавою і корисною є діяльність екологічного відділу ПНВО. Основний 
напрям роботи – навчання дітей здоровому способу життя. Понад 500 гурт-
ківців займаються у гуртках вищезазначеного відділу. Робота, що проводить 
педагогічний колектив екологічного відділу ПНВО по збереженню і зміцненню 
здоров’я вихованців передбачає:

 – фізичне удосконалення шляхом формування валеологічних знань, умінь 
та навичок, організація екологічної роботи, використання народних та сучас-
них методів збереження та зміцнення здоров’я;

 – психологічний скринінг та корекція психічного стану дітей, адаптація їх 
до навколишнього середовища;

 – виховання духовно здорової людини мистецькими засобами, засобами 
художньої творчості;

 – забезпечення дружніх стосунків та створення позитивного мікроклімату 
як основи соціального здоров’я вихованців.

Розроблені спеціальні здоров’язберігаючі програми для всіх вікових груп. 
Вони адаптуються для кожного гуртка. Вербальна інформація доповнюється 
великою кількістю навчально-дидактичного матеріалу, який роблять самі діти. 
Іншою формою поширення знань про здоровий спосіб життя є систематичний 
випуск бюлетенів, з якими можуть ознайомитись не тільки вихованці, а й їхні 
батьки. Заняття в гуртку «Юні знавці лікарських рослин» допомагають дітям 
краще пізнати свій організм, активізувати захисні сили. А головне – вселя-
ють дітям думку, що їхнє здоров’я залежить від них самих, формують у них 
бажання здобути знання, а також уміння та навички зберегти і зміцнити своє 
здоров’я.
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У позашкільному навчально-виховному об’єднанні працює 95 великих, середніх 
і малих навчальних груп. Кожен з них має певні здобутки з формування здорового 
способу життя.

У туристсько-краєзнавчому відділі ПНВО вихованці отримують поглибле-
ний фізичний розвиток. Такі гуртки, як «Пішохідний туризм», «Водний туризм», 
«Велосипедний туризм», «Туристичне скелелазіння» дають можливість дітям та уч-
нівській молоді нашого закладу проявляти силу волі, наполегливість, витривалість. 
Вихованці вчаться бути самостійними та пристосованими до будь-яких життєвих 
ситуацій. Завдяки дводенним та триденним походам та експедиціям діти загарто-
вують свій організм.

Виховання дітей засобами мистецтва у позашкільному навчально-виховному 
об’єднанні проводиться у двох напрямах: пропаганда екології, валеології та здоро-
вого способу життя безпосередньо через споглядання зразків дитячої творчості та 
спеціальну освіту, наприклад різні виставки; формування здорового способу життя 
через власну творчість, участь у роботі гуртків художньо-естетичного спрямування.

Спеціально розроблені для кожного гуртка програми ставили головним завдан-
ням закласти бажання бути здоровим. Наприклад, програма гуртка «Юні знавці 
лікарських рослин», крім вправ, передбачає ознайомлення з лікарськими рослина-
ми нашої місцевості та їх цілющими властивостями. Вихованці мають можливість 
самостійно вирощувати лікарські рослини на навчально-дослідній ділянці ПНВО.

Гурток «Основи екологічних знань» пропонує цікаві, захоплюючі, веселі ігри, 
які розвивають увагу, пам’ять, образне мислення, уяву, творчі здібності дитини, 
таким чином сприяють розвитку її психічного та фізичного здоров’я.

Гурток «Ляльковий театр» постійно проводить вистави з пропагандою здоро-
вого способу життя. Діти є лікарями та пацієнтами, вчаться самостійно знаходити 
шляхи лікування різних хвороб. Вихованці даного гуртка проводять агітаційну ро-
боту серед мешканців нашого міста завдяки інформаційним листівкам та буклетам.

Отже, позашкільне навчально-виховне об’єднання – це багатопрофільний по-
зашкільний навчальний заклад, який надає можливість дітям та учнівській молоді 
нашого міста здобувати знання у різнопрофільних гуртках. Це заклад майбутнього. 
Педагоги та вихованці ПНВО проводять екологічну, туристсько-краєзнавчу роботу. 
Найпоширенішим завданням серед педагогів закладу – є збереження здорового 
способу життя серед їх вихованців. Задля цього проводиться кропітка робота: 
виховні години, виховні заходи, профілактичні бесіди, психологічні тренінги, за-
прошуються працівники медичних закладів для проведення інформаційних годин.

Адже, здоров’я наших дітей – у наших руках!!!
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Анотація. У статті розкрито особливості використання реабілітаційної педагогіки 
гурткових заняттях для дітей з особливими освітніми потребами, розкрито також ви-
користання різних форм лікувальної терапії, що здійснюються за допомогою тварин 
. Акцентується увага на формах та методах роботи, спрямованих на розвиток твор-
чого потенціалу дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку. 
Ключові слова: іпотерапія, дельфінотерапія, іхтіотерапія, орнітотерапія, каністерапія, 
фелінотерапія.

Використання реабілітаційної педагогіки на гурткових заняттях, яка сприяє акти-
візації та стимулюванні пізнавальної діяльності, розвитку емоційно-вольової сфери, 
набуття комунікативних навичок і вмінь, навичок співпраці у даної категорії дітей.

У колективній науково-пошуковій діяльності викристалізувався новий напрям 
теоретичної думки – педагогічна реабілітація, ідеї якої мають сьогодні стрижневе 
значення не лише в роботі з дітьми особливими потребами, а й для масової серед-
ньої школи, для поглиблення її реабілітаційної функції, оскільки вона покликана 
допомогти учневі зорієнтуватись у складному, суперечливому світі, знайти вихід із 
кризової ситуації.

Актуальним в реабілітаційній педагогіці в системі позашкільної освіти вважається 
розробка ефективних методів педагогічної терапії і корекції, компенсації, ігротерапії, 
спрямованих на відновлення фізичного, психічного, морального та духовного здо-
ров’я дитини, спрямування на захист учнів від різних стресогенних чинників (ідеться 
про допомогу дитині у кризових ситуаціях, у подоланні екзистенційного вакуу-
му, пошуку змісту життя, в ефективній адаптації до нових соціально-еконо-
мічних і політичних умов). Реабілітаційна педагогіка визначається, як система пе-
дагогічних, медико-психологічних, соціальних заходів, спрямованих на відновлення, 
корекцію або компенсацію порушених психофізіологічних функцій, станів, особистіс-
ного і соціального статусу дітей з особливими потребами, дітей-інвалідів, а також 
тих, хто переніс хворобу, отримав психічну травму внаслідок різкої зміни соціальних 
обставин, умов життя.

Важливий напрямок реабілітаційної педагогіки – допомогти дитині з особливими 
потребами опанувати мистецтвом самореабілітації – механізмом і здатністю до само-
допомоги в найбільш продуктивному подоланні кризових ситуацій, виході зі скрутно-
го становища, поверненні на тимчасово втрачену траєкторію життєвого шляху. Така 
психологічна допомога сприяє розкриттю життєвого потенціалу, стимулює самостійні 
пошуки нових можливостей самоздійснення, наближення до себе, до власної сутнос-
ті. Тож реабілітаційна педагогіка сприяє становленню дитини як суб’єкта життя, що 
володіє мистецтвом пізнання самого себе, життєвою компетентністю, життєздатні-
стю. Життєздатність – це спроможність суб’єкта відтворювати себе, свою культуру, 
свої взаємини всупереч нескінченним потокам небезпек, долаючи їх і відповідаючи 
на них відповідно до реального виклику історії людської долі.
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Особливі вимоги ставляться і до особистості організатора освітнього простору. 
Тактовність – найважливіша умова в роботі. Як керівник розвиваю у дітей критич-
не мислення, підштовхую до прийняття самостійних рішень і активного навчання, 
сприяю дружбі та співпраці між дітьми, використовую творчі й оригінальні методи 
заохочення до мислення та навчання, які сприяють широкому використанню набу-
тих умінь. Діти повинні мати змогу використовувати свої знання та вміння у різних 
обставинах (ігрові форми роботи, проблемні ситуації, ситуації вибору). Навчаю 
дітей з порушеннями розвитку ефективно діяти у стандартних ситуаціях на гуртку та 
поза ним. Буває таке, що учні не хочуть гратися з однолітками, можуть боятися, ді-
ють дуже повільно чи сором’язливо. У них спостерігається дефіцит соціальних умінь 
контактувати з товаришами. А тому я пропоную для цих дітей безпечне місце, звідки 
вони могли б спостерігати за діяльністю інших, сприяю залученню дітей до груп 
або просто щоб виконували завдання удвох. Використовую позитивне підкріплення: 
усмішку, кивок голови чи плескання по спині, похвалу за правильні дії, не примушую 
до колективної роботи, приділяю індивідуальну увагу, щоб у них з’явилося почуття 
довіри, необхідне для колективної роботи, звертаю увагу на зусилля, а не результат, 
відокремлюю гіперактивних дітей. Для інших учнів даю чіткі вказівки: учні мають 
чітко розуміти, чого від них хочуть. У класі вивішений розпорядок дня.

Природний інтерес дітей до тварин потрібно використовувати таким чином, щоб 
спрямовувати цікавість, увагу на найголовніше, характерне, найважливіше з того, що 
їх оточує, навчити їх прийомам спостережливості.

Природа є важливим засобом гармонійного всебічного розвитку дитини. Активне 
спілкування з тваринами народжує і зміцнює у дитини безцінну якість, властиву 
людській особистості, – доброту. Але як же дати відчути дитині радість перших 
відкриттів, що навколо неї? Як перетворити живу природу у могутній засіб вихован-
ня гуманних почуттів? І чи зможе дитина засвоїти причинно-наслідкові зв’язки між 
явищами, зрозуміти залежність між природними об’єктами? Найпростіший шлях до 
цього – спостереження. Особливо подобається дітям спостерігати за тваринами. Тут 
потрібно розвивати в дитини дбайливе й турботливе ставлення до безпомічних істот, 
яких так легко образити, але, захистивши яких, відчуєш себе добрим і сильним що 
допомагає соціалізуватися.

Чим важлива анімалотерапія (лікування за допомогою тварин)? 
Психофізіологічна функція полягає в тому, що спілкування з тваринами здатне поз-
бавляти людину від стресу, покращувати роботу нервової системи і психіки в цілому. 
Психотерапевтична функція – спілкування з тваринами багато в чому сприяє гармо-
нізації міжособистісних відносин.

Реабілітаційна функція полягає в тому, що контакти з тваринами служать до-
датковим каналом взаємодії особистості з навколишнім світом. Вони допомагають 
психічній і соціальній реабілітації.

Однією з найголовніших потреб людини можна назвати потребу в компетентно-
сті, яка виражана формулою «я можу».

Функція самореалізації є дуже важливою. Для будь-якої людини є потреба в реа-
лізації свого внутрішнього потенціалу. Людина хоче бути значимою для інших, пред-
ставленою в їх житті і в їх особистості. Основні види лікувальної терапії, що 
здійснюються за допомогою тварин.

Іпотерапія. Тут лікарем виступає кінь. Це форма реабілітації, при якій вико-
ристовуються гімнастичні вправи на коні (вольтіжіровка). В процесі верхової їзди 
в роботу включаються всі основні групи м’язів тіла. Це відбувається на рефлекторно-
му рівні. Під час верхової їзди всі рухи коня передаються людині, і він це відчуває. 
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Займаючись верховою їздою по спеціально розробленій інструктором програмі або 
просто спілкуючись з конем, людина отримує незвичайне заспокоєння, відчуття емо-
ційної задоволеності та гармонії зі світом. Іпотерапія впливає на організм дитини 
через два чинники: психогенний і біомеханічний. Так, при лікуванні неврозів, дитячих 
церебральних паралічів, розумової відсталості, раннього дитячого аутизму основним 
впливаючим чинником є психогенний. Для дітей що страждають психічними розла-
дами положення верхи на коні виявляється «виграшним» в порівнянні з положенням 
терапевтів: «Я вгорі, вони внизу».

Окрім лікувальної користі іпотерапії розвиваються і трудові навики по догляду за 
тваринами. Для деяких дітей з обмеженими можливостями, особливо з розумовою 
відсталістю це пов’язано з тим, що вони можуть успішно виконувати роботу конюха 
і ця робота може стати для них професією, яка стане опорою в майбутньому само-
стійному житті і послужить засобом їх інтеграції в життя суспільства, що є основним 
завданням реабілітації.

Дельфінотерапія. При даному виді зоотерапии основний упор робиться на 
ультразвуковий вплив «писку» дельфіна на кожну клітинку людського організму. 
Плюс до всього, дуже велика користь від плавання та рухової діяльності у воді. 
Подібне лікування показано тим, хто страждає психічними захворюваннями, сколіо-
зом 1–2 ступеня, артритом, церебральним паралічем.

Іхтіотерапія – лікування спостереженням за плаваючими рибками або шляхом 
занурення в басейн з рибами. В акваріумній кімнаті еколого-натуралістичного по-
зашкільного навчально-виховного об'єднання для учнів створено маленький острі-
вець океану, який допомагає не тільки при вивченні розділів «Риби», «Рептилії», 
«Земноводні», а також чинить позитивний вплив на психіку дітей. Терапевтичний 
ефект від споглядання за монотонними рухами риб досягається вже після 15 хв. 
Цей вид лікувальної терапії мною часто використовується на заняттях гуртків. 
Спостереження за мешканцями акваріумів – чудовий спосіб відволіктися від турбот 
та розслабитися.

Орнітотерапія – лікування співом птахів. Птахи є хорошими психотерапевтами. 
Заняття на яких вивчається розділ «Птахи» я проводжу в кабінеті орнітології на 
базі еколого-натуралістичного відділу позашкільного-навчально-виховного об'єднан-
ня. Спостерігати за папугами і слухати їх цвірінькання можна нескінченно довго. 
Це сприятливо впливає на нервову систему: діти заспокоюються, відволікаються від 
неприємностей, поліпшується настрій. Домашні пташки підвищують творчу активність 
і працездатність людини. Папуги можуть полегшити біль у серці, вилікувати заїкання 
і неврози. Спів канарок заспокоїть нерви, вилікує від депресії та підвищить настрій.

Каністерапія – це вид реабілітації в якому приймають участь собаки. Вони зні-
мають депресивні настрої, покращують координацію рухів хворих ДЦП, виводять 
з аутизму, і багато, багато іншого. У більшості розвинених країн, повсюдно ство-
рені інститути, що займаються дослідженням впливу собак на людей, проводяться 
міжнародні конференції та семінари, присвячені методикам лікування за допомо-
гою тварин.

У США, Ізраїлі, Великобританії, Канаді, Франції з’явилися організації, які за-
ймаються наданням допомоги каністерапії людям з фізичними або психічними 
проблемами.

З розповіді мами мого гуртківця Роми, який жив в своєму світі, був скутим, зану-
реним у свої переживання, любив самотність і майже не говорив. Але коли він по-
знайомився з псом Бахом, в його житті намітилися яскраві зміни. Спочатку хлопчик 
боявся навіть доторкнутися до пса, але з часом почав його гладити, подавати йому 
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корм. А кілька місяців потому, прийшовши в зал і не виявивши там Баха, дитина 
запитала: «Мамо, де собака?» ... Спочатку мама навіть не знала, що відповісти, у неї 
виступили на очах сльози, адже це було перше речення сина, звернене до неї …

На думку фахівців, такий вихід зі світу власних переживань, турбота про інші 
живі істоти є дуже цінним досвідом для дитини з аутизмом, його першими кроками 
до світу людей.

Фелінотерапія означає лікування за допомогою кішки. Подібне лікування по-
казано людям, у яких нестабільний тиск, важко гояться рани, проблеми з кістками.

Гризуни (кролики, морські свинки, хом’ячки) стануть у пригоді, для дітей артис-
тів, які мають проблеми у спілкуванні з людьми. Вони допомагають своїм господарям 
подолати невпевненість у собі, позбутися від комплексів і замкнутості. Як запевняють 
фахівці, білі щурі спеціалізуються на лікуванні неврозів. А кролики і хом’яки лікують 
хвороби суглобів. Тактильні контакти гуртківців з цими маленькими істотами знижу-
ють емоційну напругу, тривогу і агресію, розслаблюють дрібну мускулатуру. При ви-
вченні відповідних тем разом зі своїми вихованцями проводимо дослідження, а саме:

• «Виявлення інтелекту у джунгарського хом’яка»;
• «Джунгарський хом’як, який виробляє електроенергію»;
• «Спостереження за поведінкою морської свинки при різних звукових сигналах».
• «Адаптація дощового черв’яка до середовища проживання»
Серед домашніх улюбленців нерідко зустрічаються черепахи, жаби, ящірки і на-

віть змії. Ці тварини теж оздоровлюють людину. Рептилії – лікарі нервової системи 
людини. Взаємодія з домашнім земноводним зміцнює нерви у господаря тварини, 
приводить в норму емоції, покращує стан шкіри в разі захворювання. Відвідування 
тераріуму позитивно впливає на хворих неврастенією або слабоумством. Фахівці по-
переджають – лікувальне спілкування з холоднокровними тваринами не має на увазі 
тільки фізичного контакту, для медичного ефекту достатньо візуально взаємодіяти 
з земноводними.

Так, у моїй практиці були випадки, коли дітям, завдяки заняттям з тваринами 
часто вдається домогтися приголомшливого оздоровчого ефекту: локалізації стресу; 
поліпшення самопочуття; зниження тривожності, комунікативності та соціалізації.

Очікуваний результат. Універсального рецепта, як працювати з дітьми з осо-
бливими потребами, не існує. Кожен день – це нові, часто неочікувані завдання 
перед педагогами, саме тому маємо бути терплячими та винахідливими.

Діти з особливими потребами, часто просто не мають досвіду спілкування з людь-
ми, які не належать до членів їхніх родин. Вони не вміють товаришувати, співпере-
живати, допомагати та співпрацювати з іншими. Їм важко поділитися своїми емоці-
ями та побажаннями. Виходячи з цього, перше і найголовніше завдання, яке стоїть 
перед педагогами, котрі працюють з дітьми з особливими освітніми потребами – це 
спочатку соціалізувати, а потім уже чогось навчати своїх учнів.Заняття гуртка сприя-
ють відновленню фізичного, психічного, морального та духовного здоров’я дитини, 
підвищенню рівня розвитку пізнавальних процесів та загальних інтелектуальних зді-
бностей гуртківця, розвиткові комунікативних навичок та вмінь, співпраці, покращен-
ня стану загальної, та дрібної моторики, соціалізації. Такі програми будуть створенні 
і розраховані на учнів з особливими потребами, які потребують соціально-реабіліта-
ційної допомоги.
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ЕКСПЕРИМЕНТ – ПОТУЖНЕ ДЖЕРЕЛО  
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Скиба Надія Вікторівна  
учитель біології, хімії, спеціаліст вищої категорії,
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КЗ «Східненська ЗОШ І-ІІІ ст.  
Музиківської сільської ради
Білозерського району Херсонської області»

Освіта, як і будь-який процес або результат діяльності людини, має визначену 
якість. Широке розуміння якості освіти передбачає збалансовану відповідність ос-
вітньої системи, процесу, результату, цілей, потреб і соціальних норм. Відповідно 
до вимог міжнародного стандарту якість освіти – це сукупність властивостей і ха-
рактеристик освітнього процесу або його результату, що надають їм здатність 
задовольнити потреби всіх суб’єктів освітнього процесу– здобувачів освіти, бать-
ків та педагогів. Чи покращилася якість навчання в Україні за час незалежності? 
Напевно, не суттєво, ні навчальні плани, ні методи навчання не були оновлені для 
того, щоб відповідати вимогам сучасного суспільства. Ситуація була гіршою для 
маленьких сіл і селищ, оскільки в них бракує молодих педагогів, слабкою є мате-
ріально-технічна база кабінетів або повна їх відсутність. Нова українська школа–
дала надію на якісне навчання. Нова концепція освіти передбачає набуття учнями 
певного переліку компетентностей, які є важливими для подальшого розвитку та 
самореалізації. Серед переліку ключових компетентностей– інформаційна та еко-
логічна грамотність, уміння навчатись упродовж життя, участь у громадському жит-
ті.Вважаю, що одним з шляхів інтенсифікації навчального процесу з природничих 
дисциплін є модернізація методики проведення експерименту.

Модернізація – системний процес, оскільки зміни одного чинника, одного фраг-
мента експерименту, зумовлюють зміни в інших чинниках і фрагментах, у результа-
ті чого відбувається цілісні й системні перетворення. Слід зазначити, що реформу 
середньої освіти доповнює децентралізаційна, яка почалася в Україні паралельно. 
Освітня реформа спрямована на зміну змісту освіти, водночас децентралізаційна 
реформа спрямована на покращення управління. Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» передбачає створення в регіонах об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ) на основі сіл і невеликих міст, основною метою 
якого було передача повноважень з центрального до місцевого рівнів, в тому числі 
в сфері освіти. До складу Музиківської ОТГ, що в Херсонській області входять дві 
загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів – Музиківська та Східненська. У громаді ство-
рений сектор освіти та гуманітарного розвитку, власна методична служба. Громада 
та школи беруть участь у прийнятті рішень, що в свою чергу, впливає на більш 
ефективний розподіл коштів. Так, у Східненській школі,у 2018–19 н.р. створений 
сучасний кабінет хімії. Матеріально-технічна база кабінету дозволяє якісно прово-
дити хімічний експеримент: лабораторні досліди, практичні та експериментальні 
роботи. Про роль експерименту у вивченні хімії М.В.Ломоносов писав: «Хімії ні-
яким чином не можна навчитися, не бачивши самої практики і не беручись за хіміч-
ні операції».Важливим джерелом знань, засобом формування експериментальних 
умінь і дослідницьких навичок, створення проблемних ситуацій, розвитку мислен-
ня, спостережливості та допитливості є експеримент. У програмі до кожної теми 
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вказано види хімічного експерименту , типи розрахункових задач, а також передба-
чено досліди, які можна виконувати в домашніх умовах під наглядом батьків.Отже, 
щоб здобути повноцінні знання з хімії, побудовані на конкретних уявленнях про 
виучувані речовини та їх перетворення , необхідно виконувати досліди самостійно.

Основна мета навчання хімії залишається в необхідності ввести учня в світ 
речовин, закласти у нього не тільки теоретичні знання, але і практичні уміння 
поводження з речовинами. Все це на 95 % я здійснюю, використовуючи хіміч-
ний експеримент– найважливіший шлях здійснення зв’язку теорії з практикою, 
перетворення знань в переконання. Хімічний експеримент – потужне джерело 
знань про хімічні речовини і хімічні реакції . Експеримент – важлива умова ак-
тивізації пізнавальної діяльності учнів, виховання зацікавленості до предмета, 
формування світогляду, а також уяви про практичне застосування хімічних знань. 
Для хімічного експерименту характерні три основні функції: пізнавальна, для 
засвоєння основ хімії та вирішення практичних проблем; виховна, для форму-
вання матеріального світогляду; розвиваюча, для накопичення та поглиблення 
загальнонаукових і практичних вмінь та навичок.У своїх роботах Г.В. Лісічкін 
здібності до хімічної науки та проведення хімічного експерименту характери-
зує поняттями: «хімічна голова», «хімічні руки» та «відчуття речовини і хімічно-
го процесу» . Поняттю «хімічна голова» відповідають наступні характеристики: 
розвинуте логічне, асоціативне, образне мислення, здатність до абстрагування, 
оперування числами та символами, багата просторова уява, добрі показники ува-
ги, спостережливість, розвинута логічна, термінологічна та механічна пам’ять. Ці 
характеристики необхідні для формування вміння оперувати науковими хімічними 
поняттями, пояснювати їх і використовувати в нових ситуаціях, визначати при-
чинно-наслідкові зв’язки, обробляти й пояснювати експериментальні результати, 
формулювати мету і висновки експерименту. Поняття «хімічні руки» характеризу-
ється доброю координацією рухів, розвиненими кінестезичним та гравітаційним 
відчуттями, швидкістю рухової реакції, маніпуляційною вправністю та здатністю 
до вироблення автоматизму в роботі руками. Такі характеристики виступають 
основою для формування вмінь збирати прилади для проведення експерименту 
красиво, швидко, без зайвих рухів і технічних помилок, проводити експеримент 
із дотриманням правил техніки безпеки й ін.

«Відчуття речовини і хімічного процесу» розглядається як точне відчуття та 
сприйняття зовнішніх властивостей (кольору, запаху, 25 дисперсності) і змін 
речовин, які відбуваються під час хімічних реакцій, оцінка маси та об’єму «на 
око», відчуття часу та простору та ін. Існує багато пропозицій щодо класифіка-
ції експериментальних умінь проведення хімічного експерименту, в основу яких 
покладена структура (форма) діяльності .В учнівському шкільному експеримен-
ті відбувається поєднання розумової діяльності з практикою.Водночас, виконання 
дослідів дає змогу познайомити учнів з методами дослідження в хімічній науці, 
стимулює розвиток логічного мислення.Хімічний експеримент поділяється на де-
монстраційний, лабораторні досліди, практичні роботи. Демонстраційний хімічний 
експеримент проводиться вчителем або учнями перед усім класом. Він забезпечує 
наочне сприйняття хімічних явищ і конкретних речовин, сприяє закріпленню і за-
стосуванню вивченого матеріалу. Лабораторні досліди –це короткочасний учнів-
ський експеримент, який виконують учні під керівництвом учителя, відповідно до ін-
струкції підручника для здобуття і закріплення знань. Вони є ефективним засобом 
формування системи наукових понять і методом навчення учнів раціонального мис-
лення. Все лабораторне обладнання у спеціальних лотках розміщується на столах 



- 51 -

Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний пошук – 2019»
учнів, всі досліди , що передбачені програмою виконуються учнями індивідуально. 
Результати робіт,спостереження,рівняння реакцій, висновки записують у зошиті.
Готуючи лабораторний дослід, вчитель повинен підготувати обладнання, реактиви, 
посуд для кожного учня.Практичні роботи– це тривалий експеримент, який учні 
виконують в процесі здобування, закріплення і контролю знань. Вони проводяться 
після вивчення теми,розділу. Готуючи таке заняття, вчитель повинен підготувати 
обладнання, реактиви, посуд для кожного учня. Практичну роботу вчитель починає 
з актуалізації знань, з техніки експерименту даної роботи та проводить інструк-
таж з техніки безпеки праці. Кожен учень повинен розуміти, для чого він виконує 
досліди і як треба вирішити поставлене перед ним завдання. Він вивчає речовини 
очима, за допомогою індикаторів та приладів.Виконуючи досліди, учень опано-
вує прийомами і маніпуляціями, спостерігає і помічає особливості ходу процесу, 
розрізняє важливі зміни від неважливих. Хімічний експеримент розглядається як 
невід’ємна частина цілісної педагогічної системи, з визначеними цілями, засобами 
і завданнями. Він спрямований на виявлення обдарованих дітей, розвиток їх твор-
чої ініціативи та індивідуальних здібностей. Так , учні 5–8 класів, у 2018–19 н.р. 
були учасниками Всеукраїнського конкурсу юних дослідників «Кристали» іме-
ні Євгена Гладишевського.

Окрім хімічного експерименту, велика увага приділяється експериментальній та 
науково-дослідній роботі на уроках біології та позакласній діяльності. У процесі 
біологічного експерименту розвиваються пізнавальні здібності, виникає і зберіга-
ється досліднецький інтерес до біології, формуються переконання, розвивається 
біологічні поняття та світогляд. Науково-досліднецька діяльність школярів – одна 
з форм позакласної роботи в сучасній школі, яка спрямована на формування в уч-
нів мотивації до навчання ,підвищення пізнавального інтересу до більш глибокого 
вивчення й розуміння природних процесів і явищ, формування системного біологіч-
ного та екологічного мислення, виявлення обдарованих дітей, розвиток їх творчої 
ініціативи та індивідуальних здібностей.

Учні 9–11 класів є постійними учасниками та призерами ІІ та ІІІ етапу 
Всеукраїнської предметної олімпіади з біології, екології та хімії.Практична частина 
науково-дослідної роботи передбачає виявлення в учнів сформованості навичок 
експериментатора, володіння основними методами наукових досліджень. Практичні 
завдання вимагають від учнів уміння користуватися лабораторним обладнанням, 
порівнювати, аналізувати та робити висновки.

Саме з цією метою у нашій школі працює еколого-натуралістичний гурток 
«Зелений гомін», до якого залучені учні середньої та старшої школи для прове-
дення експериментально-досліднецької роботи з різних напрямків біології, екології.

Біологічні досліди та експерименти стають основою для занять в школі з учня-
ми, які цікавляться біологією, екологією, з подальшим виходом та спостережен-
нями в природі. З 2019–2020 н.р. відкривається МАН. Вихованці еколого-на-
туралістичного гуртка «Зелений гомін» є постійними учасниками та призерами 
Всеукраїнських, обласних екологічних конкурсів та акцій , а саме :

 – Всеукраїнський проект «Турбота молоді тобі, Україно!»
Призери (ІІІ) етапу трудової акції «Юннатівський зеленбуд» операція «Зелене 

коло рідного краю» – І місце
Призери фінального (ІV) етапу трудової акції «Юннатівський зеленбуд» – опе-

рація «Зелене коло рідного краю» – ІІІ місце
 – Призери (ІІІ) етапу трудової акції «Кролик» розробка власного «Бізнес-

проекту – Екокролеферми» – ІІІ місце
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 – Призери ІІІ етапу Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу «Біощит 
в Україні», операція «Махаон» – ІІІ місце

 – Призери обласної акції«Допоможемо зимуючим птахам» – ІІ місце
Вихованці еколого-натуралістичного гуртка активно працюють над реалізацією 

соціального проекту «Екоклас», номінація «Екодизайн», основними напрямками 
роботи якого є створення :

 – ландшафтного дизайну зеленого куточка в школі.
 – шкільних еко-стендів, еко-газет і їх просування серед масової аудиторії
 – еко-логотипу і слогану з подальшим його просуванням для агітації ековідпо-

відальності у своїй школі і серед населення рідного краю методами неформаль-
ної освіти 

 – новорічного екологічного зеленого вбрання для рідної школи
 – модного одягу та організація показу мод, що агітує за екологічний стиль життя

Найголовнішим його завданням є залучення уваги учнівської молоді до еколо-
гічних проблем села Східне, заохочення їхньої практичної діяльності з поліпшення 
місцевого навколишнього середовища, досягнення учнями певного рівня соціальної 
компетентності, розвиток лідерських якостей, відповідальності за долю рідного 
села, розвиток екологічної культури молоді на основі залучення в практичну ді-
яльність.

Отже, екпериментальна, науково-досліднецька діяльність розглядається як не-
від’ємна частина цілісної педагогічної системи, з визначеними цілями, засобами 
і завданнями.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИй СУПРОВІД ПРОФЕСІйНОГО 
РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ В УМОВАх 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Тарабанова Яна Василівна
Каховський районний методичний центр
Каховської районної ради 
Херсонської області

Система освіти сьогодні зазнає значних змін, які пов’язані з перетвореннями, 
що відбуваються в державі і відзначаються глибокою соціально-економічною і по-
літичною трансформацією суспільства. Оскільки пріоритетними напрямками онов-
лення системи освіти визначено досягнення якості освіти, її відповідність запитам 
суспільства і держави, то виникає потреба змінювати характер педагогічних проце-
сів, приділити увагу проблемі закладів загальної середньої освіти, адже центральне 
місце в освітянській сфері належить школі: у цій установі формується особистість, 
патріот зі стійкою та активною громадянською позицією, інноватор, який здатний 
змінювати та розвивати світ. Питання відмінності рівня якості освіти міських і сіль-
ських шкіл – одне з найскладніших в українській освіті. Наразі сільська школа 
має низку проблем. Глибинний контраст у функціонуванні освітнього процесу в мі-
сті і селі, який прослідковується впродовж останнього десятиріччя, спонукає ви-
рішувати питання діяльності сільських шкіл на державному рівні. Сьогодні у селах 
функціонує 14,9 тис. закладів загальної середньої освіти, що становить 70,2% від 
загальної кількості шкіл в Україні [ 3 ].  У сільській місцевості навчається 1.2 млн 
українських учнів. Це майже третина всіх здобувачів освіти в країні. За даними 
Українського центру оцінювання якості освіти, у 2018 році випускники міських шкіл 
продемонстрували кращі результати ЗНО, ніж здобувачі освіти сільських, що свід-
чить про нижчий рівень забезпечення якості освіти. У Законі України «Про освіту» 
зазначено потребу «забезпечення рівних прав та рівних умов доступу до освіти 
всіх верств населення, незалежно від місця проживання та соціального стану» [ 
1 ]. Тому пошуки оптимальних шляхів розвитку сільської школи, надання якісних 
освітніх послуг, які б відповідали сучасним вимогам, є актуальними.

Зміни в закладах загальної середньої освіти, у першу чергу, залежать від про-
фесіоналізму фахівців. У цих умовах національна система освіти постала перед 
необхідністю підвищення професійної компетентності педагогів сільської місце-
вості. У сільських школах працює майже половина вчителів України (209 858 із 
444 089 вчителів України) [ 5 ]. Слід відмітити, що характеристики педагогів 
відрізняються залежно від типу населеного пункту. У сільських школах 86% педа-
гогів мають вищу освіту, тоді як у малих містах відсоток учителів із вищою освітою 
зростає до 91%, а у великих — до 95%. Більше 1% сільських вчителів мають 
лише середню освіту, тоді як у містах таких практично немає [ 4 ].

Звісно, наведені факти свідчать, що домінантною стає роль методичних служб 
сільських районів, стратегічний напрямок діяльності яких – забезпечити високий 
рівень розвитку професіоналізму педагогічних кадрів сільської місцевості, що є ос-
новою забезпечення сучасного рівня якості освіти, затребуваного суспільством 
і державою. Перспектива приведення рівня професіоналізму вчителів сільської міс-
цевості у відповідність до сучасних вимог зумовила актуальність дослідження.
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Мета статті – розкриття значущості науково-методичного супроводу професій-
ного розвитку педагогів закладів освіти сільської місцевості в умовах модернізації 
освітнього простору.

Визначена державою стратегія розвитку освіти в Україні (тенденції запрова-
дження інновацій, зростання вимог до рівня професіоналізму педагогів) орієн-
тує на нове осмислення методичної служби як важливого чинника вдосконалення 
професійної компетентності педагогів, забезпечення якості освіти. Адже загально-
відомо, що якість освіти багато в чому залежить від учителя, а професійна спро-
можність педагога – від науково-методичного супроводу його діяльності.

Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів варто роз-
глядати багатофункціонально: як процес, як педагогічну систему, як технологію. 
Проаналізувавши праці вітчизняних та зарубіжних науковців, ми трактуємо науко-
во-методичний супровід педагогічних працівників сільської місцевості як процес 
взаємодії методистів і вчителів, ознаками якого є їх особистісний і професійний 
розвиток, а результатом – сучасний рівень якості освіти і новий рівень розвитку 
професіоналізму педагогів.

Для успішної реалізації зазначених завдань необхідно з’ясувати особливості 
розвитку професіоналізму педагогічних працівників сільської місцевості та визна-
чити проблеми здійснення науково-методичного супроводу вчителів. Отже, резуль-
тати наших спостережень дають підстави стверджувати такі факти:

1. Неможливість забезпечити викладання кожного навчального предмета ква-
ліфікованим педагогом, тому вчитель змушений викладати не лише свій фаховий 
предмет, а й інші предмети спорідненого циклу. 15% сільських учителів читають 
більше, ніж 3 предмети, порівняно з 8% у малих містах та 5% у середніх і великих. 
Така професійна дезорієнтованість не сприяє більш якісному викладанню.

2. Відсутні можливості для створення шкільних методичних об’єднань. Єдине 
методичне об’єднання, що може повноцінно функціонувати в сільській школі, це 
об’єднання вчителів початкових класів.

3. Віддаленість сільських шкіл від методичних центрів, від місця діяльності ін-
ших педагогічних колективів, що ускладнює процес обміну педагогічним досвідом, 
заважає створенню передумов для постійного вдосконалення професійної майс-
терності. Можна говорити про «методичну ізоляцію» сільських педагогів.

4. Зменшення концентрації сільського населення внаслідок різних факторів 
соціально-економічного характеру привело до різкого зменшення кількості дітей 
у закладах освіти. Тому з’явилися малокомплектні школи, у яких, по-перше, мо-
жуть бути відсутні окремі класи, по-друге, у класах навчається троє– п’ятеро уч-
нів. У 2018–2019 навчальному році в Україні функціонувало 230 малокомплектних 
шкіл І ступеня, у яких навчалося менше 10 дітей, 815 шкіл І-ІІ ступенів з кількістю 
40 і менше учнів, 2076 малокомплектних шкіл І-ІІІ ступенів, у кожній з яких навча-
лося менше 100 дітей [ 2 ]. Професійна підготовка в педагогічних закладах вищої 
освіти зорієнтована на класи з великим наповненням, а механічне перенесення 
форм і методів роботи з класів, що мають велику кількість здобувачів освіти, на 
малочисельні не дає позитивні результати. Цілком об’єктивно, що ефективність 
такого навчання не може бути високою.

5. У початковій школі часто вчитель є і керівником закладу. Заплановані ме-
тодичні заходи потребують відрядження, а це, у свою чергу, спричиняє зупинку 
освітнього процесу.

6. У сільському закладі загальної середньої освіти спостерігається переван-
таження вчителя. Якщо тижневе навантаження становить 18 годин, то кількість 
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підготовок до уроків, у порівнянні з педагогічною працею вчителів міста, значно 
вища. Так, учитель міської школи відводить на підготовку уроків до наступного дня 
від 1,5 до 2,5 годин, а учитель сільської – від 3,5 до 5 годин.

7. Соціально-економічні умови життя педагогів сільської місцевості спонукають 
до ведення сімейного сільського господарства , що значно зменшує кількість віль-
ного часу, змушує приділяти менше уваги питанням професійного розвитку. Саме 
тому більшість учителів використовують уже готові розробки уроків.

8. У педагогічних колективах переважають не ділові, а особисті стосунки. 
А з підвезенням учителів з інших сіл виникає проблемний психологічний стан: 
педагоги поставлені в умови вибору «свій–чужий», і статус «місцевих» завжди 
є психологічно вищим.

Визначені соціально-економічні та педагогічні особливості професійного роз-
витку педагогічних працівників сільської місцевості зумовлюють необхідність зміни 
змісту й структури їх науково-методичного супроводу, пошуку інноваційних підхо-
дів, активних форм і методів навчання, спрямованих на формування компетентного 
фахівця. Саме тому виникає проблема визначення педагогічних умов професійного 
розвитку вчителів сільської місцевості.

Отже, ефективний вплив на професійний розвиток вчителів сільської місцевості 
забезпечують такі педагогічні умови:

1. Підвищення мотивації до професійної діяльності.
2. Підвищення професійної компетентності вчителів.
3. Розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників.
Розглянемо сутність і зміст зазначених педагогічних умов.
Професійний розвиток учителя суттєво залежить від мотиваційної сфери фа-

хівця. Якщо наявна позитивна мотивація, то професійна діяльність набуває осо-
бистісного змісту. Узагальнюючи результати проведеного діагностичного обсте-
ження, ми дійшли до висновку, що в педагогів сільської місцевості переважають 
такі мотиви професійного зростання: мотиви економічні, пов’язані із задоволен-
ням життєвих потреб, що проявляються в примноженні матеріальних благ (38%), 
мотиви престижу – прагнення до професійного самовираження (19%), і мотиви 
обов’язку – прагнення реалізувати освітню програму (43%). Завдання методичної 
служби районного рівня полягає в створенні сприятливих умов, які викликають 
у вчителів прагнення до активної діяльності. Усі педагогічні працівники мають ін-
дивідуальний набір актуальних потреб та відповідних мотивів, які стимулюють їх 
до професійного росту. Ці потреби та мотиви носять динамічний характер, вони 
змінюються або зникають з часом. Це передбачає вивчення методичною службою 
потреб педагогів, урахування їхніх індивідуальних особливостей, розуміння цілей, 
бажань і прагнень, реалізацію індивідуального підходу, вміння заохочувати, знання 
про ставлення працівників до роботи, доброзичливість у спілкуванні, толерантність 
і етичність, повагу. Для реалізації зазначеної педагогічної умови методичній службі 
районного рівня рекомендуємо моделювати систему мотивації, у результаті якої 
педагоги отримають задоволення за свої досягнення, громадське визнання, що 
сприяє реалізації потенціалу особистості, її самовдосконаленню та самореалізації.

Підвищення професійної компетентності вчителів – одна зі складових забез-
печення сучасного рівня якості освіти. Значний потенціал щодо формування про-
фесійної компетентності педагога сільської місцевості в умовах модернізації освіти 
містить методична служба району, яка повинна будувати свою діяльність щодо 
професійного становлення педагога на основі особистісно орієнтованого підходу 
до змісту та форм підвищення компетентності. Тобто рекомендуємо для здійснення 
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науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогів сільської місце-
вості обирати такі форми організації методичної роботи, які дозволяють кожному 
визначати власну траєкторію розвитку, форми та варіанти професійного зростання, 
які враховують освітні потреби та запити педагогів, рівень їхнього професіона-
лізму, мотиви професійного розвитку, які стимулюють кожного вчителя до на-
буття професійної компетентності, здатності адаптуватися в умовах, що постійно 
змінюються.

Педагогічна діяльність нерозривно пов’язана з творчістю. Розвиток творчого 
потенціалу педагога постає важливим чинником його професіоналізму. Науково-
методичний супровід формування і розвитку творчості вчителів у сільському районі 
полягає в організації і проведенні системи методичних заходів для всіх категорій 
педагогічних працівників, під час яких методисти ставлять за мету розвиток потен-
ційних творчих можливостей педагога, формування його як творчої особистості, 
обирають ті форми, методи та засоби педагогічної діяльності, які забезпечують 
розвиток креативних рис особистості, а також формують додаткові мотиви, особи-
стісні якості, здібності, які сприяють успішній творчій діяльності.

Реалізувати в районному методичному просторі зазначені педагогічні умови 
можна шляхом впровадження активних форм і методів роботи, завдяки яким за-
безпечується особистісно-орієнтований підхід: увага акцентується не тільки на 
формування системи знань, умінь, але й на засвоєння досвіду творчої діяльності, 
емоційно-вольових стосунків, формування якостей особистості. Тобто відбуваєть-
ся прогресивна динаміка розумової активності, генерування ідей, проектування, 
моделювання, виявлення творчої уяви, відбувається перенесення власного досвіду 
участі в інтеракціях на освітній процес у закладі освіти. Однією з умов реалізації 
названих завдань є вихід із освітнього простору закладу освіти на більш широку 
аудиторію спілкування. Тому продуктивними стають такі форми роботи, як: районні 
майстер-класи, творчі групи і майстерні, практикуми, технопарки –, які дають мож-
ливість педагогам побачити і почути колег-майстрів своєї справи, спільно шукати 
відповіді на питання сучасної методики.

Отже, науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів сільської 
школи – це системно організований і контрольований процес залучення педагогів 
до взаємодії, покликаний забезпечувати високий рівень розвитку професіоналізму 
педагогічних кадрів, що є основою сучасного рівня якості освіти, затребуваного 
суспільством і державою.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІй 

ШКОЛІ

Фурманець Людмила Василівна
педагог
Судилківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Прагнення України приєднатись до європейської спільноти сприяє поступовому 
формуванню міжнародних підходів та стандартів у всіх сферах діяльності суспіль-
ства, зокрема у сфері надання спеціальних послуг. Одним із виявів такої тенденції 
є повільне, але невпинне просування ідеї надання освітніх послуг дітям з пору-
шеннями психофізичного розвитку, чи як зараз прийнято називати, з особливими 
потребами, створення всіх необхідних умов для реалізації права на професійну 
освіту. У зв’язку з цим останнім часом набуває все більшої популярності інклюзив-
не навчання дітей з особливими потребами , активно відбуваються процеси їхнього 
зближення із загальним соціумом, розробляється методика професійної підготов-
ки, тому інклюзивне навчання є перспективним завданням сучасної освіти.

У нашій державі створено чітку диференційовану систему спеціальних навчаль-
но-виховних закладів, для кожної із категорій дітей, що мають ті чи інші осо-
бливості психофізичного розвитку. Водночас, одним із перспективних напрямів 
реформування спеціальної освіти цих категорій дітей є інклюзивне навчання в за-
гальноосвітніх закладах.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу 
до якісної освіти дітям із особливими освітніми потребами шляхом організації їх 
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особи-
стісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей 
навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Головною метою інклюзивного навчання є створення умов для
особистісного розвитку, творчої самореалізації та утвердження людської гідно-

сті дітей з особливими потребами.
Основними завданнями інклюзивного навчання є:
• забезпечення права дітей з особливими потребами на здобуття загальної се-

редньої освіти в умовах загальноосвітніх навчальних закладів у комплексному по-
єднанні з корекційнореабілітаційними заходами;

• різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків 
і здібностей, формування інтересів і потреб;

• збереження і зміцнення морального і фізичного здоров’я вихованців;
• виховання в учнів любові до праці, здійснення їхньої допрофесійної підготов-

ки, забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення;
• виховання школяра як культурної і моральної людини з етичним ставленням 

до навколишнього світу і самої себе;
• надання у процесі навчання й виховання кваліфікованої психолого-медико-пе-

дагогічної допомоги з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного 
розвитку вихованця.

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – 
всі діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в інклюзивних освітніх 
закладах корисне як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для інших 
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дітей, членів родин та суспільства в цілому. Взаємодія з іншими дітьми сприяє фізич-
ному, мовному, соціальному та емоційному розвиткові дітей з особливими освітніми 
потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі 
поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до розвитку та ціле-
спрямованого використання нових знань і вмінь. Взаємодія між учнями з особливими 
освітніми потребами та іншими дітьми в інклюзивних класах сприяє налагодженню між 
ними дружніх стосунків. Завдяки такій взаємодії діти вчаться природно сприймати і то-
лерантно ставитися до людських відмінностей, вони стають більш чуйними, готовими 
до взаємодопомоги. Але така взаємодія досягається не відразу. Необхідний певний 
адаптаційний період для звикання дітей один до одного. Як сприйме клас дитину 
особливу, в якій треба відкрити цікавого товариша, з яким можна займатися багатьма 
справами, аби тільки хоч якось допомогти, залежить від педагогів, психологів. Тому 
постає завдання провести підготовчу консультативно-роз’яснювальну роботу серед 
педагогічної, батьківської та учнівської громадськості щодо створення інклюзивного 
учнівського середовища в закладах освіти, позитивного клімату серед учнів, питання 
значущості впровадження інклюзивної освіти.

Ефективність навчально-виховної, корекційно-розвивальної і лікувально-про-
філактичної роботи в інклюзивному класі значною мірою залежить від скоор-
динованості дій педагога та різнопрофільних фахівців (соціального працівника, 
спеціального педагога, медичного працівника, психолога та ін.) Вони спільно 
оцінюють стан розвитку кожної дитини, розробляють перспективні й короткочасні 
індивідуальні плани роботи з дитиною, реалізують їх разом з дитиною, аналізують 
результати спільної діяльності.

Діти приходять до школи зі своїми власними інтересами та потребами, індиві-
дуальними навчальними стилями та здібностями. У своїй роботі вчитель застосовує 
освітній підхід, орієнтований на особистість дитини, що дає змогу враховувати 
індивідуальні особливості та потреби дітей. Усі діти є унікальними особистостями 
і мають свої потреби, незважаючи на те, чи особливі ці потреби, чи ні. Вчитель по-
винен зауважувати індивідуальні розбіжності та розмаїття можливостей і задатків, 
які можуть покращити і поглибити вивчення навколишнього середовища, й оціню-
вати унікальні таланти і здібності, якими наділена кожна дитина. Тому вчитель, 
який працює із дитиною з особливими освітніми потребами, повинен заохочувати 
дитину виражати свої почуття, висловлювати думки, досліджувати матеріали, само-
стійно здійснювати вибір, досягати успіху. Робота вчителя розпочинається зі зна-
йомства із сім’єю дитини з особливими потребами. Адже найбільшого впливу діти 
зазнають з боку батьків, адже батьки є їхніми першими вчителями і наставниками. 
Найважливіші риси особистості закладаються в родині. Робота вчителя повинна 
будуватися так, щоб батьки не були тільки експертами, пасивними спостерігачами, 
а ставали рівноправними партнерами і союзниками вчителя. Насправді існує тісний 
взаємозв’язок між учителем, дитиною з особливими потребами та батьками.

 Основним завданням вчителя є створення відповідного середовища.
Вчитель свою роботу спрямовує на створення сприятливого психологічного клі-

мату на заняттях і у позанавчальний час. В оточуючому середовищі є багато мож-
ливостей для соціальної взаємодії зі своїми ровесниками. Педагог повинен сприяти 
спілкуванню і взаємодії між дітьми з особливими потребами і дітьми з типовим 
рівнем розвитку.

Для того, щоб дати дитині з особливими потребами можливість у розумних 
межах досягти успіху в загальній системі діяльності, вчитель застосовує ефективні 
методики, що роблять навчальний матеріал доступним та легким для неї.
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Значне місце в роботі вчителя відводиться оформленню дитячого портфоліо. 

Саме портфоліо може детально та різнобічно розповісти про досягнення дитини, її 
зростання, здобутки, успіхи.

Завдання педагога – допомогти особистості дитини зрости в успіху, відчути 
радість від подолання труднощів, зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, 
скрізь необхідно докласти зусиль, і успіх буде еквівалентний витраченим зусиллям.

Система інклюзивної освіти повинна бути аналогом соціальної моделі навчання 
дітей з особливими потребами. Соціальна сучасна модель інклюзивного навчання, 
на законодавчому рівні, пропагує рівноправність всіх дітей та має надавати рівні 
можливості для одержання освіти.
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ПРОЕКТНО-ПОШУКОВА ТА ДОСЛІДНИЦЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ ВИхОВАНЦІВ ТВОРЧИх УЧНІВСЬКИх 

ОБ’ЄДНАНЬ КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ»

Кульчицька Ольга Іванівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи
Комунальний заклад Львівської обласної ради
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді»

Проектна пошукова діяльність –
єдиний спосіб ставитись до дітей таким чином,
щоб пробудити у них усе найкраще,
а потім дозволити їм повірити у себе
якомога сильніше.
                                                  В.Х. Кілпатрік

Нині освітня сфера, яка є основоположницею формування світогляду, інтелек-
туального та духовного становлення особистості, зазнає значних трансформацій-
них процесів. Спрямованість системи освіти на засвоєння суми знань, яка була 
традиційною й виправданою ще декілька десятиліть тому, вже не відповідає сучас-
ному соціальному замовленню. Традиційне навчання поступово втрачає свій сенс, 
величезний потік інформації швидко старіє, недоречним є перевантаження пам’яті 
дитини додатковими знаннями.

Сьогодні нереально дати знання дитині на весь вік, навчити її на все життя, 
забезпечивши при цьому її активну, професійну та життєву позицію. Сьогодні необ-
хідно навчити школяра вчитися самостійно впродовж усього життя; ефективно ви-
користовувати отримані знання в практичному житті (професійному, громадсько-
му, власному); постійно відчувати потребу в самовираженні та самовдосконаленні.

Сучасному інформаційному суспільству потрібна особистість, яка змогла б само-
стійно отримувати необхідні знання, вміло застосовувати їх для розв’язання назрілих 
проблем, бачити труднощі й шукати шляхи їх подолання, грамотно працювати з ін-
формацією, бути комунікабельною, контактною, самостійно працювати над розвит-
ком свого інтелекту, підвищувати свій культурний і мовний рівень. Потрібна особи-
стість компетентна, успішна і конкурентноспроможна, готова до суспільного життя.

Формувати такі якості в школярів допомагають особистісно-орієнтовані техно-
логії, органічне поєднання яких є основою методики організації навчальної діяль-
ності в умовах особистісно-орієнтованого навчання. Застосовування педагогами 
таких технологій дає змогу підтримувати закладені природою механізми розвитку 
дитини, що базуються спочатку на допитливості й пошуку, а згодом — на творчому 
самовдосконаленні. Творчий потенціал є у кожної дитини. Чи буде цей потенціал 
розкрито — залежить від діяльності педагога.

Не стоять осторонь інновацій в освітній галузі педагоги КЗ ЛОР «Львівський об-
ласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді». Педагогічні працівники 
закладу експериментують та впроваджують нові ідеї, методики, технології.

Інтегрованим компонентом сучасної системи загальної середньої та позаш-
кільної освіти, засобом ефективного навчання, виховання й розвитку особистості, 
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активізації пізнавальної, самостійної та пошуково-дослідницької діяльності, розвит-
ку критичного мислення як педагогів, так і вихованців є метод проектів.

Метод проектів — це освітня інноваційна технологія, спрямована на здобуття 
учнями знань через життєву практику, формування специфічних умінь та нави-
чок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку. 
Проектна технологія передбачає системне і послідовне моделювання проблемних 
ситуацій, які потребують від учасників навчального процесу пошукових зусиль, 
спрямованих на дослідження та розроблення оптимальних шляхів створення про-
ектів, їх неодмінний захист і аналіз результатів. Виконання проекту є непростим 
завданням, проте що складнішою є пропонована ситуація, то більше мобілізуєть-
ся орієнтована основа діяльності дитини, то активніше формуються її особистіс-
ні якості.

Метод проектів» використовується в пошуково-дослідницькій та експеримен-
тальній роботі, під час підготовки до участі в міських, обласних і всеукраїнських 
масових еколого-натуралістичних та природоохоронних заходах.

Невід’ємною складовою частиною навчально-виховного процесу творчих уч-
нівських об’єднань КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» є дослідництво, яке тісно пов’язане 
з навчанням і відіграє важливу роль у вивченні біології, сільського господарства, 
проведенні практичних робіт на навчально-дослідній земельній ділянці, теплиці, 
в навчальних лабораторіях птахівництва та декоративного птахівництва, дрібного 
тваринництва, гідробіології. Педагоги вчать вибирати тему дослідження, складати 
план та здійснювати його експериментальну частину, представляти результати ро-
боти у вигляді доповіді та мультимедійної презентації.

Вихованці гуртка «Юні біологи» на базі Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко 
Перемишлянського району розпочали роботу над проектом «Дослідження впливу 
дощових черв’яків на стан родючості грунтів та ґрунтоутворення». На сучасно-
му етапі важливого значення набуває проблема вивчення і відновлення елементів 
довкілля, деградованих в результаті антропогенної діяльності. Одним з важливих 
критеріїв сприятливості екологічної ситуації є родючість ґрунтів. Тому мета роботи 
юних біологів: з’ясувати родючість ґрунтів смт. Бібрка Перемишлянського району 
та вплив на неї дощових черв’яків, привернути увагу населення до екологічної 
ситуації, стану грунтів їхньої місцевості. Результати досліджень показали, що грун-
ти смт. Бібрка Перемишлянського мають кислу реакцію. Показником кислотності 
ґрунту є і хвощ польовий , який росте на окремих ділянках.

Підрахувавши кількість дощових черв’яків на 1м2 та спостерігаючи за їх пове-
дінкою, школярі виявили, що активність дощових черв’яків та їх кількість у кислих 
ґрунтах є низькою.

Надалі гуртківці будуть вивчати вплив ґрунту, переробленого черв’яками, на ріст 
і розвиток рослин.

Вихованці творчого учнівського об’єднання «Юний еколог» на базі 
Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Сокальського району досліджували за-
бруднення атмосфери смт.Великі Мости викидами автотранспорту, про що допові-
дали на обласному конкурсі «Дотик природи –2019».

Вихованці гуртка «Юні охоронці природи» Львівського ОЦЕНТУМ, що працює 
на базі Твіржанського НВК Мостиського району, працювали над проектом «Якісна 
питна вода для сільської громади». До виконання проекту долучилися вчителі, 
батьки та жителі села. Основна мета проекту – навчити мешканців бачити існую-
чі екологічні проблеми довкілля. З цією метою гуртківці проводили анкетування 
жителів села і з’ясовували причини погіршення екологічного стану р.Вишенька та 
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якості питної води у криницях. Юні екологи визначали прозорість і кислотність 
води, вміст у ній нітратів, зазначали на карті села місце розташування криниць, 
складали екологічні паспорти місцевих криниць.

Опрацювавши отримані дані, розробили план заходів серед яких: акція 
«Чистий берег», укріплення берегів водойм зеленими насадженнями, упорядку-
вання місць відпочинку для односельців, бесіди з жителями села про шкідли-
вість забруднення побутовими відходами водойм. Щорічно весною юні екологи 
проводять зелені толоки вздовж берегів місцевої річки, розчищають її витоки та 
збирають побутове сміття.

Юні зоологи-тераріумісти Центру досліджували біологічні особливості, 
умови утримання та розведення білих мишей в умовах кутка живої природи. 
Юннати рекомендують: вибираючи домашнього улюбленця необхідно визначи-
тись, що нас більше приваблює в ньому: зовнішній вигляд, безпека у спілкуванні, 
здатність до дресирування чи інші якості. Тварини, живучи в помешканні людини, 
потребують спілкування, тому слід подумати про те, скільки часу ми зможемо 
приділяти своїм улюбленцям, як віднесуться до їх появи члени сім’ї, оцінити 
можливості приміщення, в якому буде створено домашній куток живої природи. 
Узагальнені результати досліджень гуртківці презентували на обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу зоологів-тваринників.

Пріоритетним напрямом роботи КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколо-
го-натуралістичної творчості учнівської молоді» є підвищення рівня еколого-на-
туралістичної освіти та екологічної свідомості школярів області, які проживають 
поблизу або на територіях об’єктів природно-заповідного фонду Львівщини (за-
повідника, національних парків¸ регіональних ландшафтних парків, заказни-
ків). Це, в першу чергу, формування нових екологічно спрямованих поглядів на 
життя, виховання екологічно свідомої молоді із стійкою громадянською позицією, 
яка не байдужа до стану довкілля і здатна до розв’язання існуючих екологічних 
проблем. Передумова для цього — екологічні знання, наслідок — екологічний 
світогляд.

Природоохоронні установи є хорошою базою для організації науково-дослід-
ної роботи учнів, оскільки володіють науковими кадрами, відповідними мето-
диками, приладами і матеріалами для досліджень. Тому науково-дослідницька 
діяльність учнів, як напрям співпраці природоохоронних установ і позашкільного 
закладу – один із шляхів методологічної переорієнтації процесу навчання з ін-
формативного викладання на розвиток особистості учнів.

Юні орнітологи гуртка «Декоративне птахівництво» ЛОЦЕНТУМ, працюючи 
над проектом «Дослідження різноманітності та чисельності орнітофауни заказни-
ка «Чолгинський» Яворівського району Львівської області», щорічно у серпні мі-
сяці беруть активну участь в експедиціях на орнітологічну станцію «AVOSETTA», 
де спільно з науковцями та студентами біологічного факультету ЛНУ імені Івана 
Франка досліджують видове різноманіття та зміну в чисельності орнітофауни 
заказника, проводять відлов та кільцювання птахів під час осінніх міграцій, роз-
робляють природоохоронні заходи з їх охорони, проводять роз’яснювальну ро-
боту серед місцевого населення щодо шкоди спалювання очеретів (виготовили 
і поширили буклети, агітки, інформаційні плакати).

Проектна діяльність у Львівському обласному центрі еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді розширюється і набуває нових напрямів.

За завданням та під керівництвом науковців природоохоронних установ юнна-
ти проводять дослідницьку роботу за наступними темами:
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– «Вплив антропогенних факторів на розмноження лісових видів амфібій при-

родного заповідника «Розточчя» та Яворівського НПП;
– «Дослідження популяції підсніжника білосніжного в Яворівському НПП та 

його околицях»;
– «Рідкісні представники флори і фауни НПП «Північне Поділля»;
– «Дослідження якості води природних водойм басейну р. Опір» (під час ро-

боти обласної виїзної школи передового досвіду «Сколівські Бескиди»).
– «Дослідження орнітофауни лісових екосистем»;
– «Екологія ялинових лісів та їх фітоценозів»;
– «Місце грибів у лісовому біоценозі», тощо.
Отже, робота над проектом – це динамічний рух до розвитку, до пізнання, удо-

сконалення набутих умінь та навичок учнів, до інновацій у сучасній освіті.
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КЗ»Кіровоградський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості

На сучасному етапі перспективною формою діяльності закладів позашкільної 
освіти є соціальне партнерство. Соціальне партнерство – це принципова необхід-
ність, бо очевидно, що успішно розвивається той заклад освіти, який відкритий 
для співпраці, швидше реагує на суспільні зміни, шукає нові ресурси для просу-
вання вперед. Розвиток соціального партнерства – передумова виходу закладу 
на якісно новий рівень культурних, соціальних, політичних взаємин із громад-
ськими організаціями та органами державної влади і місцевого самоврядуван-
ня, а також суттєвий чинник підвищення ефективності освітніх послуг у закладі 
позашкільної освіти.

Основна мета комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еко-
лого-натуралістичної творчості учнівської молоді» щодо організації ефективного 
співробітництва – це забезпечення відкритості його соціо – культурному довкіллю; 
розвиток партнерської взаємодії з різними соціальними інституціями у навчанні, 
вихованні та соціалізації учнів.

Основні напрямки організації соціального партнерства обласного закладу по-
зашкільної освіти: проведення взаємного обміну інформацією; узгодження планів, 
заходів і сфер спільної діяльності, способів визначення її ефективності з потен-
ційними організаціями – партнерами закладу; залучення фахівців підприємств, 
установ та організацій – партнерів до проведення профорієнтаційної і рекламної 
роботи; впровадження спільних програм і проектів; участь в організації соціальної 
практики вихованців.

Педагогічний колектив комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» налагодив тісну співпрацю із 
закладами вищої освіти області, державними, громадськими, науковими організа-
ціями, управліннями, серед них: Кіровоградський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, Кіровоградське обласне управ-
ління лісового та мисливського господарства, департамент екології і природних ре-
сурсів в Кіровоградській області, Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка, Центральноукраїнський національний 
технічний університет, Орхуський екологічний інформаційно-тренінговий центр, що 
діє при відділі документів з економічних, технічних та природничих наук кому-
нального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського» 
та інші.

Сучасний заклад позашкільної освіти – це передовсім відкрита соціально-пе-
дагогічна система, спрямована на виховання дитини як суб’єкта власного життя 
й успіху, на оволодіння учнем ключовими компетентностями. Але заклад позаш-
кільної освіти не зможе досягти цього статусу, не зможе втримати його, якщо не 
буде взаємодіяти із закладами загальної середньої освіти. Тому, зараз особливого 
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значення набуває інтеграція закладів загальної середньої та позашкільної освіти, 
яка передбачає створення єдиного виховного простору для творчого розвитку ді-
тей та учнівської молоді.

Взаємодія зі школами має здійснюватись на принципах соціального партнер-
ства та реалізації спільної мети – всебічного і гармонійного розвитку особисто-
сті дитини.

Головними партнерами комунального закладу «Кіровоградський обласний 
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» є заклади загальної 
середньої освіти області. Партнерство з ними здійснюється на основі укладання 
угод про співпрацю, якими передбачаються дії обох сторін, вказуються напрями 
взаємодії, інформаційно-методичного супроводу тощо.

Основні напрямки співпраці педагогів закладів загальної середньої освіти 
і ОЦЕНТУМ:

– створення умов для використання школою творчого потенціалу закладу по-
зашкільної освіти у справі розвитку індивідуальності вихованця, його інтересів та 
творчих здібностей;

– спільний пошук шляхів активізації творчої діяльності дітей як у школі, так 
і у вільний від уроків час;

– координація дій, яка забезпечує повноцінний диференційований підхід до 
формування професійної орієнтації учнів;

– спільні дії по створенню умов для впровадження позитивного досвіду щодо 
соціалізації дитячої особистості;

– спільне стимулювання розвитку духовно-моральних якостей особистості ди-
тини, інтелектуальних здібностей, трудових якостей і вмінь.

У досвіді ОЦЕНТУМ апробовано й доведено ефективність таких способів парт-
нерства із закладами загальної середньої освіти, як: проведення спільних фестива-
лів, конкурсів, змагань; проведення семінарів для працівників різних категорій; ре-
алізація спільних проектів, програм; вивчення думки педагогічних колективів шкіл 
при розробленні програми розвитку закладу.

Сьогодні обласний заклад позашкільної освіти став партнером закладів загаль-
ної середньої освіти області у вирішенні багатьох питань організації позашкільного 
життя учнів, особливо в профільному навчанні учнівської молоді. Тому що, саме 
в закладах позашкільної освіти є реальні можливості розвитку мотивації учня на 
продовження професійної освіти в обраному ним напряму діяльності. Позашкільна 
освіта першочергово зорієнтована на процес індивідуалізації дитини, тому володіє 
значним потенціалом для вирішення задач введення профільного навчання та співп-
рацює з іншими закладами освіти, установами та організаціями, щодо вирішення 
цього питання.

В позашкільній освіті виділяють такі основні принципи профільного навчання: 
– забезпечення рівного доступу до отримання профільного навчання різним 

категоріям учнів відповідно їх здібностей;
– поєднання загальнокультурної й професійно-орієнтованої функції закладу 

позашкільної освіти;
– забезпечення зміни профілю в процесі навчання;
– підготовка учнів до усвідомленого вибору напрямку профільної орієнтації;
– спрямованість на розвиток інтересу до майбутньої професії;
– орієнтація учнів на потреби ринку праці конкретного регіону та інші.
Для здійснення профільного навчання заклади позашкільної освіти мають де-

які суттєві переваги: спеціально обладнані приміщення; кваліфіковані педагоги 
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з профільних напрямів; широкий спектр програм допрофільної, профільної та до-
професійної підготовки, можливість їх вибору вихованцями тощо.

Профілізація передбачає співпрацю та партнерство з закладами вищої осві-
ти, науково-дослідними інститутами, біосферними заповідниками, національними 
природними парками, зоологічними парками, ботанічними садами, заказниками, 
об’єктами промисловості та народного господарства, громадськими організаціями, 
музеями тощо. За належного рівня співпраці вихованці закладів позашкільної осві-
ти отримують та узагальнюють знання, практичні навички, виконують науково-до-
слідницькі завдання та проекти на базі цих установ.

Багато років ОЦЕНТУМ тісно співпрацює з Кіровоградським обласним управлін-
ням лісового та мисливського господарства з метою широкого залучення учнівської 
молоді до природоохоронної роботи, вдосконалення профорієнтації та форму-
вання надійного резерву кадрів лісогосподарської галузі області. Кіровоградське 
обласне управління лісового та мисливського господарства, усі державні лісогос-
подарські підприємства області всіляко сприяють розвитку учнівських лісництв, 
заохочуючи шкільну молодь до участі у щорічній акції по створенню нових лісів 
«Майбутнє лісу у твоїх руках» та усіх громадських заходах по примноженню і збе-
реженню лісових багатств нашого краю. Результатом цієї співпраці є створення 
в Кіровоградській області 39 шкільних лісництва.

Лісівники Кіровоградщини небайдужі до того, хто прийме від них природоохо-
ронну естафету і чи зможуть їхні діти чи онуки не лише зберегти створені ліси, 
а й примножити їх. З метою створення належних умов для роботи шкільних ліс-
ництв в облаштованих кабінетах природи, забезпечення можливостей учням прово-
дити дослідницьку роботу та брати участь у всеукраїнських і міжнародних конкур-
сах природоохоронного напрямку, обласною програмою «Ліси Кіровоградщини» 
на 2016–2020 роки визначено орієнтовні обсяги коштів місцевих бюджетів на еко-
логічне виховання молоді через шкільні лісництва. Активізація пізнання довкілля 
через участь у роботі шкільного лісництва – це могутня підвалина національного 
виховання. Тут школяреві створені найкращі умови для дослідницької діяльності. 
Накопичений чималий досвід, є успіхи в роботі. Шкільні лісництва залучають до 
своїх рядів з кожним роком все більше учнівської молоді. Юні лісівники ставляться 
до лісу не інакше, як до храму природи, який вони плекають і руками, і серцем.

Комунальний заклад Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді є координатором природоохоронної та дослідницької 
роботи в учнівських лісництвах області. З метою залучення учнів до продуктивної 
праці, проведення науково-дослідної роботи та досліджень за завданнями вчених 
та фахівців лісової справи, на допомогу вчителям біології та керівникам шкільних 
лісництв педагоги ОЦЕНТУМ розробили методичні матеріали: «Учнівські лісни-
цтва Кіровоградщини», «Методичні рекомендації по організації роботи учнівсько-
го лісництва», «Учнівські лісництва – важлива ланка екологічного вихоовання», 
«Формування трудових цінностей та екологічної свідомості особистості в учнів-
ських лісництвах». Щороку ОЦЕНТУМ організовує проведення семінарів на базах 
кращих учнівських лісництв області для керівників учнівських лісництв за участю 
головних лісничих лісогосподарських підприємств. Під час роботи семінарів учас-
ники ознайомлюються з матеріальною базою, досвідом роботи та вивчають роботу 
окремих ланок учнівського лісництва.

Співпраця ОЦЕНТУМ з працівниками Інституту сільського господарства Степу 
НААН дозволяє вихованцям закладу позашкільної освіти глибоко оволодіти як те-
оретичними знаннями, так і практичними навиками в сільськогосподарській галузі. 
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Під час екскурсій до лабораторій землеробства, кормовиробництва та фітопатоло-
гії, селекції і насінництва зернових і технічних культур учні знайомляться з новіт-
німи технологіями вирощування сільськогосподарських культур. Умови та облад-
нання Інституту сільського господарства Степу НААН допомагають гуртківцям під 
контролем науковців проводити свої перші лабораторні та практичні роботи.

Юні рослинники ОЦЕНТУМ на навчально-дослідних земельних ділянках висіва-
ють селекційні сорти сільськогосподарських культур, які не адаптовані до конкрет-
них агроекологічних умов вирощування. Гуртківці, за розробленими технологіями 
їх вирощування вивчають строки, норми та способи сівби та проводять фенологічні 
спостереження.

Тісна співпраця ОЦЕНТУМ з Центральноукраїнським педагогічним університе-
том ім. В. Винниченка (природничий факультет) сприяє підготовці нової генера-
ції педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів. Методичні праців-
ники ОЦЕНТУМ запрошуються до ВУЗу для проведення лекцій, практичних занять 
з організації позашкільної освіти еколого-натуралістичної напрямку з учнівською 
молоддю. Такі ж практичні заняття проводяться на базі Центру, де студенти мають 
змогу взяти участь у роботі творчих учнівських об’єднань, познайомитися з мето-
дикою проведення занять в гуртках та масових заходів. Студенти ІІІ та IV курсів 
проходять літню практику на базі ОЦЕНТУМ, використовуючи НДЗД, зоолого-тва-
ринницький відділ.

Кожному педагогу відомо, що інтерес до громадського життя не виникає на 
порожньому місці, а з’являється лише тоді, коли діти щодня відчувають, що країна, 
в якій вони живуть, бачить в них «живу частинку держави».

Необмежені можливості у цій сфері розвитку особистості – соціального ста-
новлення – мають заклади позашкільної освіти. Вони разом з органами місцевої 
влади і громадськими організаціями можуть створити особливу атмосферу навколо 
проблем, які вимагають активної участі дітей.

Співробітництво дорослих і дітей, побудоване на демократичних засадах, дає 
необмежені можливості учнівській молоді показати себе з кращого боку, виявити 
ініціативу у суспільно корисних справах.

Взаємодія педагогів і представників органів влади об’єктивно зумовлена потре-
бами часу. Кожний із суб’єктів взаємодії має свої можливості у справі виховання 
підростаючого покоління.

Пріоритетним напрямом роботи комунального закладу «Кіровоградський об-
ласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» є природо-
охоронний, актуальність якого зумовлена складною екологічною ситуацією як на 
Землі, так і в Україні та області. Саме тому виховання молоді з новим світоглядом, 
формування у школярів екологічної культури, екологічного мислення та свідомості 
є головним завданням педагогічних працівників центру.

У ході співпраці педагогічний колектив ОЦЕНТУМ спільно з працівниками де-
партаменту екології і природних ресурсів в Кіровоградській області проводить 
практичну природоохоронну, науково-дослідницьку роботу та спільні масові при-
родоохоронні заходи: обласну екологічну конференцію «Екологія очима дітей 
Кіровоградщини»: екологічну фотовиставку «Моя мала Батьківщина»; екологічну 
науково-пошукову експедицію «Стежками рідного краю»; фестиваль екологічних 
ідей, а також виконується великий обсяг практичної роботи: закладаються алеї та 
інші об’єкти зеленого будівництва.

Педагогічними працівниками Центру за сприяння департаменту екології і при-
родних ресурсів в Кіровоградській області щороку видається друкована продукція 
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з екологічної тематики: збірка дитячої творчості «Свій голос віддаю на захист 
природи»; збірка тез експерементально-дослідних робіт «Вчимось досліджувати 
та охороняти природу»; календар еколога, плакати «Флора Кіровоградщини» та 
«Фауна Кіровоградщини».

Результатом співпраці з кафедрою екології та охорони навколишнього середо-
вища Центральноукраїнського національного технічного університету є проведення 
різноманітних регіональних природоохоронних заходів, які спрямовані на охорону 
довкілля загалом та рослин і тварин зокрема: «Світ очима еколога», «Земля – 
наш спільний дім», «Птах року», «Годівничка», «День зустрічі з птахами» тощо. 
Заняття гуртків на базі установи та на екологічних стежках, розроблених педаго-
гами ОЦЕНТУМ спільно з науковцями університету, допомагають вихованцям об-
ласного позашкільного закладу більше дізнатися про природу рідного краю, його 
флору і фауну, причини і потреби охорони всього живого на Землі та в регіоні.

На базі Орхуського екологічного інформаційно-тренінгового центру, що діє 
при відділі документів з економічних, технічних та природничих наук комуналь-
ного закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського» 
вихованці обласного позашкільного закладу двічі на рік проводять виставку ро-
біт: «Новорічна композиція» та «В об’єктиві натураліста». Педагогічні працівники 
ОЦЕНТУМ разом з представниками Орхуського екологічного інформаційно-тренін-
гового центру організовують та проводять щорічний обласний конкурс «Вчимось 
досліджувати та охороняти природу» по номінаціях: «Юний дослідник»; «Екологія 
та проблеми довкілля»; «Біологія»; «Охорона здоров’я»; «Ресурси енергозбере-
ження»; «Сільськогосподарське дослідництво»; «Лісогосподарське дослідництво».

Особливо плідною є співпраця ОЦЕНТУМ з Кіровоградським обласним інститу-
том післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Педагогічні 
працівники центру беруть активну участь у всіх семінарах, науково-практичних кон-
ференціях, круглих столах, засіданнях творчих груп, що організовують працівни-
ки обласної установи, на яких підіймаються питання позашкільної освіти. Також, 
спільно з методичними працівниками науково-методичної лабораторії виховної ро-
боти і формування культури здоров’я Кіровоградського обласного інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського педагоги ОЦЕНТУМ 
організовують та проводять курси підвищення кваліфікації керівників гуртків еко-
логічного напрямку.

Важливим аспектом в роботі комунального закладу є співпраця з Кіровоградським 
міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Спільним у роботі цих 
закладів є розуміння ролі громадянського виховання, як всеохоплюючої катего-
рії, що поєднує всі грані педагогічного процесу, бажання сформувати національно 
свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину, якій притаманні 
особистісні якості і риси характеру, світогляд і спосіб мислення, почуття, вчинки 
та поведінка, спрямовані на саморозвиток та розвиток демократичного громадян-
ського суспільства в Україні.

Педагогічні працівники разом з спеціалістами сектору реалізації соціальних 
програм Кіровоградського міського центру соціальних служб для молоді прово-
дять для батьків: лекції («Роль сім’ї у вихованні нахилів та здібностей у дітей», 
«Сімейна абетка»), тренінги («Батьки і діти, права та обов’язки», «Конфлікти 
в сім’ї, та шляхи їх вирішення»), бесіди («Як допомогти дітям позбутися шкід-
ливих звичок ?», «Повна сім’я – щаслива сім’я»). Соціальні психологи КМЦССМ 
разом з керівниками гуртків ОЦЕНТУМ організовують та проводять у святкові дні: 
конкурси («Малюнок на асфальті»); спортивні змагання; інтелектуальні ігри.
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Одним з головних партнерів ОЦЕНТУМ є батьки вихованців. Співпраця педаго-

гів-позашкільників і батьків сприяє оптимізації процесу формування творчої осо-
бистості дитини. Без залучення батьків до вирішення будь-яких питань, пов’язаних 
з проблемами вихованців не можливо досягти успіху. Лише тоді, коли в родині та 
школі дитина живе одними й тими ж ідеалами, зрештою, навіть побутовими звич-
ками, вона формується гармонійною особистістю.

В обласному закладі позашкільної освіти в роботі з батьками використовують 
різні форми роботи: індивідуальні (бесіди з батьками, психологічні тренінги, 
відвідування сім’ї вихованців) та колективні (засідання батьківських комітетів, 
батьківські збори, лекції, конференції, сімейні свята, подорожі, екскурсії).

Розуміючи важливість формування іміджу сучасного позашкільного навчального 
закладу, педагогічний колектив ОЦЕНТУМ поставив перед собою мету – удоскона-
лення шляхів розвитку партнерської взаємодії з різними соціальними інститутами. 
Це є важливо для розвитку освіти в цілому, бо обумовлюється підвищеною увагою 
до позитивного образу організації як суттєвого чинника діяльності педагогічного, 
учнівського і батьківського колективів.

Щоб досягти найкращих результатів у вихованні підростаючого покоління пе-
дагоги-позашкільники, вчителі, батьки учнів, громадські організації та державні 
установи повинні об’єднати свої зусилля з метою реалізації важливого завдання – 
всебічного і гармонійного розвитку дитячої особистості.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО 
ІНТЕРЕСУ НА УРОКАх ФІЗИКИ

Дергаченко Лілія Іванівна
Вчитель фізики Кушугумського
навчально-виховного комплексу
школа І –ІІІ ступенів гімназія «Інтелект»

Врахувавши сучасну методику викладання фізики, необхідно на кожному з уро-
ків створити умови для активної діяльності учнів у навчально-виховному процесі, 
забезпечити формування цілісної особистості кожного учня. Особливо важливим 
є розвиток інтересу до вивчення фізики з одного боку та стимул до самовдоскона-
лення з іншого.[1] Головним завданням є не лише надати знання учням, а й досягти 
того, щоб в кожної дитини розвивалося бажання здобувати все нові й нові знання, 
вчитися самостійно осмислювати прочитане та вміти виділяти головне.

Метою моєї роботи є створення умов для розвитку пізнавальної активності уч-
нів в процесі навчання фізики, тому в основі викладання предмета лежить діяльніс-
ний підхід з використанням сучасних освітніх технологій. Навчальне середовище, 
розроблена із застосуванням прийомів активізації пізнавальної діяльності дозво-
лить створити систему навчання фізики, яка не тільки узагальнить, конкретизує, 
систематизує знання з фізики, а й підвищить мотивацію учнів до вивчення цієї 
дисципліни.

Досягнення поставленої мети передбачається через рішення наступних завдань:
1. Розвиток особистості того, хто навчається, підготовка його до самостійної 

продуктивної діяльності в умовах сучасного суспільства: розвиток мислення, есте-
тичне виховання, формування умінь приймати правильне рішення або пропонувати 
варіанти в складній ситуації, розвиток умінь здійснювати експериментально-дослід-
ницьку діяльність.

2. Підвищення ефективності та якості освітнього процесу за рахунок реалізації 
прийомів активізації пізнавальної діяльності – активізація пізнавальної діяльності 
з використанням сучасних освітніх технологій.

Підвищення ефективності уроку – найважливіша проблема, яка хвилює всіх 
вчителів. Потрібні нестандартні, оригінальні прийоми, які активізують всіх учнів, 
підвищують інтерес до знань та забезпечують швидкість засвоєння матеріалу з ура-
хуванням віку і здібностей учнів.[2] Багато вчителів не замінюють стандартні уроки 
класичного зразка, а доповнюють їх, сприяючи вдосконаленню навчального про-
цесу. Успішність проведення оригінальних уроків залежить від ряду дій вчителів 
і учнів. Потрібно постійно проводити ретельну підготовку до таких уроків: надавати 
попередні завдання учням, розробляти дидактичний матеріал, для того, щоб ко-
жен учень на уроці був задіяний в роботі. Моє завдання: продумати хід кожного 
уроку з урахуванням рівня і особливостей як класу в цілому, так і окремих учнів, 
характеру і здібностей учнів, які отримали конкретне завдання як теоретичного так 
і практичного складу.[3]

Серед багатьох ідей, спрямованих на вдосконалення навчального процесу, пев-
не місце займає ідея формування пізнавальних інтересів учнів. Сьогодні особливо 
важливо розвивати пізнавальну діяльність учнів, формувати інтерес до процесу пі-
знання, до способів пошуку, засвоєння, переробки та застосування інформації, що 
дозволило б школярам бути суб’єктом навчання, легко орієнтуватися в сучасному 
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мінливому світі. Створюються нові технології, розробляються нові методики викла-
дання, з’являються нестандартні форми проведення уроків, варіативні програми 
і підручники і т.д.

З метою підвищення ефективності навчання фізики регулярно використовую на 
своїх уроках такі сучасні освітні технології: здоров’язберігаючи технології, інфор-
маційно-комунікаційні технології, технології проблемного навчання, ігрові техноло-
гії, технології розвиваючого та диференційованого навчання.

Процес навчання потребує напруженої розумової роботи дитини, її власної 
активності в цьому процесі, він не є автоматичним викладанням навчального ма-
теріалу в голови учнів. Для ефективного застосування інтерактивних технологій, 
для того, щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу, глибоко його вивчити, 
я старанно планую свою роботу. впроваджуючи елементи саме сучасних техно-
логій. Найбільше уваги приділяю індивідуальній і колективній (парній, груповій) 
формам роботи, яка сприяє диференціації навчання (діти відрізняються свої-
ми задатками, а навчити всіх треба).[1],[2]. На кожному уроці обов’язково 
повинен бути сприятливий, психологічний клімат.[1] Навчаю дітей формам і спо-
собам розумової діяльності: умінню спостерігати за навколишнім середовищем, 
умінню думати, порівнювати, систематизувати, узагальнювати, робити висновки. 
Розвиваю інтерес до творчості. Адже наука фізика – це дочка здивування й до-
питливості.

Здоров’язберігаючі технології
Ефективність виховання і навчання дітей і підлітків залежить від здоров’я. 

Здоров’я – важливий фактор працездатності і гармонійного розвитку дитячого ор-
ганізму. Звичайно, багато що залежить від вихідного стану здоров’я учня на старті 
шкільного навчання, але не менш важлива і правильна організація навчальної ді-
яльності. Тому велику увагу на уроках фізики треба приділяти здоров’язберігаючим 
технологіям. Мета здоров’язберігаючих освітніх технологій навчання – забезпечити 
школяреві можливість збереження здоров’я за час навчання в школі, сформувати 
у нього знання, вміння, навички щодо здорового способу життя, навчити вико-
ристовувати отримані знання в повсякденному житті.

Величезне значення в попередженні втоми грає чітка організація навчальної 
праці. Тому на уроках потрібно чергувати різні види навчальної діяльності: опиту-
вання учнів, запис формул, законів, понять, читання матеріалу в підручнику, слу-
хання, відповіді на питання, вирішення завдань, розглядання наочних посібників, 
проведення демонстраційних дослідів і експериментів. При цьому використовують-
ся різні види викладання: словесний, наочний, самостійну роботу, аудіовізуальний, 
практичну роботу. Це знімає проблеми перевтоми і відсутності інтересу до теми, 
що вивчається. Під час роботи потрібно стежити за правильною посадкою учнів, 
так як зміна видів діяльності вимагає зміни пози.

З метою розвитку зорової пам’яті, потрібно використовувати різні форми ви-
ділення найбільш важливого матеріалу (підкреслити, обвести, записати більш 
крупно, іншим кольором). Для цього використовують звичайну класну і інтерак-
тивну дошки, проектор.

На уроках важливо показати зв’язок досліджуваного матеріалу з повсякден-
ним життям. Наприклад, при вивченні явища інерції, доцільно розглянути питання 
розрахунку гальмівного шляху автомобіля при різних умовах, виконання правил 
дорожнього руху. При вивченні резонансу дуже корисними виявляються факти, що 
ілюструють небезпечний вплив низьких звукових частот (наприклад, в рок-музиці, 
так популярної у підлітків) на функціонування внутрішніх органів. При вивченні 
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різних видів електромагнітних випромінювань, розглядаються питання, пов’язані 
з впливом електромагнітних хвиль на живі організми (використання мобільних 
телефонів, електрообладнання).

Обов’язковою складовою частиною мого уроку є фізкультхвилинки, що вклю-
чають гімнастику для очей (в тому числі електронні фізкультхвилинки для очей 
з музичним супроводом), для пальців рук, дихальну гімнастику. Фізкультхвилинки 
перешкоджають наростання втоми, знімають статичні навантаження. Урок непов-
ноцінний, якщо на ньому не було емоційно-смислових розрядок: жартів, гумо-
ристичних або повчальних картинок, використання приказок, афоризмів, музичних 
хвилинок, віршів, загадок то темі. Цей прийом дозволяє вирішити одночасно кілька 
різних завдань: забезпечити психологічне розвантаження учнів, дати їм відомо-
сті розвиваючого і виховного плану, показати практичну значимість досліджуваної 
теми, спонукати до активізації самостійної пізнавальної діяльності. Всі здоров’язбе-
рігаючі технології сприяють зміцненню та збереженню здоров’я дітей, розвитку їх 
творчого потенціалу.

Інформаційно-комунікаційні технології
Кабінет фізики повинен бути оснащений автоматизованим робочим місцем 

вчителя, інтерактивною дошкою, проектором. Активним помічником для мене 
є комп’ютер. Його я використовую на кожному з уроків: при поясненні нового ма-
теріалу, демонстрації презентацій до уроків, перегляду наукових фільмів, фільмів 
у форматі 3D, використанні інтерактивних вправ, демонстрації різних дослідів, ви-
користання цифрового обладнання, написання тестів, самостійних та контрольних 
робіт. Інформаційні технології підвищують інформативність уроку, ефективність 
навчання, надають уроку динамізм і виразність.

Відомо, що в середньому за допомогою органів слуху засвоюється лише 15% 
інформації, за допомогою органів зору 25%. А якщо впливати на органи сприй-
няття комбіновано, засвоєними виявляться близько 65% інформації. Завдяки 
використанню інформаційних технологій на уроці можна показувати фрагменти 
відеофільмів, рідкісні фотографії, графіки, формули, анімацію досліджуваних про-
цесів і явищ, роботу технічних пристроїв і експериментальних установок, послухати 
музику, звернутися до інтерактивних лекцій. За допомогою комп’ютера можна по-
казати такі явища і експерименти, які недоступні безпосередньому спостережен-
ню, наприклад, еволюцію зірок, ядерні перетворення, квантування електронних 
орбіт і т.п. За допомогою моделей з віртуальної лабораторії, створеної в проек-
тному середовищі «Жива фізика» можна змоделювати процеси, що відбувають-
ся в циклотроні, мас-спектрометрі, показати рух електронів в магнітному полі. 
Демонстрація дослідів, мікропроцесів, які не можна виконати в школі, можлива без 
показу реальних експериментів.

Готові програмні продукти дозволяють істотно скоротити час на підготовку до 
уроку. Вони містять хорошої якості наочно-ілюстративний матеріал до підручників, 
довідкову інформацію, додатковий матеріал розширює кругозір учнів або більш 
поглиблений матеріал. Також можливо використати програмні продукти, які міс-
тять інтерактивні практичні роботи, діючі моделі, таблиці, малюнки, графіки. Вони 
дозволяють наочно пояснити явища, процеси, а також продемонструвати досліди.

Дані програми також призначені для уроків практикумів, які застосовуються 
для вирішення завдань з подальшою перевіркою на комп’ютерній моделі, що сти-
мулює самостійну діяльність учнів. Інтерактивні лабораторні роботи дозволяють 
в повному обсязі виконати практичну частину навчальної програми, особливо в тих 
випадках, коли досвід не можна провести через об’єктивні причини в лабораторних 
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умовах. Великі можливості в практиці дає застосування Інтернет-ресурсів, які доз-
воляють на якісно новому рівні проводити різні форми навчальних занять.

Технологія проблемного навчання
Для розвитку інтелектуальних умінь учнів застосовується технологія проблем-

ного навчання, яка обов’язково включає в себе систему проблемних завдань різ-
ного рівня складності. Суть її полягає в тому, що вчитель не повідомляє знання 
в готовому вигляді, але ставить перед учнями проблеми, які спонукають їх шукати 
шляхи і засоби вирішення. Позначивши проблемну ситуацію, вчитель розкриває 
логіку вирішення, показує протиріччя і джерела їх виникнення, аргументує кожен 
крок до вирішення проблеми. Під час проведення уроків я часто використовую 
проблемні ситуації, ставлю питання з якими ми зустрічаємося в житті. «Чому, коли 
нам жарко, ми махаємо перед обличчям руками або зошитом. Чому», «Чому ми 
відчуваємо запахи?», «Чому ми тремо руки, щоб їх зігріти?»...[1].На початку уроку 
можна задати питання: «Чи може кипіти вода при кімнатній температурі?», яке 
служить основою для створення проблемної ситуації. Після обговорення показую 
відомий досвід, який демонструє кипіння води при кімнатній температурі.

При вивченні явища електромагнітної індукції можна задати питання : «Відомо, 
що виникнення електричного струму завжди супроводжується появою магнітного 
поля. Чи можна отримати зворотне явище: існує небезпека ураження електричним 
струм у провіднику за допомогою магнітного поля?» Обговорюючи різні варіанти 
вирішення проблеми, учні в результаті обговорення приходять до вивчення відомо-
го досвіду М. Фарадея, пов’язаного з відкриттям явища електромагнітної індукції. 
При вивченні сили Архімеда учням пропонується таке питання: «Є дві однакові 
посудини, доверху заповнених водою. В одному з них плаває дерев’яний брусок. 
Який з цих судин важчий?» Учні вважають, що важчою буде посудина, в якій 
плаває брусок (оскільки додається зайва речовина). Деякі вважають, що важ-
чою буде посудина без бруска (посудини заповнені вщерть, а щільність дерева 
менше щільності води). Зважування посудин показує, що вага їх однакова. Чому? 
Вирішення цієї проблемної задачі призводить до встановлення закону плавання тіл.

Проблемні ситуації можна створювати на різних етапах уроку, під час виконан-
ня різноманітних завдань. Проблемна ситуація може створюватися також у процесі 
вивчення фізичних законів, теорій, реалізовуватися під час проблемного викла-
дання матеріалу. Поставити навчальну проблему, значить допомогти учням самим 
сформулювати тему уроку, або не схоже з темою уроку питання для дослідження. 
Проблемна ситуація дійсно виникла, якщо у класу з’явився емоційний відгук: учні 
широко відчиняють очі і відкривають роти, задумливо чухають потилиці і здивова-
но дивляться на вчителя. І по реакції дітей проблемні ситуації можна розділити на 
два великих типи: «з подивом» і «з труднощами». Емоційне переживання виникає 
у школярів при зіткненні з протиріччям. Причому, не з яким завгодно, а цілком 
з конкретним. Для цього класу пропонується питання або практичне завдання на 
новий матеріал. На уроці фізики за темою «Інерція» можна запропонувати дітям 
уявити, що рухається пароплав, а на палубі стоїте ви і кидаєте м’яч вертикально 
вгору. Куди впаде м’яч? Сиплеться багато відповідів учнів: переді мною, на палубу, 
прямо мені в руки, в воду. Далі з’ясовуємо куди ж упаде м’яч.

Використання елементів проблемного навчання дозволяє створити на уроці 
умови для творчої розумової роботи учнів. Відпадає необхідність неосмислено-
го запам’ятовування великого обсягу навчального матеріалу. Зменшується час на 
підготовку домашнього завдання. Основна частина навчального матеріалу засвою-
ється на уроці. Ступінь пізнавальної активності учнів на уроках залежить від того, 
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якими методами користується на уроці вчитель. Проблемне навчання виступає як 
одна з найважливіших педагогічних технологій, що забезпечують виникнення моти-
ваційного компонента навчально-пізнавальної компетенції учнів на уроках фізики.

Ігрові технології
Згадаємо слова Григорія Сковороди, який писав: «Хто добре запалився, той 

добре почав, а добре почати – це наполовину завершити». А що може «запалити» 
учнів на уроці? Найбільш ефективним засобом, який може поєднати всі три функ-
ції: навчальну, розвиваючу та виховну функції, є дидактична гра. В грі на уроці 
приймають участь всі учасники. При проведенні гри необхідно зазначити мету, 
яку потрібно досягти. Проводячи уроки в нетрадиційних формах, зрозуміло, що 
цікавий урок можна провести використовуючи саме гру. Гра успішно формує та за-
кріплює добре відношення кожного учня до начального процесу. Коли проводиться 
гра, то стає помітно наскільки збільшується бажання вчитися. Навчальна діяльність, 
побудована з домінуванням елементів, форм та правил гри, з її жвавістю, безпосе-
редністю й емоційністю, сприяє бажанню вчитися з радістю і задоволенням. З ог-
ляду на вікові та психологічні особливості учнів, я намагаюся урізноманітнити урок 
саме іграми, дослідами, експериментами з використанням цифрових лабораторій. 
На таких уроках можна використати ігрові паузи для актуалізації та закріплення 
знань. Надзвичайно ефективні уроки-узагальнення знань, уроки-закріплення. Їх 
можна провести у вигляді уроків-марафонів, уроків-змагань. Саме такі уроки спри-
яють поєднанню колективної та індивідуальної форм роботи, роблять різноманіт-
ним процес навчання, поліпшують психологічний клімат у класі, створюють творчу 
атмосферу. Але проводити її треба не на всіх уроках: не можна контрольну роботу 
провести в формі гри, неможливо весь урок гратися під час вивчення нового на-
вчального матеріалу. Кожен урок повинен не тільки збільшувати запас вивчених 
знань учнів, а й виховувати в них бажання та вміння вчитися.

Я вважаю, що все сказане мною може бути успішно використано при про-
веденні нетрадиційних (нестандартних) уроків та виховних заходів. Це добре 
продумані заняття, які мають своєрідну структуру. Вони цінні своєю оригінальністю 
і розвиваючим та виховним ефектами. Урок, проведений нестандартно, стимулює 
творчість учителя і його вихованців, створює сприятливі умови для співробітництва 
учнів один з одним і з учителем. До таких уроків я готуюсь особливо ретельно, 
а тому нетрадиційні уроки проводяться не так вже й часто.[1],[2]

У педагогічній літературі вирізняють різні типи нетрадиційних уроків. 
Найбільшого поширення набули нетрадиційні уроки за такими формами: урок-зма-
гання; урок із груповою формою роботи; урок-вікторина; урок-конференція; 
урок – «гонка-марафон»; урок-казка і т.д. Надзвичайно великий інтерес у учнів 
викликають уроки-мандрівки, проведені у формі різноманітних змагань. На таких 
уроках абсолютно всі активно приймають участь та з великим задоволенням вклю-
чаються в роботу. Активні всі, навіть слабші учні, вони, вболівають за свою коман-
ду, стараються не підвести своїх товаришів. І тому мій рівень підготовки до таких 
уроків вищий, ніж до звичайного уроку. Подобаються учням і уроки-дослідження, 
де вони самостійно проводять досліди з використанням цифрових лабораторій, 
роблять висновки. [1],[2], [3],[4],

У 9–10 класах доцільно проводити уроки-диспути та уроки-конференції. 
Наприклад, при вивченні теми «Інерція. Узагальнення.» створюється кілька пар або 
міні-груп, їх може бути до 10. Кожній пропонується конкретний випадок впливу 
інерції на наше життя або використання цього явища людиною на виробництві 
або для проведення будь-яких робіт. Наприклад, можуть бути доповіді «Чому ми 
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падаємо, коли автобус раптово зупиняється?», «Як насадити молоток на древко?» 
І так далі. Регламент виступу від 3 до 5 хвилин; ті школярі, які не задіяні в підго-
товці виступів, працюють з опитувальником.

При вивченні теми «Ядерна енергетика в Україні» можна провести конферен-
цію. Урок-конференція створює широкий простір для роботи на будь-якому уроці, 
вирішуючи відразу безліч завдань. При цьому він видовищний і може бути вико-
ристаний в якості відкритого. Його головний мінус – трудомісткість підготовки, 
висока підготовленість класу. Такі уроки, або заходи роблять заняття цікавішими, 
сприяють розвитку пізнавальних інтересів учнів.

В 7–8-х класах можна проводити уроки, використовуючи елементи казок. Тоді 
учні, описуючи поведінку героїв казок, можуть пояснити те чи інше фізичне яви-
ще. При поясненні теми «Тиск», можна прослідкувати за поведінкою лисички-се-
стрички, яка з обережністю підповзала до Сірої шийки. Діти розмірковуючи над її 
поведінкою приходять до одного з висновків від чого залежить тиск і з легкістю 
здогадуються чому лисичка саме повзе, а не біжить по льоду. За допомогою каз-
кових героїв пояснити ті, чи інші фізичні явища і діти з задоволенням включаються 
до гри, а іноді і самі складають невеликі казочки. Наприклад, уривок з казки «Два 
Івана»: «Ось тобі скатертина-самобранка – завжди будеш ситий. Тільки скажи: 
«Попити, поїсти!» – розверни скатертину –і їж, пий, чого тільки душа забажає. 
Скатертини-самобранки у нас поки що немає, але ось помічників у мами на кухні 
багато – це холодильник, мікрохвильова піч, соковижималка і ін. «Уривок з казки 
«Баба Яга»: А дівчинка бігла-бігла, зупинилася, доклала вухо до землі і чує: земля 
тремтить, трясеться – баба-яга женеться, і вже зовсім близько. Скажіть, а як зараз 
можна швидко дізнатися, хто і де знаходиться; коли мама прийде з роботи; дізна-
тися домашнє завдання, якщо забути записати його в щоденник? Правильно, для 
цього у нас з вами є телефон»

Вводячи поняття про різні фізичні величини (наприклад, про час, опір і ін.), 
я звертаю увагу учнів на історію розвитку метрології і пропоную учням докладніше 
ознайомитися зі всілякими способами вимірювань по науково-популярній літера-
турі. При використанні цікавого матеріалу я завжди враховую вікові особливос-
ті учнів.

При вивченні розділу «Теплові явища» у 8 класі я показую багато дослідів 
з книги «Цікава фізика» Я. Перельмана: «Від чайної склянки до водомірної труб-
ки», «Чому дме від закритого вікна?». У класі з більш високим рівнем знань я про-
поную проаналізувати і експериментально перевірити : «Чому лід слизький?», роз-
глянути «3адачу про крижані бурульки».

При виборі того чи іншого матеріалу під час підготовки до уроку я зазвичай 
враховую те, що учнів зацікавить більше всього. Використання цікавих дослідів 
робить урок більш яскравим. Як показує досвід, розумніше провести кілька дослі-
дів, ніж перераховувати ряд цікавих і ефективних фактів, які своєю чисельністю 
не тільки не вирішують поставленого учителем завдання, але, навпаки, відсунуть 
його на другий план. Доречно використовувати цікаві факти коли створюється про-
блемна ситуація. Саме тоді і раціонально використовувати різні неймовірно цікаві 
досліди: наприклад, кип’ятіння води в паперовій «каструлі», потрапляння крашанки 
у вузький бутель, рух по інерції і т.д.

На своїх уроках я знайомлю учнів з багатьма фактами, що вражають неспо-
діванкою, дивиною, невідповідністю колишнім уявленням. У всіх перерахованих 
прикладах інтерес є початковим поштовхом до поглибленої пізнавальної діяльності 
учнів. Саме інтерес, який виникає в учнів можна використати можна використати 
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під час пояснення складного матеріалу. Все цікаве, навіть, складне легко запам’я-
товується.

«Наука і мистецтво так же тісно пов’язані між собою, як легені і серце.», писав 
Л.М. Толстой. На підтвердження цього, важливо акцентувати увагу на тому, що 
з явищами природи ми зустрічаємося не лише на уроках фізики, але, читаючи 
художні твори, ми знову ж таки згадуємо фізику та «бачимо» ті явища, які описані 
в літературі. Тому на своїх уроках я читаю вірші, пропоную розгадати загадки, 
цитую прикази, слухаємо співи птахів та музичних інструментів.

Саме нетрадиційні уроки та заходи дадуть учням змогу мислити творчо, навчи-
тися робити висновки, вміти розв’язувати будь-які завдання та задачі, навчитися 
втілити у життя власні ідеї. Хотілося б вірити, що інтерес до вивчення точних наук, 
особливо, до фізики в майбутньому буде тільки зростати.

Технології розвиваючого навчання
Ідеї   розвивального навчання:
1) Кожна людина від народження наділений здібностями. Розвинути їх – най-

важливіше завдання школи і будь-якого навчального закладу.
2) Знання, вміння і навички – це база, інформаційний фундамент для розвит-

ку учнів.
3) Навчальний процес повинен викликати в учнів бажання пізнати нове (моти-

вація навчальної роботи).
4) Розвиток і придбання знань повинен здійснюється через навчальну діяльність.
5) Створення позитивного емоційного настрою і довірливої, ділової атмосфери 

в класі.
Технології розвиваючого навчання застосовую на практиці. Найбільший інтерес 

представляють завдання, що вимагають вміння пояснити явище або процес, прин-
цип дії приладу на основі вивченого теоретичного матеріалу. Цікавими є уроки, на 
яких формується вміння висловлювати свою думку, вести дискусію. Прикладами 
цього можуть бути уроки «Світло – це хвиля або частка?», «Атомна енергетика. 
За чи проти?» Розвиваючими є уроки захисту проектів. Прикладами таких уроків 
можуть бути уроки «Що трапиться, якщо ...?» (Зникне сила тертя, тяжіння). 
Сприяють розвитку інтелекту завдання типу: «Третій зайвий», «Знайди слово», 
«Так – ні», «Метод незакінчених пропозицій», «Логічні ланцюжки». Розвитку інте-
лекту також сприяє система навчального експерименту, що включає демонстрацій-
ний експеримент, фронтальні лабораторні роботи, експериментальні завдання, що 
виконуються учнями вдома.

Досвід роботи дозволяє переконатися в ефективності використання технології 
розвиваючого навчання для розвитку інтелектуальних і практичних умінь учнів.

Процес навчання іноді будується на використанні опорних конспектів, що доз-
воляє заощадити час на уроці для закріплення вивченого матеріалу, поглиблення, 
випередження, для розвитку умінь і навичок при виконанні практичних та лабо-
раторних робіт. На уроках паралельно використовуються стенди, схеми, малюнки, 
таблиці. В результаті використання сучасних освітніх технологій підвищилася якість 
навчання, у учнів проявляється потяг до творчості і пізнання, активність сприйняття, 
учні самостійно роблять глибокі висновки на уроках, що свідчить про розвиток 
творчого мислення.

Впровадження нових освітніх технологій в навчальний процес змінює мето-
дику навчання, дозволяє поряд з традиційними методами, прийомами і спосо-
бами використовувати моделювання фізичних процесів, анімації, персональний 
комп’ютер, які сприяють створенню на заняттях наочних образів на рівні сутності, 



- 77 -

Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний пошук – 2019»
міжпредметної інтеграції знань, творчого розвитку мислення, активізуючи навчаль-
ну діяльність учнів.

Можна зробити висновок, що рушійною силою розвитку творчої активності 
є формування мотивів, стимулюючих особистість до самостійних творчих дій, до 
прояву власної унікальності, включення учнів у процес творчого пошуку нестан-
дартних рішень, можливість демонстрації продуктів навчально-творчої діяльності.

Я звернула увагу на те, що, працюючи над розвитком творчої активності дітей, 
з’являється стійкий інтерес до творчості, який сприяє розумінню предмета фізики 
і забезпечує перенесення засвоєних знань в найрізноманітніші ситуації. Підвищився 
рівень самостійності, винахідницької активності, майстерності учнів. Діти з цікаві-
стю беруться за виконання найскладніших проектів і часто знаходять цікаві спосо-
би їх вирішення. Поступово збільшився обсяг роботи на уроці, підвищилася увага 
і працездатність дітей. Учні чекають нових цікавих завдань, самі проявляють ініціа-
тиву в їх пошуку. Поліпшується і загальний психологічний клімат на уроках: діти не 
бояться помилок, допомагають один одному, із задоволенням беруть участь в різ-
них заходах, що проводяться як в школі, так і на районному, обласному рівнях. 
Таким чином, широко використовуючи різні прийоми активізації творчої активності 
і застосовуючи їх в навчальному процесі, можна досягти позитивних результатів 
у навчанні та вихованні школярів.

Стійкі позитивні результати будуть отримані в тому випадку, коли вчитель удо-
сконалює інноваційні прийоми, що забезпечують високий рівень сформованості 
пізнавальної компетентності учнів.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Авраменко Наталія Вікторівна
педагог Комунального закладу
«Запорізький обласний центр
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»
Запорізької обласної ради

Освітня система безпосередньо в Україні є однією з небагатьох важливих кон-
курентних переваг нашої держави. Саме сучасна освітня система формує майбутнє 
країни, перспективи її розвитку в довгостроковій перспективі.

Нова епоха породжує попит на новітню освіту та інноваційну освіту. Що таке освіта 
сучасності? Перш за все, це відхід від традиційних класичних форм із переходом на 
платформу інформаційних мереж.

Позашкільну освіту сьогодні можна розглядати як найважливішу складову освіт-
нього простору, що склалася в суспільстві сучасного користувача. Гуртки позашкільної 
освіти спрямовують вихованців на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, а та-
кож забезпечують потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістов-
ного дозвілля.

Позашкільна освіта та виховання – постійний та безперервний процес. Він не має 
зафіксованих термінів завершень і послідовно переходить від створення умов, спри-
ятливих для творчої та креативної діяльності дітей та підлітків, до забезпечення їх 
співробітництва у творчому процесі та самостійної творчості.

Інновації в педагогіці безпосередньо у позашкільній освіті пов’язані із загаль-
ними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією знань і форм 
соціального буття. На сьогоднішній день створюється нова педагогіка, характер-
ною ознакою якої є інноваційність – здатність до оновлення, відкритість новому. 
Вагомим значенням позашкільної освіти є допомога саме в ранньому самовизна-
ченні, наданні можливості повноцінно прожити дитинство, реалізовуючи себе, ви-
рішуючи значимі для дитини задачі. Цінні складові позашкільної освіти полягають 
у тому, що вона підсилює варіативну складову загальної середньої освіти, сприяє 
практичному застосуванню знань і навичок, отриманих в школі, стимулює пізна-
вальну та наукову мотивацію вихованців. Важливим фактором в умовах роботи 
гуртків, закладів позашкільної освіти є розкриття та розвиток дітей саме у твор-
чому потенціалі, набуттям навичок адаптації до сучасного суспільства і повноцінно 
організовувати свій вільний час.

Розвиток системи і змісту навчання в сучасному світі відбувається в контексті гло-
бальних освітніх тенденцій закладів позашкільної освіти.

Перша тенденція – гуманізація, що полягає в утвердженні людини як найвищої 
соціальної цінності. Тенденція стверджує створення нового зразка позашкільної осві-
ти, яка передбачає пріоритет освіти, орієнтованої на особистість дитини над освітою, 
орієнтованою на «знання викладеного матеріалу»; найповніше розкриття здібностей 
вихованців, задоволення його різноманітних освітніх та соціальних потреб, виховання 
почуття власної гідності, свободи, гармонії стосунків з навколишнім середовищем.

Друга тенденція – гуманітаризація освіти, що покликана формувати духовність, 
культуру особистості, цілісну картину світу.
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Третя тенденція – національно-патріотична спрямованість освіти, що полягає у не-

віддільності освіти від національної основи.
Четверта тенденція – відкритість та прозорість системи саме позашкільної освіти. 

Це означає, що визначення цілей освіти не обмежується державним замовленням, 
а розширюється потребами в освіті, які привносять вихованці, їх батьки, педагоги.

П’ята тенденція – перенесення навчальних акцентів з навчальної діяльності, педа-
гога на навчально-пізнавальну, наукову, трудову, художньо-естетичну та іншу діяль-
ність вихованця. Культура реалізує свою функцію розвитку особистості лише у тому 
випадку, коли вона активізує, спонукає людину до будь-якої діяльності. Чим різнома-
нітнішою і продуктивнішою є значима для особистості діяльність, тим ефективніше 
відбувається оволодіння нею.

Шоста тенденція – перехід від переважно інформативних форм до активних та 
інноваційних методів і форм викладання матеріалу з використанням елементів про-
блемності, наукового пошуку, резервів самостійної роботи тих, хто навчається.

Сьома тенденція – створення таких умов для самоствердження, самореалізації 
і самовизначення вихованців, що є результатом її самоорганізації. Самоорганізація 
відбувається за педагогічної підтримки, яка опирається здебільшого на внутрішні дже-
рела розвитку вихованців.

Восьма тенденція – перетворення позицій педагога та вихованця в рівноправні 
права, в позиції людей-співробітників. Де педагог виступає в ролі партнера.

Дев’ята тенденція – творча цілеспрямованість освітнього процесу. Вона передбачає 
безпосередню мотивацію навчальної та інших видів діяльності, організацію саморуху 
до кінцевого результату. Це дає можливість вихованцеві пережити та освідомити ра-
дість від власного росту та розвитку, від досягнення власних цілей; створює умови для 
самореалізації особистості, виявлення і розвитку її творчих можливостей.

Десята тенденція – перехід від суворо регламентованих контрольованих способів 
організації педагогічного процесу до розвивальних, пізнавальних, активізуючих дій, які 
передбачають стимулювання, організацію творчої, самостійної діяльності вихованців.

Одинадцята тенденція – оцінка результативної діяльності системи освіти по вихо-
ду, який визначається певними вимогами, або стандартами, уніфікованими незалежно 
від форми навчання.

Дванадцята тенденція – безперервність позашкільної освіти, що розкриває можли-
вість для постійного поглиблення загальної підготовки, досягнення цілісності і посту-
повості у навчанні та вихованні; перетворення освіти у процес пізнання та навчання, що 
триває упродовж всього життя людини.

Тринадцята тенденція – нероздільність освітнього та вихованого процесу, що по-
лягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту самого навчання і виховання 
формуванню соціально цілісної та гармонійно розвиненої особистості.

Ці тенденції свідчать, що головною функцією позашкільної освіти є розвиток со-
ціально підготовленої людини. Новому суспільству майбутнього потрібні люди з акту-
альними знаннями, гнучкістю і критичністю мислення, високою творчою ініціативою, 
безпосереднім адаптаційним потенціалом.

Творчий пошук педагогів гуртків, закладів позашкільної освіти зумовлений змін-
ними новітніми інтересами та поглядами, бажаннями, запитами і можливостями дітей.

Контингент вихованців в гуртках позашкільної освіти абсолютно зумовлений сво-
бодою вибору виду діяльності самою дитиною, що в більшості випадків співпадає 
з видом її обдарованості або високих природних здібностей.

Пріоритетним завданням ланки позашкільної освіти є оновлення і модерніза-
ція навчально-виховного процесу: створення належних умов для зайнятості дітей 
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у позашкільний час. Позашкільним навчальним закладам належить важлива роль 
у формуванні нової творчої молоді держави. Система позашкільної освіти й вихован-
ня, безумовно, є частиною неформальної освіти, що знайшла широке застосування 
в освітній галузі. Педагоги Запорізького обласного еколого-натуралістичного центру 
цілеспрямовано працюють над створенням інноваційного середовища у системі по-
зашкільної освіти, що є шляхом до креативного розвитку особистості. Саме це стало 
основою для формування в позашкільному освітньому закладі творчого середовища 
для креативних та обдарованих дітей. Особливе значення надається розробленню 
нових інноваційних підходів, методики і технології викладання матеріалу. Основними 
напрямами науково-методичної роботи педагогічного колективу екологічного центру є:

– створення ефективної системи роботи з проблеми формування творчих здібнос-
тей дітей та учнівської молоді в нашому позашкільному закладі;

– удосконалення соціальні та педагогічні моделі закладу;
– організація методичного та психологічного супроводу діяльності закладу позаш-

кільної освіти.
Педагогічним колективом екологічного центру сформовано систему роботи з роз-

витку творчих здібностей вихованців, формування у них внутрішньої мотивації до твор-
чої, пошукової та наукової діяльності, формування позитивної особистості.

Сучасні заклади позашкільної освіти є саме тим освітньо-виховним простором, де 
діти мають змогу постійно реалізовувати набуті під час занять за інтересами знання. 
Теорія позашкільної освіти має постійно перебувати в органічній єдності з практикою, 
оскільки ґрунтується на ній.

Теорію та практику навчально-виховної роботи поєднує методика, спрямована на 
педагогічний досвід, спосіб, прийомів втілення та реалізація завдань саме для по-
зашкільної освіти. Центр забезпечений творчим та креативно мислячим педагогічним 
колективом, практичним психологом та комплексом навчально-методичних та вихов-
них програм та заходів, у результаті чого дитина опановує такі знання, як самостійно 
розв’язувати творчі завдання поставлені педагогом.

В основі діяльності педагогів центру лежить принцип, уважне ставлення до кож-
ного учасника всього освітнього процесу: дітей, батьків, педагогів. Позашкільний на-
вчальний заклад охоплює всі вікові категорії, враховуючи при цьому як вікові так 
і індивідуальні особливості вихованців.

Керівники гуртків є учасниками постійно діючих психологічних, педагогічних се-
мінарів, практикумів, де розглядаються проблеми використання інтерактивних техно-
логій викладання матеріалу та створення ситуацій для успіху на заняттях. Ніщо так 
не мотивує та підвищує самооцінку дитини, як участь у різноманітних конкурсах, що 
є невід’ємними в навчально-виховному процесі закладу позашкільної освіти. Крім місь-
ких, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, діти активно беруть участь 
в конкурсах, зльотах, зборах та фестивалях нашого закладу. Багато з них вже стали 
традиційними: конкурс на кращий гурток, новорічний конкурс «Зимовий букет» та 
«Гуртківець року». Кожен вихованець нашого Центру мріє здивувати своїх близьких 
від власного наукового відкриття, творчої розробки, вихованці після кожного занят-
тях в гуртках мають змогу зробити виставку власних творчих робіт: картин, виробів 
з бісеру, солоного тіста, паперопластики, м’якої іграшки, природного матеріалу тощо. 
Постійно проводяться тематичні виставки гуртківців, протягом року і всі батьки та гості 
нашого закладу мають змогу приєднатися до творчого процесу дитячого таланту.

Виховний простір центру спрямовано на створення для дітей та молоді в місті та 
області, для стимулювання розвитку уроджених нахилів та творчих здібностей наших 
вихованців.
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НАЦІОНАЛЬНЕ ДУхОВНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИхОВАННЯ 
ДІТЕй ТА МОЛОДІ, ЯК НАСКРІЗНИй СТЕРЖЕНЬ 

ЗМІСТУ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ЕЛІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

Побужанська Анжела Василівна
Голова Віче ГО «Рада родин»,
член Ради старійшин МГО «Ми Українці», 
культорганізатор Будинку творчості школярів
Полонської міської ради
об’єднаної територіальної громади  
Хмельницької області

Підвищення якості освіти, з урахуванням положень Концепції реалізації держав-
ної політики у сфері реформування освітньої галузі «Нова українська школа», матиме 
вищу результативність, якщо втілюватиметься на основі стержня – національного ду-
ховно-патріотичного виховання, що відповідно до «Стратегії національно-патріотич-
ного виховання», затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року 
№ 286/2019, є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства.

Адже високоосвічена особистість залишиться в своїй державі без запиту і реаліза-
ції в системі відсутності духовності і відсутності духовної патріотичної еліти. В умовах 
процесу формування в Україні єдиної політичної нації, початковим етапом формування 
української еліти є саме національне духовно-патріотичне виховання. В Україні є все 
для успіху – ресурси, технології, наука, філософія, мистецтво, але відсутня національ-
на патріотична еліта. Еліта має бути влаштована складніше ніж суспільство – склад-
ніша мова, комунікації, більш складно організована діяльність. Лише складність може 
втягувати в себе простіше і вести до розквіту. Початковим етапом процесу формування 
еліти є саме національне духовно-патріотичне виховання на основі духовності.

Духовність – здатність до позитивних перетворень фундаментального рівня, 
тобто до духотворних дій, які сприяють проявам духу.

Історично саме релігія поширювала духовні практики, але духовність не обов’яз-
ково релігійна. Духовність може бути не пов’язана з традиційною моральністю. 
Духовність – не всяка творчість, а лише творчість на рівні фундаментальних пере-
творень. Тільки та частина культури чи цивілізації, де норми чи мотивації оновлю-
ються та перетворюються, є духовною, являє собою духовні орієнтири, забезпечує 
духовний суверенітет.

Духовний суверенітет – здатність особи чи країни до позитивних перетво-
рень фундаментального рівня на власних засадах без суттєвих запозичень ззовні. 
Духовне рабство породжує пригнічення духу, коли підпорядковуються чужим ду-
хотворним діям.

Втрата духу чи бездуховність стається тоді, коли відсутня національна потреба, 
взагалі відсутні духотворні дії, відсутній духовний простір.

Духовний простір це простір комунікації духовних людей, який забезпечує ду-
хотворні дії, зокрема по створенню духовних орієнтирів, творенню духовних речей. 
Країни, що не мають духовного суверенітету і які надовго втрачають духовний 
простір, приречені: вони не мають майбутнього як незалежні країни.

Духовні речі це речі, які містять в собі позитивні перетворення фундаменталь-
ного рівня. Біблія духовна книга не тому, що там говориться про Бога, Біблія 
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духовна книга тому, що містить духовні орієнтири та наочно викладає щонайменше 
три системи позитивних мотивацій та відповідно два їх перетворення – Закон, 
Второзаконня та Новий Завіт.

Християнство духовне не тому, що в ньому йдеться про віру в Бога та спасіння 
душі, а саме завдяки тому, що воно змінювало світ впродовж тривалого часу на 
фундаментальному рівні.

Духовні люди це люди, які займають в своєму житті духовну позицію та здатні 
пропонувати та відстоювати духовні орієнтири в різних сферах життя.

Ставлення до духовних людей, як до непрактичних диваків чи маргіналів, про-
диктоване зазвичай ситуацією бездуховності.

Духовних людей дуже мало в усі часи, в усіх місцях. Люди, що займають духов-
ну позицію, всупереч усьому, іноді з’являються не передбачувано, причому серед 
всіх прошарків суспільства.

Поява духовної позиції дуже часто виступає як духонаступництво від однієї 
духовної людини до іншої. 

Духовний лідер не обирається демократичним чином, а визнається як авторитет 
винятково в середовищі духовних людей, відстоює міцні духовні позиції.

Духовна позиція це позиція духотворних дій у протидії спокусам недуховних мо-
тивацій. Суспільна мета духовної позиції може бути визначена словами Серафима 
Саровського: «Спасися сам і навколо тебе спасуться тисячі».

Без духовного суверенітету, без духовного простору, без духовності ціла країна 
в історичній перспективі житиме недовго.

Народ, який вміє тільки запозичувати чужі фундаментальні еталони, зразки, 
норми та чужі фундаментальні системи мотивацій, не може ніколи бути вільним. 
Рано чи пізно він або завойовується, або погоджується на добровільне рабство, 
або зникає.

Духовний суверенітет з точки зору перспектив країни є визначальним.
Якщо країна має духовний суверенітет, зберігає та відтворює власний духовний 

простір – навіть втрати економічного чи політичного суверенітету їй не страшні, бо 
з часом ці суверенітети відтворяться на основі Національного Духу.

Націю визначає духовна спільнота, яка має духовний суверенітет, за будь-яких 
умов зберігає та відтворює духовний простір, доброзичливо ставиться до духовних 
людей та забезпечує духовність усіх сфер життя в процесі перетворень фундамен-
тального рівня.

Якщо це не так, то маємо не націю, а співжиття громадян, хата яких скраю, 
і вони в будь-який момент готові або інтегруватися цілою країною куди завгод-
но – в Європу чи в Росію, або емігрувати поодинці самостійно. Україні потрібна 
Національна духовна стратегія.

Духовна стратегія це особлива стратегія розвитку – не економічного, соціально-
го чи культурного, а розвитку на глибинному рівні, в самих фундаментальних заса-
дах – персонального і суспільного. Духовна стратегія говорить не про користь для 
України чи добробут для українців, а про благо та духовний розвиток для України.

Духовна стратегія України полягає у створенні особливої якості, яка вже дав-
но відсутня в цій країні, – здатності до тривалого колективного перетворення 
фундаментального рівня без запозичень, на власних засадах, тобто, Національні 
Духотворні дії.

Духовний простір – явище непублічне, немасове. Духовність пов’язана зі славою, 
а не з популярністю. Слава це відомість за славні діла, а не здобута через часту 
присутність у публічному просторі популярність, тобто доброчинність заможного.
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Духовне самовдосконалення, пізнання себе, відшукування власного творчого 

шляху, на якому людина знаходить свою щонайбільшу реалізацію, пошук істини, 
поклик добра, творення краси та гармонії, пошук Бога, служіння Богу та спасін-
ня – це і є найвища суть буття, створеної Богом людини. Лише через служіння 
Богу будь-яка мотивація завжди має перспективу. Без служіння Богу не здійсню-
ються мрії, не приходить відчуття щастя. Бог є любов, і патріотизм це любов.

Патріотизм це любов до Батьківщини, своєї нації, турбота про своє благо та 
благо нації, сприяння утвердженню України як суверенної, вільної, правової, де-
мократичної, соціальної, економічно сильної, обороноздатної, духовної Держави, 
готовність відстояти її Свободу, Волю, служити Державі і захищати її, розділити 
свою долю з її долею.

В часи існування Київської Русі в період Х-ХІІ століть добре розумілися на гли-
бинному значенні патріотичного, духовного виховання, що вживлювалось через 
оволодіння християнськими цінностями (любов, терпіння, милосердя тощо), 
які, у свою чергу, ведуть до спасіння душі. Відновити, зберегти та укріпити духов-
ність, індивідуальність, відданість сімейним традиціям, національний патріотизм 
і релігійні православні традиції, провести патріотизацію – наш обов’язок перед 
нащадками національної Держави Україна! Духовна особистість, дійсний патріот 
живе життям свого народу, знає його біди і конкретними справами дбає про до-
бробут співвітчизників. Більше добродійності, проявів любові – це і є духовність 
та патріотизм.

Патріотизація – новий термін (ПаTpic – батьківщина; тизація – процес) 
сукупність дій та умов, спрямованих на зміцнення української національно-полі-
тичної переваги в Українській державі, проведення дерусифікації русифікованих 
осіб української національності, повернення до своїх національних витоків – 
української духовності, мови, культуру; посилення впливу українського патріотиз-
му на всі сфери суспільного життя. Патріотизація – процес досягнення високого 
рівня патріотизму.

Перед освітньою галуззю України стоїть неабияке відповідальне завдання по 
створенню духовних, високоосвічених патріотичних лідерів української нації, які 
зможуть вивести країну на рівень процвітаючої держави.

Одними із завдань для реалізації духовно-патріотичного виховання є ство-
рення інформаційної освітньої мережі з підготовки духовно-патріотичної еліти; 
підготовка методичних рекомендацій щодо організації духовно-патріотичного ви-
ховання; вивчення і поширення в навчальних закладах освіти досвіду організації 
та проведення народних свят, обрядів, ритуалів та їх сучасних інтерпретацій; роз-
робка сучасних інтегрованих програм і навчально-методичних посібників з про-
блем національного духовно-патріотичного виховання дітей та молоді; видання 
збірників з досвіду роботи навчальних закладів «Нові технології національного 
духовно-патріотичного виховання та єднання народу України»; організація і про-
ведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська система 
національного духовно-патріотичного виховання та єднання населення України: 
стан, пошуки, перспективи»; започаткування та проведення Всеукраїнського 
конкурсу «Вихователь року – духовний лідер нації!»; сприяння організації екс-
периментальних педагогічних майданчиків для проведення національної духов-
но-патріотичної виховної роботи; систематичне проведення науково-практичних, 
науково-методичних конференцій, семінарів, круглих столів, дискусій з проблем 
виховання дітей та учнівської молоді. Це лише мала частина методів виховного 
впливу для реалізації поставленої мети – духовно – патріотичного виховання.
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Зміст національного духовно-патріотичного виховання має стати наскрізним 
змістом освіти всіх рівнів. Для забезпечення цього слід провести експертизу на-
вчальних підручників, при потребі внести зміни в відповідності до духовних, патріо-
тичних принципів. Також слід ввести в навчальні програми курс вивчення Біблії, що 
забезпечить фундаментальні основи духовності нації з малих літ.

Важко перевищити вагому значимість вищезазначеного для майбутнього 
України.
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ЕКОЛОГО-КРАЄЗНАВЧА РОБОТА У СВІТІ 
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

У РОБОТІ КОМУНАЬНОГО ЗАКЛАДУ «КУП’ЯНСЬКИй 
СПЕЦІАЛЬНИй НАВЧАЛЬНО-ВИхОВНИй КОМПЛЕКС» 

хАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ З ДІТЬМИ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Тімко Марина Миколаївна,
заступник директора з навчально-виховної роботи,
Вербицька Тетяна Геннадіївна,
вчитель трудового навчання
Комунального закладу «Куп’янський спеціальний 
навчально-виховний комплекс»
Харківської обласної ради

Краєзнавство дає «навіть найменш підготовленому змогу докладно озна-
йомитися зі своїм краєм і усією батьківщиною. Наскільки таке ознайомлення 
корисне, не треба доводити. Адже ж це перший ступінь, перша прикмета 
раціональної освіти – знати своє найближче оточення, знати минуле і сучас-
не свого народу і відчувати себе живим і свідомим членом живого, свідомого 
і об’єднаного організму».

Іван Франко, «Галицьке краєзнавство», 1892 р.

Освіта є стратегічним ресурсом забезпечення національних інтересів, автори-
тету, конкурентноспроможності країни на міжнародній арені. Тому якість освіти 
є пріоритетним питанням української спільноти, обов’язковою умовою успішного 
розвитку будь-якої європейської держави. Всі діти, незалежно від стану здоров’я, 
мають право на здобуття якісної освіти. Освітній процес у спеціальному закладі 
вимагає постійної модернізації та вдосконалення. Запорукою успішного освітнього 
процесу є використання інноваційних технологій, нетрадиційних форм навчання. 
Проектні технології підвищують рівень дослідницької компетентності, забезпечують 
інтеграцію предметних знань і вмінь з різних предметів та видів діяльності.

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується величезним зростанням 
зацікавленості історією рідного краю, героїчним минулим нашої країни, збере-
женням природних скарбів. Одним із проявів всебічного розвитку особистості, 
сталості суспільства в розвинутій демократичній державі є історико-краєзнавча ро-
бота. Велике значення краєзнавства  у справі виховання патріотизму та 
громадянськості. Любов до Батьківщини завжди конкретна: це любов до свого 
дому, міста, села, рідного краю. А для того, щоб полюбити свій край, необхідно 
знати його історію.

Історико-краєзнавча робота може і повинна увійти в життя кожного освітнього 
закладу. Її творчий характер послужить вихованню активних молодих громадян 
України.

Сучасний світ вітає самодостатніх, впевнених у собі людей, які мають гарне 
здоров’я та дотримуються здорового способу життя.  Саме цю мету досягає ко-
лектив Комунального закладу «Куп’янський спеціальний навчально-виховний комп-
лекс» Харківської обласної ради, який очолює директор Наталія Борисівна Пушкар.
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Однією з актуальних проблем сучасності є взаємовідносини природи та люди-
ни. Важливим аспектом вирішення цього завдання є обізнаність людей у питаннях 
екології, географії, природокористуванні, збереженні природних ресурсів, еколо-
гічному вихованні підростаючого покоління. Вирішення кризових екологічних пи-
тань на державному рівні через підвищення рівня екологічної культури, екологічної 
свідомості є першочерговим, починається з раннього дитинства і продовжується 
все життя. Подолання екологічної кризи залежить від морального вдосконалення 
людини, її культури і відносин із природою та іншими людьми. Якщо люди в най-
ближчому майбутньому не навчаться дбайливо ставитися до природи, вони знищать 
себе. А для цього треба виховувати екологічну культуру і відповідальність через 
вивчення історичних, географічних, культурних особливостей рідного краю.

Робота нашого педагогічного колективу направлена на  реалізацію Державної 
Національної програми «Освіта: Україна XXI століття», Стратегії сталого роз-
витку «Україна – 2020», Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016–2020 роки та Концепції національно-патріотичного виховання ді-
тей і молоді за змістовими лініями програми «Основні орієнтири виховання учнів 
1–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Одним з напрямків 
освітньої діяльності нашого закладу є виховання екологічної культури та громадян-
ської свідомості.

Як зробити освітній процес успішним, дієвим, а, головне, цікавим для здобува-
чів освіти?

У своїй педагогічній практиці ми віддаємо перевагу проектним технологіям. По-
перше, проекти є творчим видом діяльності та охоплюють учнів, які мають різний 
рівень базових знань і вмінь. По-друге, – розвивають у дітей дослідницькі навички 
(досвід самостійного пошуку). По-третє – передбачають тісний зв’язок навчання 
та виховання з життям, вміння спілкуватися, працювати в колективі. По-четверте – 
спонукають дітей вчитися із задоволенням.

Завдяки методам асоціації, незакінченого речення, відео-методу, інтелекту-
альним іграм, мозковому штурму, корекційним вправам, «віночку побажань», 
рефлексії тощо наші освітні проекти цікаві та багатогранні. Педагогами закла-
ду застосовуються такі форми роботи під час проведення проектних техноло-
гій: інтернет-сторінки, акції, усний журнал, уявні подорожі, родинні ворк-шоп, 
спортивно-військові патріотичні ігри, майстер-класи, фітовітальні, експедиції, 
презентації, робота в малих групах, учнівські колективні проекти, аналіз аргу-
ментів «за» і «проти», роз’язування проблем, творчі майстерні, інтерв’ю, аналіз 
випадків ситуацій, віртуальна подорож, літературно-музичні композиції, вистав-
ки-презентації.

Ефективність проектної діяльності полягає у тому, що дозволяє швидко й опе-
ративно скласти уявлення про критерії якісної роботи. Серед цих критеріїв варто 
звернути увагу на такі: усвідомлення теми проекту; чітке планування його ходу , 
прояв активності, ініціативи; використання досвіду розв’язання проблеми, досвіду 
соціального та громадського життя; презентація своїх досягнень; врахування поми-
лок, оцінка діяльності. Тематика проектів ґрунтується на тих проблемах місцевості, 
які зможуть реально вирішити учні, розв’язувати їх за участю педагогів або ж само-
стійно. Тривалість проектів може бути різною. Усе залежатиме від проблеми, мети, 
завдань проекту та ходу його реалізації.

У нашому освітньому закладі створено екологічно-краєзнавчу команду «Екос». 
Це стало підгрунтям для проведення першого екологічного освітнього проекту 
«Подорож у світ води»
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У рамках освітнього проекту проведено експедиції до річки Оскіл Куп’янського 

та Дворічанського районів, музею води у селищі Кочеток Чугуївського району 
Харківської області, екскурсії з метою упорядкування джерел та прибережної сму-
ги річки Оскіл в районі міста Куп’янська, квести, виступ екологічної групи «Екос».

«Подорож у світ води» – проект спрямований на участь вихованців 
у Всеукраїнському конкурсі учнівської молоді «Подорож у світ води». Матеріали 
проекту направлено до підприємства «Укрводоканалія» м. Київ, де відзначені ІІ 
призовим місцем у номінації «Свято води» (керівники – Тімко М.М., Мезиненко 
Н.В., Вербицька Т.Г.).

Юні дослідники рідного краю вивчають не тільки природні та історичні перлини 
Харківщини. Перші практичні навички з орієнтування на місцевості наші вихован-
ці отримали під час туристичних походів вихідного дня: мандрівок «Козацькими 
стежками» в ліс до джерела та на крейдяних пагорбах передмістя Куп’янська. 
Працюючи в рамках Міжгалузевої програми «Пізнай свою країну», юні туристи 
відвідали Сковородинівські місця. Продовжили формування своїх туристичних на-
вичок у Криму, вивчаючи особливості могутнього водоспаду Су-Учхан, Кургану 
Слави, стежками Долгоруківської яйли, біля озера Синевир на Закарпатті, підкорю-
ючи найвищу вершину Українських Карпат Говерлу та на острові Хортиця – столиці 
козаччини (керівники – Тімко М.М., Мезиненко Н.В., Карпенко Т.В.).

Учні нашого закладу вивчають об’єкти природно-заповідного фонду Харківщини, 
співпрацюють з науковцями, досліджують ендемічні види рослинності. Ботанічний 
заказник «Крейдяний» Дворічанського району Харківської області, який є у скла-
ді Національного природного парку «Дворічанський», має унікальну рослинність, 
значна частина якої занесена до Червоної книги України. Учні нашого закладу 
здійснили краєзнавчо-екологічну подорож до заказника з метою вивчення видово-
го складу рослинності.

Під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Тімко 
М.М., вчителя географії Мезиненко Н.В. та вчителя трудового навчання Вербицької 
Т.Г. здійснено турисько-краєзнавчу експедицію до ботанічного заказника 
«Куп’янський» Ягіднянської сільської ради Куп’янського району Харківської облас-
ті з метою ознайомлення учнів з природними об’єктами України, зокрема, станом 
популяції рідкісних первоцвітів (півонії тонколистої), виховання любові до рідної 
природи, розширення світогляду та пропаганди здорового способу життя, закрі-
плення навичок орієнтування на місцевості.

Вважаємо, що у формуванні пізнавальної мотивації, зацікавленості в отриманні 
знань, велику роль відіграє участь учнів у пошуково-дослідницьких експедиціях, які 
є елементом проектних технологій:

– обласний етап Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді 
«Моя Батьківщина – Україна» представлений роботами «Білі гори над Осколом» 
(2016, керівники – Тімко М.М., Мезиненко Н.В.) та «Дослідження екологічно-
го стану басейну річки Оскіл» (2017, керівники – Тімко М.М., Мезиненко Н.В., 
Вербицька Т.Г.);

– обласна історико-краєзнавча пошукова експедиція учнівської та студентської 
молоді «Чорнобиль: події, долі, пам’ять» у номінації «Долі переселенців» (2016, 
керівник – Ткаченко С.Л.);

– обласна історико-краєзнавча акція учнівської та студентської «А ми тую сла-
ву збережемо» (2017, керівники – Старагіна І.В., Вербицька Т.Г.);

– співпраця з КЗ «Харківська обласна станція юних туристів» ХОР у підготовці 
до випуску другої збірки «Виховуємо патріотів» (2018, Тімко М.М.);
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– еко-мандрівка до Дворічанського заказника «Новомлинський» (2018, керів-
ники – Тімко М.М., Мезиненко Н.В., Вербицька Т.Г.).

Педагоічний колектив плідно співпрацює з Національним еколого-натуралістич-
ним центром учнівської молоді МОНУ. Наші вихованці активно долучаються до 
участі у Всеукраїнській природоохоронній пропагандистській акції «Повзик – птах 
року 2018», «Припутень – птах року – 2019». За підсумками заочного родинного 
конкурсу «Дідух» у 2018 році вихованці нашого закладу нагороджені грамотами 
НЕНЦ за І і ІІ місця, а також родина Найданової Дарини (учениці 4-А класу) наго-
роджена грамотою за участь. У 2019 році наш заклад став єдиним представником 
від закладів освіти Харківської області, який взяв участь у Всеукраїнському конкур-
сі «Цікава школа – 2019» і став його дипломантом.

Вихованці нашого закладу беруть активну участь в обласних виставках (SOS 
вернісаж до «Дня Землі», за що нагороджені грамотами КЗ «Харківський облас-
ний Палац дитячої та юнацької творчості» ХОР), є лауреатами Всеукраїнського 
конкурсу «Екоклас».

Педагогічні працівники закладу освіти стали учасниками ІV-V Всеукраїнської 
наукової конференції «Крок у науку» від об’єднання науковців GlobalNauka. (2018, 
2019 – роботи 9 педагогів увійшли до збірки наукових матеріалів).

У 2018/2019 навчальному році наш заклад освіти став учасником рекорду 
України «Наймасовіший урок добра в навчальних закладах, проведений упродовж 
одного дня» за що має сертифікат від Благодійної організації «Благодійний фонд 
«Щаслива Лапа».

Екологи називають проблему засміченості екологічною катастрофою. Скоро 
сміття поглине нас і нашу цивілізацію. Тому учні нашого закладу під керівництвом 
вчителів природознавства Мезиненко Н.В. та трудового навчання Вербицької Т.Г. 
залюбки взяли участь у квітні 2018 року у Всеукраїнському екологічно-освітньому 
проекті «Компола», який був започаткований київськими школярами. Це спільний 
екологічний проект Міністерства екології та природних ресурсів та Міністерства 
освіти і науки України, направлений на підвищення рівня екологічної освіти та за-
лучення молоді до практичних навичок сталого розвитку та споживання.

До переліку шкіл-переможців увійшов і наш заклад, єдиний серед закладів 
освіти Харківщини для дітей з особливими освітніми потребами. У 200-х закладах, 
які відібрані за результатами конкурсу встановлені компостери для переробки хар-
чових відходів, адже органічні відходи становлять значний відсоток обсягу україн-
ських сміттєзвалищ. Ми зможемо перетворити їх на органічне добриво – компост. 
Отриманим добривом підживимо дерева, яких дуже багато навколо нашого закла-
ду освіти та чудові квіти.

Виховати людину, яка стане добропорядним громадянином, патріотом своєї 
країни і просто людиною з найкращими якостями може педагог, якому доводиться 
шукати, експериментувати, творити.
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ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМІВ  
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ТЕОРІЇ йМОВІРНОСТЕй

Чернобай Ольга Борисівна
педагог
Університету Державної фіскальної служби України

Теорія ймовірностей — розділ математики, що вивчає закономірності випадко-
вих явищ: випадкові події, випадкові величини, їхні функції, властивості та операції 
над ними. Математичні моделі в теорії ймовірності описують з певним ступенем 
точності випробування, результати яких неоднозначно визначаються умовами про-
ведення випробування. Вивчення теорії ймовірностей в сучасних умовах набуває 
особливої актуальності. Пояснюється це тим, що все більше спеціальностей потре-
бують застосувань математичних знань, практичних умінь і навичок досить високо-
го рівня. Розвиток національної вищої школи України включає в себе удосконален-
ня математичної освіти взагалі так і її окремих розділів. Основними напрямками 
удосконалення є оновлення змісту і технології навчання вищої математики та мате-
матичних дисциплін. Теорія ймовірності сьогодні є базовим предметом при підго-
товці спеціаліста будь-якого профілю. У нашій роботі розглядаються особливості 
використання алгоритмічного підходу у процесі навчання дисципліни «Теорія ймо-
вірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика». Мета, основні завдання 
та мотивація згаданого курсу, розглядались і раніше (див., наприклад, [1–4]).

Засвоєння студентами розділу теорії ймовірності має ряд особливостей. Дійсно, 
обсяг знань за ймовірнісними розділами, необхідний для вивчення, досить громізд-
кий, а час для цих розділів у курсі вищої та прикладної математики, передбачених 
навчальним планом закладу вищої освіти, обмежений. Разом з тим, існує ряд пере-
шкод, з якими стикаються студенти при вивченні теорії ймовірностей, пов’язаних, 
наприклад, з наявністю в даній дисципліні абстрактно-логічних міркувань, ймовір-
нісних (неоднозначних) тверджень, з необхідністю перекладу змісту задачі (для її 
розв’язання) на мову ймовірнісних моделей. Головна проблема полягає в тому, що 
події менш наочні, ніж фігури, числа або вирази, а ймовірність, можливість не такі ін-
туїтивні поняття, як довжина, площа або об’єм. Подія та її наслідки — особливі типи 
розумових об’єктів, формування яких математично відбуваються значно складніше, 
ніж формування рисунка (в геометрії) або кількість (в математиці чи алгебрі).

В той же час, з кожним роком рівень математичної підготовки вступників до 
вищих навчальних закладів освіти постійно знижується. Сучасні студенти приходять 
в навчальний заклад часто не вміючи логічно та обгрунтовано мислити, міркува-
ти, аналізувати. Традиційна складність математичних дисциплін — аналіз тексту 
завдання та, як наслідок, уміння розв’язувати текстові задачі — в даному предметі 
є значимим: всі задачі текстові. Текстові задачі з теорії ймовірності, комбінаторики, 
статистики та ймовірнісних процесів значно різноманітніші, ніж алгебраїчні. Крім 
класичних задач: підкидання кубиків, монет, витягування навмання різнокольоро-
вих кульок, існує величезна кількість схожих сюжетних задач.

Розв’язуючи конкретну задачу, відразу зрозуміти, що це типова задача , як 
правило, виявляється досить складно для студента. Не дуже добре підготовлені 
студенти не бачать аналогію навіть в задачах на виймання з урни різнокольорових 
ручок або різнокольорових кульок.

У зв’язку з цим перед викладачем виникає доволі складна задача адаптації 
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студентів до навчання свого предмета. Одним із шляхів подолання цих трудно-
щів є використання алгоритмічного підходу до розв’язування ймовірнісних задач. 
Алгоритми можна давати студентам у вигляді таблиць, послідовності дій та схем.

Розглянемо приклади побудови алгоритмів та розв’язання задач за їх 
допомогою.

Для задач, в яких відбувається серія випробувань за схемою Бернуллі, можна 
побудувати наступний алгоритм:

1. Сформувати подію А, ймовірність якої потрібно знайти в задачі.
2. Скласти схему Бернуллі:
1) Сформувати, що будемо розуміти під одним випробуванням.
2) Визначити кількість випробувань n .
3) Перевірити чи являються випробування незалежними.
4) Розкласти рішення одного випробування на дві групи: «успіх» і «невдача». 

«Успіх» = {рішення, які сприяють події А}, «невдача» = {рішення, протилежне 
«успіху»}.

5) Знайти ймовірність «успіху» – р і «невдачі» – q. Слід переконатись, що 
p і q не змінюються від випробування до випробування в даній серії випробувань.

3. Виразити ймовірність події А через ймовірність m успіхів в n випробуваннях, 
що проводяться за схемою Бернуллі P(A)=P

n
(m).

4. Застосувати формулу Бернуллі до п. 3 P
n
(m)=C

n
m pm q(n-m) або, у випадку, 

якщо кількість випробувань велика, наближені формули:
якщо n велике і p дуже мале (np<10) – формулу Пуассона:

якщо n велике і р не дуже мале () – формулу Муавра-Лапласа:

Приклад. З 25 осіб 8 мають право на податкову пільгу. Яка ймовірність того, 
що з трьох навмання вибраних осіб мають право на податкову пільгу дві особи.

Розв’яжемо задачу використовуючи відповідний алгоритм.
1. Сформулюємо подію – «з трьох вибраних осіб право на податкову пільгу 

мають дві особи».
2. Складемо схему Бернуллі
1) Під одним випробуванням розуміють вибрати одну особу з двадцяти п’яти.
2) Визначити кількість випробувань n=3.
3) Випробування незалежні.
4) «Успіху» випробування сприяють вісім випадків, «невдачі» відповідають 

сімнадцять.
5) Ймовірність «успіху» ; а ймовірність «невдачі» становить 

q=1-p=1-0,32=0,68.
3. Виразимо ймовірність події за формулою Бернуллі P(A)=P

3
(2)

4. Обчислимо ймовірність використовуючи формулу Бернуллі

Задача розглядалась у статті Т. Задорожня (2016).
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Сформулюємо задачу, яку можна розв’язати використовуючи наближені фор-

мули (див. напр. навчальний посібник І. Руденко (2017).
Приклад. Фірма, яка займається ремонтом квартир, розкладає рекламні листів-

ки по поштових скриньках. Попередній досвід вказав, що приблизно в дев’яти ви-
падках із тисячі буде замовлено ремонт квартир. Знайти ймовірність того, що при 
розміщенні 300 рекламних листівок кількість замовлень буде дорівнювати двом.

Використаємо алгоритм схеми Бернуллі.
1. Сформулюємо подію А – «при розміщенні 300 рекламних листків кількість 

замовлень дорівнює двом».
2. Складемо схему Бернуллі: 
1) Під одним випробуванням розуміють – розкладання рекламних листків.
2) Визначимо кількість випробувань n=300.
3) Випробування незалежні.
4) «Успіху» випробування відповідають дев’ять випадків із тисячі.
5) Ймовірність «успіху» p=0.009; а ймовірність «невдачі» q=1-p=1-0,009=0,991.
3. Виразимо ймовірність події А за формулою Бернуллі P(A)=P

300
(2).

4. У нашому випадку n=300 досить велике і p=0.009 дуже мале і np=2,7<10, 
тому застосовуємо формулу Пуассона:

Розглянемо задачу, яку розв’язують за допомогою теореми Муавра-Лапласа.
Приклад. За статистичними даними 2% жителів деякого міста, які здають квар-

тири в оренду, не платять податки. Знайти ймовірність того, що з 5000 жителів, які 
здають квартири не платять податки 300 чоловік.

Розв’яжемо задачу з використанням граничних теорем у схемі Бернуллі.
1. Сформулюємо подію A – «з 5000 жителів, що здають квартири не платять 

податки 300 чоловік».
2. Складемо схему Бернуллі:
1) Під одним випробуванням розуміють – здача квартир в оренду.
2) Визначимо кількість випробувань
3) Випробування незалежні.
4) «Успіху» випробування відповідають два із ста.
5) Ймовірність «успіху» p=0.02, а ймовірність «невдачі» q=1-p=1-0,02=0,98.
Виразимо ймовірність події за формулою Бернуллі P(A)=P

5000
(300)

У нашому випадку n=5000 досить велике, разом з тим ймовірність p=0.02, 
і np=100≥10, тому застосуємо формулу Муавра-Лапласа.

Знайдемо спочатку

Відповідна ймовірність
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ІНТЕГРАЦІйНІ МЕТОДИЧНІ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК 
РЕСУРС У НОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ МІСТА 

ТЕРНОПОЛЯ

Галина Литвинюк,
директор Тернопільського коммунального
методичного центру науково-освітніх
інновацій та моніторингу

Сучасний спосіб розвитку й удосконалення системи освіти, що супроводжу-
ється активними модернізаційними процесами, зумовленими розбудовою Нової 
української школи (далі — НУШ) й реалізацією нового Держстандарту освіти, 
функціонуванням багатовекторних соціальних інституцій потребує створення но-
вого освітнього простору, формування педагога нового типу — фахівця, який не 
обмежується власним досвідом, а здатний швидко реагувати на суспільні зміни, 
коригуючи власну траєкторію професійної діяльності.

У центрі трансформаційних змін у системі освіти міста — Тернопільський 
комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу 
(далі — ТКМЦНОІМ).

Діяльність закладу спрямована на розв’язання стратегічних завдань:
• формування інноваційної особистості керівника;
• упровадження інтеграційного ресурсу реалізації Держстандарту в освітньому 

просторі;
• компетентизація освіти;
• моделювання персоніфікованої траєкторії професійного розвитку педагога;
• реалізація трансформаційних векторів розвитку професійної компетентності 

методиста;
• створення компетентнісного методичного простору міста;
• аранжування наскрізних ліній в освітньому процесі;
• використання інструментів педагогічного маркетингу;
• розроблення й апробація авторських (програм, концепцій, комплексно-ці-

льових проектів, пілотних досліджень тощо) з практично-психологічним об-
ґрунтуванням основних інноваційних процесів, покликаних модернізувати форми 
й методи управління сучасною школою;

• створення нових інтеграційних освітніх продуктів.
ТКМЦНОІМ забезпечує розвиток нового освітнього простору міста шляхом:

 – формування персоніфікованої траєкторії професійного зростання педагога;
 – забезпечення трансформаційних векторів розвитку професійної компетент-

ності методиста;
 – уведення в систему освітніх координат міста інноваційних методичних інф-

раструктур, зокрема методично-мережевої структури «Освітнє трансфер-містечко 
інноваційних можливостей (#T’mistechko)»;

 – створення інтеграційних освітніх продуктів у процесі конструктивної взаємо-
дії учасників освітнього процесу.

Інтеграційний процес розвитку нового освітнього середовища сприяє розбудо-
ві гнучкої, мобільної та випереджальної системи науково-методичного супроводу 
професійної компетентності педагога. Мобільність та альтернативність даного про-
цесу слід розглядати у площині реалізації персоніфікованої траєкторії педагога.
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Складовою траєкторії є функціонально-змістові вектори: діагностичний, кон-
цептуальний, педагогічного менеджменту, інноваційний, маркетинговий.

Функціонально-змістові вектори сприяють формуванню педагога нового типу, 
компетентного фахівця, умотивованого вчителя, готового стати агентом завтраш-
ніх змін, який уміє набувати новий досвід, усвідомлює значущість продукування 
й використання нових педагогічних ідей з метою вдосконалення своєї освітньої 
траєкторії.

Нові стратегічні орієнтири в розвитку освітянської галузі зумовили не лише 
апробацію нових підходів до організації методичної діяльності ТКМЦНОІМ, а й кар-
динальне переосмислення ролі методиста в інноваційних процесах міста. Тому 
наступним компонентом нового освітнього простору є трансформаційні вектори 
розвитку професійної компетентності методиста.

Сучасний методист покликаний змінити методичне середовище шляхом іннова-
ційної діяльності, робити інвестиції в траєкторію свого особистісного розвитку і про-
фесійного зростання, виконувати ролі аналітика, лідера з професійного розвитку 
педагога, програмного менеджера, проектувальника, організатора, координатора, 
фасилітатора, ініціатора змін, наставника, консультанта, тьютора, експерта тощо.

Відповідно до Концепції НУШ завдання методиста — мотивувати творчих 
педагогів на вироблення інтеграційних освітніх продуктів, інвестувати розвиток 
професійної траєкторії педагогів, стимулювати зміни, не обмежуючи свободу педа-
гогічної творчості вчителя.

Щоб цей шлях був продуктивним, методист проектує моделі якісних форм, 
методів і засобів науково-методичної роботи, що суттєво покращує результат пе-
дагогічного процесу.

Оскільки у сферу діяльності методиста входить методичний супровід процесу 
професійного зростання педагогів закладів дошкільної, позашкільної та загальної 
середньої освіти, не викликає сумнівів необхідність андрагогічного аспекту робо-
ти методиста нарівні з педагогічним, технологічним, експертним, дослідницьким, 
управлінським аспектами.

Професійна (андрагогічна) компетентність — рушійна сила професійного 
зростання методиста, невід’ємний елемент інтенсифікації, розширення сфери від-
повідальності за результат своєї праці, необхідна умова розбудови компетентніс-
ного методичного простору.

Важливим інструментом діяльності сучасного методиста є дистанційне нав-
чання. Дистанційне навчання (distance learning) дозволяє отримати освіту за 
допомогою персонального комп’ютера і виходу в мережу Інтернет. Навчальний 
процес організований у спеціально створеному навчальному середовищі шляхом 
використання сучасних інформаційно-комунікаційних технології.

Стратегічним пріоритетом особистісного розвитку методиста в умовах рефор-
мування освіти є інформальна й неформальна освіта з елементами:

• LLL/Lifelong learning (безперервної освіти);
• FE/Adult education (освіти для дорослих);
• EE/Electonics education (електронної освіти);
• DE/Distant education (дистанційної освіти);
• IL/Informal learning (інформальної освіти).
Сьогодні комунікаційні ресурси мають особливу цінність, оскільки розгляда-

ються як важливий чинник якісних змін у контексті змістового ресурсу освітнього 
простору міста. Комунікаційні ресурси є продуктом інтелектуальної власності ква-
ліфікованої і творчо активної людини.



- 95 -

Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний пошук – 2019»
Сучасна педагогічна практика потребує від методиста вміння прогнозувати 

траєкторію свого особистісного розвитку з урахуванням зростання ролі нефор-
мальної освіти на противагу традиційній.

Тому інноваційна діяльність методиста спрямована на створення концеп-
туальних положень, проектів, програм, нормативних документів, які регламенту-
ють, організовують освітню діяльність, створюють позитивний методичний супровід 
освітнього процесу міста формують пріоритетні напрями та визначає стратегічні 
плани, а саме:

• запровадження варіативних програм щодо підвищення самоосвіти педагогів;
• підвищення якості надання освітніх послуг;
• трансформування у навчальне середовище інноваційних технологій: інформа-

ційно-технологічних, інформаційно-комунікаційних тощо;
• приведення у відповідність до Концепції НУШ, європейських стандартів нау-

ково-методичного центру.
Переосмислення професійної ролі методиста міського/районного методичного 

кабінету, зміни векторів його діяльності в системі неперервної освіти зумовила 
появу уведення в систему освітніх координат міста інноваційних методичних інф-
раструктур, а саме: міжгалузевої лабораторії компетентного методиста, ме-
тою якої є

• формування андрагогічної компетентності методиста міського/районного ме-
тодичного кабінету/центру;

• реалізація методиста як аналітика, ініціатора змін, організатора й коорди-
натора методичної діяльності, програмного менеджера, проектувальника й лідера 
професійного розвитку педагогів.

У контексті формування педагога нового типу, готового до роботи в НУШ, до-
цільно розглянути такі методичні структури, як Школа педагогів нової формації 
та Інтерактивна школи сучасного вчителя.

Школа педагогів нової формації — організаційна методична структура, по-
будована за принципом перманентної взаємодії е-навчання і періодичної (двічі на 
рік) роботи локаційних підструктур. Діяльність локаційних підструктур, виокремле-
них з урахуванням професійних обов’язків та інтересів учасників, характеризується 
варіативністю змісту і форм роботи з керівними педагогічними кадрами. Мета: 
формування інноваційної особистості керівника навчального закладу, готового 
до впровадження нових освітніх ідей, систем, технологій в процесі реформуван-
ня освіти.

Інтерактивна школа сучасного вчителя — організаційна методична структу-
ра, до складу якої входить низка підструктур, сформованих за принципом належ-
ності педагогів до певної фахової спільноти, як-от: інтерактивна школа сучасного 
вчителя інформатики, інтерактивна школа сучасного вчителя біології, інтерактивна 
школа сучасного вчителя фізики тощо.

Мета:
 – підготовка педагогів до впровадження нових Держстандартів та реалізації 

завдань Концепції «Нова українська школа»;
 – забезпечення фахового зростання педагогів у парадигмі освітньої інноватики.

Один із важливих кроків на шляху до впровадження трансформаційних про-
цесів проектування нового освітнього простору міста Тернополя стало розро-
блення нової методично-мережевої структури «Освітнє трансфер-містечко ін-
новаційних можливостей (#T’mistechko)». Офіційний URL: http://tkmco.org/
tmistechko.
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Методично-мережева структура «Освітнє трансфер-містечко інноваційних 
можливостей (#T’mistechko)» — це широкоформатної організаційної структури, 
що передбачає одночасне точкове функціонування багатьох інтегративних міждис-
циплінарних локацій і підлокацій, об’єднаних спільним цілепокладанням, тематич-
но-змістовими домінантами, конструктивною суб’єкт-суб’єктною взаємодією.

Інтеграційні міждисциплінарні локації формувалися з урахування змісту 
Державного стандарту, діяльнісно-тематичного підходу та за способом пізнаваль-
ної діяльності.

Мета:
 – демонстрація інтегративних можливостей міждисциплінарної кооперації пе-

дагогів у процесі створення компетентнісного методичного простору;
 – масштабне введення педагогічної спільноти міста в процес усвідомленого 

й умотивованого реформування освітнього простору на локальному рівні.
Інтеграційні міждисциплінарні локації стали яскравим прикладом системати-

зації педагогічного досвіду, авторських новацій, моделювання освітніх продуктів. 
Педагоги апробовували креативні ідеї, практикували технологічні складові реаліза-
ції наскрізних ліній на уроках, впроваджували в практику дієві інноваційні техно-
логії, спрямували педагогічну діяльність на формування ключових компетентностей 
та формуванню особистих педагогічних брендів. Застосування адаптованих інстру-
ментів педагогічного маркетингу в професійній діяльності педагогів дали змогу 
продемонструвати інтеграційні можливості міждисциплінарної кооперації педагогів 
у процесі створення нового освітнього простору міста Тернополя.

Чільне місце в роботі локацій посідає педагогічний маркетинг — комплекс прин-
ципів, методів, організаційних форм та технологічних прийомів управління освітнім 
процесом у системі неперервної освіти, спрямований на підвищення його якості та 
ефективності (за У. Левковичом).

Модератори локацій ефективно використали такі інструменти маркетингу:
 – Benchmarking (для дослідження конкретного інтеграційних освітніх про-

дуктів, створених у процесі роботи #T’mistechka);
 – Blogging (для висвітлення демонстрації в інтернет-мережі результатів 

роботи, роздумів учасників локацій стосовно способів інтеграції ключових і за-
гальнопредметних компетентностей);

 – White paper (для оформлення змістових повідомлень та інформації ре-
кламного характеру у вигляді буклетів та флаєрів);

 – Tryvertising (для формування інтересу до особистості методиста 
у змістовому аспекті наскрізних локацій);

 – SWOT-аналіз (для аналізу роботи міждисциплінарної локації);
 – Storytelling (для мотивування педагогів, вироблення стійкого переконан-

ня переконування стосовно доцільності використання в інтеграційному проце-
сі таких видів діяльності, як комунікація, колаборація, кооперація).

Важливими складовими методично-мережевої структури «Освітнє трансфер-міс-
течко інноваційних можливостей (#T’mistechko)» вважаємо такі види діяльності як 
комунікація, колаборація, кооперація.

Комунікація сприяла розкриттю суб’єкт-суб’єктної взаємодії у предметній, ін-
ституційній та інтеграційних моделях освітнього процесу, дієвому засвоєнню за-
гальнолюдського досвіду, моральних цінностей, педагогічних знань, способів ко-
мунікативної діяльності.

Колаборація забезпечила процес ефективної взаємодії педагогів у міждисци-
плінарних локаціях освітнього трансфер-містечка.
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Кооперація сприяла досягненню спільних цілей, задоволенню інтересів учас-

ників локацій, реалізації індивідуальних та спільних завдань стосовно формування 
ключових компетентностей педагогів та досягнення високих результатів освітньої 
діяльності.

Інтеграційним результатом діяльності методично-мережевої структури 
«Освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей (#T’mistechko)» стало 
створення низки інтеграційних освітніх продуктів. Отже,

1. Створення нового освітнього простору міста Тернополя, спрямованого на 
реалізацію на реалізацію нового Держстандарту НУШ, відбувається шляхом фор-
мування персоніфікованої траєкторії професійного зростання педагога, забезпе-
чення трансформаційних векторів розвитку професійної компетентності методиста, 
уведення в освітній обіг авторських інноваційних методичних інфраструктур з ба-
гатьма інтегральними складовими та створення інтеграційних освітніх продуктів 
у процесі конструктивної взаємодії педагогів.

Умовні скорочення
 – НУШ — Нова українська школа
 – ТКМЦНОІМ — Тернопільський комунальний методичний центр науково-освіт-

ніх інновацій та моніторингу
 – ІШСВ— інтерактивної школи сучасного вчителя
 – МЛКМ — міжгалузевої лабораторії компетентного методиста
 – ІШСВ — інтерактивної школи сучасного вчителя, міжгалузевої лабораторії.
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МИСТЕЦЬКО-ЛІТЕРАТУРНИй КОНЦЕПТ СТВОРЕННЯ 
КРЕАТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Федун Галина Павлівна,
заступник директора
Тернопільського комунального методичного центру
науково-освітніх інновацій та моніторингу

Виявлення, підтримка, розвиток і соціалізація здібних дітей – одне із пріори-
тетних завдань сучасної школи. У системі шкільної освіти предмети мовно-літера-
турної та мистецької освітніх галузей відповідно до Держстандарту тісно пов’язані 
між собою й відіграють важливу роль у формуванні духовного світу учнів, їх есте-
тичних смаків та розвитку творчих здібностей.

Більшість учителів переконані, що держава має створити всі умови, щоб 
кожна дитина могла здобути освіту на рівні, співвідносному з її можливостями. 
Упровадження у практику цієї гуманістичної ідеї неодмінно передбачає забезпечен-
ня однакових умов для вияву і розвитку здібностей усіх дітей. І лише після того, 
коли кожний зможе виявити те, на що він здатний, потрібно відбирати найбільш 
здібних і організовувати для них навчання за спеціальними програмами.

Досвід показує, що кожна дитина у чомусь обдарована, тільки треба їй дати 
шанс проявити себе, зробити правильний вибір, допомогти не розгубити природніх 
здібностей. Важливо не ізольовувати талановиту дитину з природного для неї се-
редовища, а навчати і виховувати, не виводячи її з колективу однолітків, створивши 
умови для її розвитку.

Розкриття творчого потенціалу школярів потребує особливої уваги з боку педаго-
гів. Проте талант у дитини не є гарантією успіху. Тому завдання педагога — розкрити 
здібності школярів, забезпечити якісний психолого-педагогічний супровід їх творчого 
становлення, застосовуючи при цьому ефективні засоби професійного впливу.

А допомогти школярам у цьому може лише творчий, небайдужий педагог, який 
постійно самовдосконалюється; готовий до інноваційної педагогічної діяльності; 
упевнений в тому, що інновації, тобто нововведення, принесуть позитивний резуль-
тат; педагог, який готовий до подолання творчих невдач; який вміє переосмислити 
минулий досвід і залучити його до розробки та впровадження інновацій.

Спілкуючись з художньо обдарованими дітьми, вчитель повинен у певних ви-
падках долати свою власну природу, свою націленість на передачу досвіду і знань. 
Тим, хто ніколи не працював з художньо обдарованими дітьми, така дитина здаєть-
ся чудом, яке не можна не помітити, а сама робота з ними — святковою і повною 
неперервного задоволення. Це далеко не завжди так. Багато талановитих дітей на 
перший погляд нічим не виділяються, і педагогу потрібен великий досвід, спеціальні 
знання, щоб помітити їх у загальній масі. Ще більше особливої психологічної під-
готовки потрібно, щоб навчитися працювати з такими дітьми. 

Літературно-мистецькі інновації у Тернополі не виникли спонтанно, а постали 
результатом системних пошуків, узагальнення кращого багаторічного педагогіч-
ного досвіду вчителів міста. Хотілося знайти такі нові форми роботи, котрі б по-
жвавили мистецьке життя закладів освіти Тернополя, активізували педагогів до 
творчої роботи.

У місті проживає багато талановитих людей, майстрів пензля і пера, літераторів, 
театралів, про яких варто не просто багато знати й пишатися їхніми доробками, 
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а й переймати їх досвід і поширювати його. Тому у творчості митців рідного краю 
потрібно знаходити ті родзинки, використання яких у роботі з дітьми дасть най-
більший ефект та сприятиме розкриттю здібностей та задатків учнів та студентів, 
сприятиме розвитку їх особистісних якостей.

Цікавим нововведенням стало проведення перших у місті Тернополі дитячих 
пленерів (від фр. en plein air — «на відкритому повітрі»).

Мета пленерів: розвиток образотворчого мистецтва в місті Тернополі; залучен-
ня учнівської та студентської молоді до активного творчого життя; популяризація 
творчості тернопільських художників, які у своїх художніх роботах увіковічнють 
неповторну красу та велич рідного краю; збільшення фонду мистецьких робіт; 
формування естетичних смаків населення на прикладі кращих робіт образотвор-
чого мистецтва…

Упродовж чотирьох років управлінням освіти і науки Тернопільської міської 
ради, Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій 
та моніторингу (ТКМЦНОІМ) проведено 8 художньо-мистецьких пленерів: «Палітра 
файного міста» (м.Тернопіль); «Карпатська палітра» (Яремче Івано-Франківської 
області); «Палітра святкового міста», приурочений 24-ій річниці Незалежності 
України та 475-ій річниці заснування Тернополя; «Палітра збаразьких легенд», 
присвячений Року козацької слави

(с. Вишнівець, м. Збараж); «Палітра осінніх Карпат» (с. Криворівня Івано-
Франківської області); «Палітра буковинського краю» (м. Чернівці); «Козацька 
палітра», присвячений 920-ій річниці заснування м. Теребовля; «Тернопіль – коли-
ска мого дитинства» (м.Тернопіль).

Любов до мистецтва, до дітей, бажання долучитися до мистецького розвитку 
рідного міста, спільно проведені творчі заходи стали поштовхом до створення ГО 
«Удін і компанія», яка об’єднала молодих, досвідчених художників Тернополя, пе-
дагогів та усіх, закоханих у мистецтво. Художники-наставники — взірець для юних 
любителів мистецтва. Саме вони є співорганізаторами усіх літературно-мистецьких 
заходів, разом із дітьми творять красу рідного краю, передаючи на полотні свої 
враження, почуття та емоції.

Малювання з натури, як відомо, є пріоритетною формою вдосконалення різно-
манітних технік, сприйняття кольору та формування інших мистецьких компетент-
ностей. Спільне перебування на природі або на творчому об’єкті зближує учасни-
ків, робить процес малювання радісним та приємним, сповнює дітей та художників 
незабутніми спогадами.

Щодня все більшої актуальності набуває питання інтегрованої освіти, яка за-
безпечує формування в учнів цілісної системи знань, їхній усебічний розвиток, 
виховання високодуховної особистості. Тому сучасний урок у школі потребує нових 
підходів до організації діяльності школярів, добору ефективних форм і методів 
навчання.

Серед усіх гуманітарних дисциплін література має найбільш широкі можливості 
інтеграції з мистецтвом, так як багато тем шкільної програми з літератури безпосе-
редньо пов’язані з різними видами мистецтва.

Дуже часто людині, коли вона зустрічається з цікавим і незвичним явищем 
природи, хочеться вигукнути: «Шкода, що немає художника, щоб намалював таку 
красу!» Ще інші говорять: «Не вистачає слів, щоб передати красу!» Коли наш 
погляд падає на картину, то в одну мить ми можемо охопити її зміст, зрозуміти 
почуття героїв та висловити своє ставлення до побаченого сюжету. Саме мож-
ливість сприймати одночасно різні процеси є унікальним явищем, яке закладено 
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в природі мистецтва. А слово в поєднанні з мистецтвом створює по-справжньому 
цілісну картину.

З метою популяризації сучасного українського мистецтва та літератури, сприян-
ня комунікації між літераторами, художниками, шанувальникамитмистецтва, пропа-
гування кращих мистецьких та літературних творів тернопільських авторів, прагнен-
ня долучити школярів до збагачення культурної спадщини рідного краю, розвитку 
їх творчих здібностей у м. Тернополі стартував літературно-мистецький арт-проект 
«Мистецький світ дитинства». У Тернопільському навчально-виховному комплексі 
№ 7 відбулася прем’єра казки «Пастка для орла» Богдана Мельничука та Лілії 
Костишин; презентація однойменної книжки, художниками-ілюстраторами якої 
є члени громадської організації «Євген Удін і Компанія» Микола та Ірина Кафтани.

Місія арт-проекту полягала в тому, щоб об’єднати літературу, мистецтво й арт, 
створивши єдиний літературно-мистецький простір, де «люди культури» гуртуються, 
ведуть діалог на теми, що є актуальними для локальних спільнот і на загальнонаці-
ональному рівні, сприяють розвитку талантів обдарованої учнівської молоді тощо.

Сприйняття творів мистецтва та літературних текстів нерозривно пов’язане і ба-
гато в чому доповнює один одного. Це говорить про те, що їх об’єднання, навіть 
у невеликій мірі може принести позитивні результати в розвитку дитини «повноцін-
ного» художнього сприйняття мистецтва слова, так і образотворчого, музичного чи 
іншого видів мистецтва.

Як показала практика, соціально значимими, пізнавальними та ефективними 
були такі культурно-мистецькі проекти ТКМЦНОІМ:

 – мистецька майстерня «Палітра творчості»;
 – проект «Історії успіху» (творчі зустрічі з відомими митцями, вченими);
 – виставковий салон творчості «Палітра»;
 – літературно-виставковий салон «Поезія — це завжди неповторність»;
 – артмайданчик «Шляхами великої долі»;
 – підготовка авторської друкованої продукції;
 – урочиста церемонія «Педагогічний тріумф»;
 – участь у зйомках мистецьких телепередач;
 – створення арт-галереї в  навчальних закладах тощо.

Для розвитку мистецтва визначальне значення має виставкова діяльність. 
Виставка — це своєрідний звіт після кожного пленеру.

Активно працює Мистецька майстерня. Художники та педагоги проводять 
майстер-класи з учнями та учителями міста, області. Брали участь у фестивалі «На 
крилах надії» в честь дня народження наймолодшого Героя Небесної сотні Назарія 
Войтовича у його рідній школі у селі Травневе Збаразького району.

Особливо цінними є зустрічі, що відбуваються у виставкових залах, галереях 
або безпосередньо у майстерні майстра, бо вони дозволяють поєднувати спогля-
дання художніх творів зі спілкуванням із митцями, почути їх фаховий аналіз та 
побачити утаємничений процес творчості зсередини.

Окрім експонування дитячих робіт у кращих виставкових залах, частину робіт 
передано у дитячі лікувальні заклади міста. Це була благодійна акція до Дня 
Святого Миколая в Тернопільській обласній дитячій лікарні.

Саме практична спрямованість мистецьких проектів дозволила їм стати успіш-
ними та довготривалими. Тісна співпраця з художниками має потужну мотива-
ційну дію. 

Сучасні учні під час спілкування з художниками мають змогу дізнатись про 
шлях їх професійного становлення, оцінити фахівцями, справжніми ентузіастами та 
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позитивними, готовими до спілкування людьми, то надзвичайно важливим досяг-
ненням співпраці з ними є велике бажання учнів малювати, удосконалювати свою 
майстерність тощо.

Ефективним рішенням профорієнтаційних завдань творчих проектів є екскурсії 
до закладів вищої освіти, коледжів, у яких є мистецькі спеціальності. Вони приму-
шують учнів подивитись по-новому на рівень мистецьких досягнень та амбіційних 
прагнень наших викладачів та студентів.

Велика кількість учнів-пленеристів, учасників мистецьких конкурсів для себе 
творчі спеціальності у художніх навчальних закладах, стали учасниками нефор-
мальних мистецьких об’єднань. Це стало можливим завдяки кропіткій безперервній 
праці з пошуку, адаптації та супроводу обдарованих школярів.

Не кожна дитина приходить у світ, щоб стати художником. І цього не змінять 
найкращі психологічні методики й педагогічні рекомендації. Однак справедливим 
є й те, що певним потенціалом до художнього розвитку володіє кожна людина, яка 
вступає у світ, і цей потенціал необхідно розкрити. Тому вчитель має вірити в те, що 
весь його клас складається з потенційних художників, ставитися до кожної дитини 
як до творчої особистості. Тільки за таких умов здібні діти скоріше знайдуть свій 
шлях. А всі інші отримають корисний досвід творчого втілення власних задумів, 
стануть глибше розуміти й цінувати мистецтво й можливо, відчують те співпричетне 
ставлення до життя, що лежить в основі всіх мистецтв і якого так бракує майже 
кожній сучасній людині.

Отже, робота з розвитку літературно-мистецьких здібностей тернопільських 
дітей не епізодична, а систематична, цікава і різноманітна. І педагоги, і худож-
ники-наставники є для дітей не просто вчителями, а перш за все друзями. Немає 
нічого гіршого для вчителя, ніж зрадити сподівання талановитої дитини, яка прагне 
творити і розвиватись. 

Розвиваючи здібності учнів, педагоги вдосконалюють і свої професійні якості. 
Адже усім відомо, що основою інноваційної діяльності є педагог як творча особи-
стість, що має широкі можливості для інноваційної діяльності, може експерименту-
вати, коригувати методики, пропонувати нові технології та методи навчання.

Якщо у процесі навчальної діяльності формується вміння вчитися, то під час 
творчої діяльності формується загальна здатність шукати і знаходити нові рішення, 
незвичайні способи досягнення необхідного результату, нові підходи до розгляду 
запропонованої ситуації.

Тому впровадження інноваційних процесів як в самому мистецтві, так і в педа-
гогіці мистецтва має проходити при дбайливому, трепетному ставленні до культур-
них традицій та мистецької освіти, системи духовних цінностей, яка склалася у ві-
тчизняному мистецтві з плином віків. Отже, не руйнування «старого», а творення 
нового на міцному фундаменті вітчизняної художньої школи — сенс інноваційних 
процесів в мистецтві і в літературно-мистецькій освіті.
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СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІйНОГО 
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАНЯТТЯх 

ЕКОЛОГО-ПРИРОДНИЧОГО ГУРТКА

Кравченко Людмила Володимирівна,
учитель хімії і біології,  
керівник еколого-природничого гуртка
Вельбівської ЗОШ І-ІІ ступенів Гадяцької районної 
ради Полтавської області

Важливо підпорядкувати зміст
навчання розв’язанню практичних
проблем, які відповідають силам,
підготовці та інтересам дитини.

                                                 Дж. Дьюї

На сьогодні основним завданням школи та позашкілля є виховання компетент-
ної, успішної та конкурентоспроможної особистості.

Слід відзначити, що позашкілля – це простір, де дитина набуває певних знань, 
умінь та навичок, реалізує себе як особистість. Саме тому, надзвичайно важливим 
аспектом є прикладна спрямованість роботи гуртка, програмування та планування 
досліджень у роботі, організація кооперативного, інтерактивного, колективного, 
проектно-орієнтованого навчання. Адже при плануванні роботи гуртка неодмінно 
слід враховувати належну підготовку покоління, що підростає, до повноцінної плід-
ної життєдіяльності в інформативному суспільстві.

Вдале поєднання етичного, емоційного та соціального аспектів забезпечує інди-
відуальну освітню траєкторію розвитку кожного вихованця. Адже компетентнісний 
підхід, різні інноваційні форми співпраці, побудова партнерських стосунків між ви-
хованцями та керівником гуртка – це пріоритети реформування української школи. 
Варто зазначити, що учитель (керівник гуртка) і діти мають бути рівноправними 
партнерами в освітньому процесі.

Однією з умов успішної особистості є сформованість навичок критичного мис-
лення. Адже саме методи критичного мислення допоможуть у повсякденному житті 
користуватися знаннями. Надзвичайно важливо, щоб кожен вихованець гуртка став 
сформованою, цілеспрямованою, активною особистістю, яка здатна приносити ко-
ристь державі, родині і, в першу чергу, собі.

Однією з технологій, яка допомагає підростаючому поколінню бути успішни-
ми, є технологія формування та розвитку критичного мислення. Переконана, що 
навчити кожного вихованця мислити критично є особливо актуальним завданням 
сьогодення.

Варто зазначити, що ключовим компонентом Нової української школи є педа-
гогіка партнерства, в основі якої спілкування, взаємодія та співпраця між вихован-
цями та керівником гуртка. Вважаю, що саме педагогіка співробітництва вихованців 
та керівника гуртка є запорукою формування ключових компетентностей та ство-
рення ситуації успіху на занятті.

Адже постійне прагнення самоосвіти та творчого підходу під час підготовки до 
кожного із занять гуртка є основою можливості вдосконалення освіти, бо ж тільки 
через творчість керівника гуртка можна вийти на творчість кожного його вихованця.



- 103 -

Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний пошук – 2019»
Варто зазначити, що істина має бути пережита, а не викладена. Саме тому, пла-

нуючи заняття гуртка, слід шляхом розвитку критичного мислення навчити розв’я-
зувати практичні завдання.

У своїй педагогічній практиці використовую реалізацію технології формуван-
ня та розвитку критичного мислення через «Кафе знань» («Knowledge cafй»), 
«Дискусійне кафе», «Інтелект-кафе». У ході роботи вихованці вчаться логічно 
мислити, аргументувати власні думки, аналітично дискутувати, висловлювати свою 
позицію. Вважаю, що саме такі форми роботи на заняттях еколого-природничого 
гуртка є ефективними, адже на них підростаюче покоління отримує знання, вчиться 
застосовувати їх на практиці.

Використання саме таких форм роботи на заняттях еколого-природничого 
гуртка сприяє формуванню екологічних навичок, розвиває у вихованців бажання 
самостійно шукати шляхи розв’язання сучасних екологічних проблем, знаходити, 
систематизувати та узагальнювати необхідну інформацію, використовувати її у по-
всякденному житті. Слід відзначити, що «Дискусійне кафе» посилює мотивацію 
підростаючого покоління до отримання знань, підвищує ефективність заняття.

У ході виконання завдань «Дискусійного кафе» у дітей виникає можливість для 
самовизначення, формуються навички співпраці, розвивається творча уява, з’явля-
ється можливість вільно висловлювати власну думку, займати певну позицію. Слід 
відзначити, що вихованці мають змогу долати стереотипи, вільніше висловлюва-
тись, відпрацьовують вміння говорити коротко, але по суті та переконливо.

Вважаю, що саме дискусії дозволяють ефективно розв’язувати проблеми через 
самовираження, навчитись аналізувати ситуацію, добирати аргументи для розв’я-
зання проблем, сприяє розвитку комунікативних навичок у дітей.

У ході «Інтелект-кафе» виникає можливість створити ситуації пошуку, ризику, 
сумніву, протиріччя, успіху, переконання, співпереживання, задоволення, аналізу та 
самооцінки власних дій.

Варто зазначити, що уже важливим аспектом є поява у вихованців відчуття, що 
в результаті самостійного пошуку вони прийшли до висновку, який сприймається 
як вірний іншими членами колективу та керівником гуртка. Ось чому надзвичайно 
важливо створити зацікавлену та доброзичливу атмосферу співпраці на занятті. 
Адже головний сенс педагогіки співробітництва у досягненні високого кінцевого 
результату.

Застосування анімаційних вікторин, схем, малюнків, відеороликів на заняттях 
мають велику практичну направленість завдяки зв’язку із реальним життям.

У ході проведення занять гуртка важливо навчити кожного вихованця планувати 
власну освітню діяльність, правильно розподіляти час та сили. Надзвичайно важли-
во досягти свободи та відповідальності у стосунках між вихованцями й керівником 
гуртка. Адже це несе позитивні результати у процес навчання, всіляко сприяє ста-
новленню і розвитку кожного вихованця в умовах освітніх інновацій.

Варто зазначити, що застосування на заняттях еколого-природничого гуртка 
таких форм роботи як «Інтелект-кафе» та «Дискусійного кафе» стимулює розвиток 
усіх сфер особистості вихованця – мотиваційної, діяльнісної, емоційно-вольової, 
інтелектуальної, моральної та комунікативної. Окрім того, у ході «Інтелект-кафе» 
реалізуються міжпредметні зв’язки, відбувається інтеграція навчальних дисциплін. 
Головне, щоб така форма співпраці давала необхідні, міцні, дієві, сформовані на 
належному рівні знання і вміння, володіючи якими дитина знайде підґрунтя для 
свого подальшого життя.

Окрім того вихованці гуртка отримують важливий досвід прийняття життєвих 
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невдач, що навчає їх вірити у власні сили, робити відповідні висновки на майбут-
нє. Адже ще К. Ушинський зазначав, що «Самостійні думки виникають лише із 
самостійно здобутих знань». До того ж виконання завдань навчає підростаюче 
покоління колективній праці.

Відомо, що свідомо-позитивне ставлення вихованців гуртка виникає тоді, коли 
воно задовольняє їх пізнавальні потреби. Адже саме тоді знання набувають для 
них певного сенсу як необхідна й важлива умова підготовки до майбутнього само-
стійного життя.

Варто зазначити, що технологія формування та розвитку критичного мислен-
ня – це одна з найрезультативніших технологій формування компетентностей під-
ростаючого покоління.

Зазначені форми роботи на заняттях еколого-природничого гуртка вже мають 
свої результати. Зокрема, відмічається значне підвищення мотивації вихованців до 
вивчення предметів природничого циклу, вони активніше беруть участь в обласних 
та Всеукраїнських конкурсах, змаганнях.

Вважаю, що саме «Дискусійне кафе», «Інтелект-кафе» та «Кафе знань» 
(«Knowledge cafй») – це найефективніші та найдоступніші засоби комунікації, 
співпраці тандему керівник гуртка – вихованець.

Досить вдалим є поєднання чотирьох технологій: формування та розвитку кри-
тичного мислення, інтегральної технології (В.В. Гузєєва), інтерактивної технології 
(О.Пометун, Л. Пироженко), інформаційної технології.

Слід зазначити, що заняття гуртка – це живий творчий процес, спрямований 
створення умов для формування та розвитку критичного мислення, пошуково-твор-
чої співпраці, орієнтованої на здобуття знань, вмінь та навичок дітей. Переконана, 
що воно має бути побудоване на основі партнерства, поваги, розуміння та захо-
плення спільною працею.

Упровадження технології формування та розвитку критичного мислення через 
«Кафе знань» («Knowledge cafй», «Дискусійне кафе», «Інтелект-кафе») на 
заняттях еколого-природничого гуртка є вагомим кроком у напрямку досягнення 
великих, а головне важливих, цілей.
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ОСВІТНЬО-АНАЛІТИЧНА СПЕЦИФІКА ТЛУМАЧЕННЯ 
ЗАКОНОТВОРЧИх МОЖЛИВОСТЕй ВИхОВАННЯ

Ільницька Любов Віталіївна,
канд, філос. н.,
Європейське об’єднання з питань естетики

Теоретична уніфікація освітньої стратегії детермінує аналітичним способом 
ефективного узагальнення складники нормативного досвіду, адже платформа на-
уково-педагогічного дискурсу спирається на планомірний вектор узгодженої коре-
ляції духовних основ виховного процесу. Систематизація багатолінійних площин 
виховного буття взаєповов’зана з перспективним накопиченням життєдайної ліній-
ності постійного запиту суспільства щодо впровадження на законодавчому рівні 
чинників фундаментальних педагогічних категорій у розгорнутому вимірі креатив-
но-аналітичного моделювання. Відносно цього твердження концептуальна площина 
наукової специфіки законів виховання підсумовує авторські теоретичні погляди на 
нормативну розбудову інноваційного освітнього поступу. Особистий досвід про-
світницького першопочатку дозволяє об’єднати роздуми над оновленням підходу 
до вивчення усталеного освітологічного дискурсу з оригінальними вирішеннями 
глибинної педагогічної законотворчості.

Експертна оцінка освітньо-теоретичного узагальнення дотримується чітких 
векторів планомірного входження у сутність заздалегідь встановленої проблема-
тики. Авторська класифікація та характеристика життєво важливих виховних ас-
пектів майбуття вже має іншу стилістику викладення, адже спосіб не тривіального 
обґрунтування ускладненого педагогічного шляху надає оновленим знаменникам 
цілісності за рахунок формування найвищих виховних постулатів масштабної цен-
тралізації гуманістичних ідеалів, як понад системного надбання. Характеристика 
поза ухваленим, але предметним баченням виховної діяльності у сучасних реа-
ліях протиставлення нарощуваним можливостям інформаційного ресурсу профе-
сійним академічним вимогам до якісного педагогічного прогнозування полягає 
у аналітичному виявленні незастосованих на документному рівні внутрішніх чин-
ників змісту виховання, як явища аксіологічного спрямування науково-теоретич-
них джерел у напрямок винайдення вмотивованої креативно-педагогічної далеко-
глядності. Аналітичний зріз налаштовує сприймати первинний виклад об’єктивно 
існуючих даних про виховну ідентифікацію на підставах незалежного досвідче-
ного погляду.

Варто зазначити, що відомий український вчений та педагог Василь Васильович 
Ягупов створив власний багатоконтекстний дидактичний синтез аналітичної тран-
скрипції виразних наголосів, що становлять об’єктивний механізм теоретико-ме-
тодологічного обґрунтування функціонального контексту тих самобутніх законів 
виховання, які спираються на вагомі засади абсолютно актуалізованого освітоло-
гічного простору впливової наративності. Важливо вазати на той факт, що прикмет-
ною рисою науково-пізнавальної трансформації педагогічного знання у напрямок 
знакової законодавчості є і те, що увесь обсяг сукупного запрограмованого на-
вантаження знаходиться у розрізі спеціалізованої концептуальної законотворчості, 
що має на меті осягнути теоретичні засади виховної діяльності. Таким чином, на 
думку В.В. Ягупова, «закони виховання – це об’єктивні, внутрішні, суттєві та від-
носно стійкі зв’язки, які виявляються під час організації та проведення виховного 
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процесу» [1]. Лише таких, якісно-чітких законів виховання Василь Ягупов виокрем-
лює рівно чотири, а саме:

– Закон соціальної зумовленості цілей, змісту, принципів і методів виховання;
– Закон зумовленості виховання характером діяльності та спілкування ви-

хованців;
– Закон цілісності та єдності процесу виховання;
– Закон єдності і взаємозв’язку теорії та практики виховання [1].
Цей перелік можна перегрупувати у дві зони активного аналітичного аналізу: 

законодавчої зумовленості та передбачуваної єдності. Тобто, приклад нетипового 
підходу до вдосконалення виховного процесу, як вважає Василь Ягупов, знахо-
диться у площині об’єктивної педагогічної реальності з особливими змістовними 
похідними зумовленого сенсу дидактичних предикатів органічної цілісності тих 
компонентів, які стверджують принципову узгоджену цілісність задля забезпечен-
ня органічного перетворення законодавчої авторської експлікації довгострокового, 
ефективного та результативного виховного процесу в коло практичних цінностей 
вітчизняної галузі освіти та науки.

Разом з тим, варто наголосити на тому, що кропітка наукова праця – це спе-
цифічна сфера наполегливого зосередження. Проте, коли педагогічна мудрість 
промовляє палко, тоді результат проведеного дослідження стає неабиякою нау-
ково-творчою знахідкою і актуальним внеском у новітній простір теоретико-піз-
навального розвитку. Насамперед, прикладом такого вимогливого ставлення до 
формулювання дивовижного спектру педагогічних контрпунктів незалежної осві-
тологічної первинності є праця видатного вітчизняного педагога та дослідника, 
академіка НАПН України Івана Дмитровича Беха. Втім, розробка Івана Дмитровича, 
в першу чергу є наповненою глибоким виховним змістом духовно-педагогічних су-
джень, де саме нормативно-творчі можливості виховання функціонують у тринад-
цяти законах.

Отже, відношення до виховних законів, як до виміру всезагального виховно-
го блага, сконцентрованому на духовній сутності соціально-особистісного роз-
витку демонструє ключові риси відповідального осягнення «благодійного життя», 
як провідної мети, що просуває законотворчий спосіб оприлюднення внутрішньої 
потреби кожного покоління у самовдосконаленні і духовному зростанні. Відтак, 
Іван Дмитрович Бех у своїй науковій праці «Виховні закони у благодійному житті 
особистості» наголошує: «позиція щодо цих законів полягає у тому, що природа 
духовності пов’язується не з невідворотністю її виникнення, а з процесом її спря-
мованого виховання» [2]. Закони, що формують не тільки виховний процес, а й ду-
ховне середовище для подальшого виховання виявляють спроможність наслідувати 
найвищі гуманістичні ідеали.

Монументальність запропонованого переліку виховного керівництва проявляє 
свою потужну природу, виступаючи у ролі дороговказу із засвідченими постулата-
ми необхідного дотримання, де ідеали виховання знаходяться на суттєвому рівні 
законів-провідників із самобутнім цільопокладанням авторського змісту. Саме цей 
сенс духовно-аналітичного узагальнення за критерієм моральнісно-педагогічного 
наміру світоглядного покликання допомагає вчителю стати майстерним наставни-
ком та віднайти індивідуальний ключ до душі зростаючої, але ще не зміцнілої 
особистості, аби відчинити перед нею світло благодійного життя, керуючись на-
ступними духовно-виховними законами: «законом діяння особистості не на під-
мостках життя, а в житті духовному; законом постійного нарощування вихован-
цем Я-духовного; законом максимальної духовної наповненості життя особистості; 
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законом перебування в духовній аурі; законом: від духовності до одухотвореності 
особистості; законом створення виховного простору з високою акустикою духов-
ного світу; законом раціональної душевної втаємниченості-відкритості та законом 
духовної гнучкості» [2].

Розглядачи низку виховних законів, укладених Іваном Дмитровичем Бехом, пе-
редусім слід звернути увагу на особливу законотворчо-понятійну пропозицію по пе-
ренесеню акцента з джерела-матриці мета-ідеї, наприклад, первинної психологічної 
якості, в освітологічне утворення мета-закону, адже у представленій педагогічній 
системі законів є «Метазакон розвивального виховання», за яким «знання потрібно 
перетворити на діяння» [2]. Аргументаційну площину цієї виховної ідеї український 
вчений розкриває у контексті наукової траєкторії, концептуально сформульованої 
традиції: «методологічним орієнтиром для реалізації цього закону є положення 
С. Рубінштейна» [2]. Таким чином, праця Сергія Рубінштейна «Людина і світ» слу-
гувала передосновою до спеціалізованого входження у світ актуалізованого відлі-
ку натхненного спрямування до опрацювання конкретного виховного положення 
щодо транскрипції насиченого теоретичного змісту. Знову ж таки, якщо спробувати 
окремо аналізувати закон «пізнай самого себе», то Іван Дмитрович, з великим хи-
стом переносить усталений погляд на класичні обміркування античного мислителя 
Сократа у предметний вимір зазначеної законотворчості. В цьому сенсі, супутній 
акцент прогностичного сприяння врівноважується безпосередньо самою вказівною 
формою виховного закону, адже наративна основа супроводжується аксіологіч-
ним відновленням прадавнього значення спостережливого внутрішнього занурення 
у пізнавальне безмежжя, в даному контексті, виховного налаштування на мораль-
но-благочинне вдосконалення-самопізнання.

Зрештою, процесуальна дієвість, за цікавими педагогічними передбаченнями 
І.Д. Беха, відповідає влучно змодельованому активно-пізнавальному ракурсу бла-
гонадійного життя, оскільки навіть наступний виховний «закон мотиваційно-цінніс-
ної узгодженості вчинкової життєдіяльності особистості» запобігає орієнтовуватися 
на ілюзорні особисті ідеї по відновленню примарних цінностей, а розуміти «ду-
ховно-практичний стан як неперервність перебування у добрі» [2]. Внаслідок цих 
узагальнень, вдало залучені розмірковування Сьорена К’єркегора актуалізуються 
у виховний конткекст «мотиваційної узгодженості», де відшліфована канва антро-
пологічних суджень датського філософа перетинається з перспективним науковим 
прагненням відновити пізнавальне бачення педагогічної істинності у спеціалізова-
ному векторі концептуального законотворчого винаходу.

Між іншим, обнадійлива турбота про дієвий план життєдіяльності особисто-
сті розпочинається з фахового розуміння повсякденного змісту щоденного буття 
людини, тільки тоді будь-який виховний закон стає аналітичним супроводом не 
тільки для освітологічної думки, але й для слушної допомоги щодо відображення 
нормативних значень благонадійного напрямку, як цілісної концептуальної системи 
І.Д. Беха, законотворчі механізми якої мають стимулювати кожну особистість до 
внутрішнього оновлення та духовного розвитку.

Передусім, фундаментальне розуміння узагальненої масштабної сутності вихов-
ної площини представлених законів, як комплексної, широко розгорнутої освітньої 
доктрини, збагачує педагогічну думку, розширює методологічні межі теоретичного 
обґрунтування предметних основ закладених понятійних механізмів і відкриває 
аналітичний простір для проведення глибинного співставлення звичної наукової 
структурності зі конкретними авторськими умовиводами зібраними у програмний 
альянс необхідного джерела для подальшого наслідування.
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Отже, унікальність функціонального призначення наведених у дослідженні за-
конів виховання докорінно усуває консервативний погляд на існуючі педагогічні 
традиції по відношенню до укладеної теоретико-методологічної характеристики 
відправним та ціннісним твердженням виховної діяльності. Тим не менш, на сьо-
годнішній день шляхетна місія педагога-науковця полягає у оновленому, прогре-
сивному баченні умовивідного супроводу домінуючих, програмно затверджених 
виховних положень. Разом з тим, укладена І.Д. Бехом та В.В. Ягуповим духовна 
нормативність законів виховання демонструє домінантно-впливові площини законо-
творчого простору задля комплексного встановлення осягнення духовних вершин 
в контексті наукових здобутків та складників педагогічного знання. Тому, плано-
мірна кодифікація наявної специфіки розглянутих законів виховання впевнено про-
кладає собі шлях до прогресивного напрямку цілеспрямованої системності, втім, 
накреслений структурний малюнок якої вже спирається на аналітичні можливості 
концептуальних вимірів тлумачення.
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ОСВІТА ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА  
ПОЛІТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ

Лісіцкі Михайло Юрійович,
викладач спеціальних дисціплін 
Виноградівського державного коледжу МДУ

Взаємозалежність процесів у суспільстві сприяє пошуку причин, які є підґрунтям 
проблем. Складність проблем і шляхи їх вирішення визначають долю суспільства. 
Політика та економіка є в найбільшій мірі причетними до розвитку країни і тому про-
блеми держави мають до них безпосереднє відношення. В будь-якій країні політика 
та економіка є тісно пов’язаними між собою, але в найбільш розвинених країнах це 
різні структури, в яких працюють різні люди. Що ж стосується України, то це суціль-
не сплетіння бізнес-інтересів в політичному житті країни. Тобто на сьогодні ми про-
довжуємо ігнорувати базові принципи розвитку суспільства. Але, мабуть, ще більша 
небезпека для країни є прихованою в тому, що впродовж незалежності кількість тих, 
хто втратив дар логіки в своїх діях, не змінилась. Останнє випливає з попереднього, 
але мало хто звертає увагу на те, що в українському державотворенні маємо систем-
ні огріхи, які є характерними для недорозвинених країн чи напіввійськових режимів. 
Ми вже звикли до того, що поширюється спотворена інформація і ніхто за це не несе 
ніякої відповідальності. Тобто свідомість людини продовжує формуватись в середо-
вищі обману, так само як це робилось і в радянський період.

Для того, щоб пояснити це в більш доступній формі доцільно ввести понят-
тя про духовну та матеріальну складові нашого життя. Вони є між собою тісно 
пов’язаними, але однозначно первинною є духовна, позаяк вона визначає статус 
існування спільноти. Духовна складова для спільноти є немовби її критерієм чес-
ності та порядності з оглядом на яку вчиняються дії у приватному чи суспільному 
житті. Окрім того, є потреба акцентувати увагу на таких поняттях як добро і зло. 
Тут в першу чергу йдеться про дію чи подію, до якої є причетна людина. Тобто 
людина є носієм першого або другого. І тут підходимо до основного, виявляється, 
що людина і тільки вона єдина приймає рішення знаряддям чого вона може, або 
захоче стати. Тобто вона приймає рішення під впливом інформаційного простору 
на який впливають ЗМІ. Виходить інформаційні джерела, які поширюють неправ-
диву інформацію, є основними руйнівниками духовності спільноти. Лихо від такого 
впливу може бути вражаючим. Оцінюючи період нашого радянського існування 
стають зрозумілими проблеми сьогодення. Стає зрозумілим, що поширювати по-
зитивну інформацію про особистості, які були знаряддям зла небезпечно, бо тоді 
приймаються їхні правила і норми у взаємостосунках як позитив. То ж виявляється 
тотальна зневага прихильників радянського періоду до історії, яка відображається 
в архівних документах, знаходиться на поверхні. В державотворенні завжди самим 
вагомим поштовхом є історія. Якщо остання викривлена чи взагалі спотворена, 
то складно говорити про якість процесів у державотворенні. Знання історії взає-
мостосунків із сусідом завжди є повчальним, бо в них є закладеними відповіді на 
сучасні виклики.

То ж найбільшою помилкою української влади впродовж всього періоду не-
залежності була і залишається відсутність просвітницької роботи в розумінні 
первинного і вторинного нашого існування. Безумовно, що левова частина цієї 
роботи повинна лягати на працівників освіти. Але, виявляється не зовсім зручно 
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націлювати працівників освіти на таку просвітницьку роботу, позаяк стикаємось 
з конкретною невідповідністю в цілях та наслідках діяльності освітянської спіль-
ноти. Знання завжди є вартісними тільки тоді, коли приносять користь спільноті. 
Якщо ж це не простежується, то ефективність знань необхідно ставити під сумнів. 
Сучасні технології дозволяють обдарованим випускникам наших навчальних закла-
дів без ускладнень отримати роботу в інших країнах. Тобто, спільнота, яка утри-
мує навчальний заклад, виявляється обманутою. Про це свідчить також і те, коли 
випускник не є спроможним відокремити спотворену інформацію від правдивої 
і через це попадає під вплив людини-руйнівника зі всіма подальшими наслідками. 
Якщо ретельніше брати до уваги ситуацію, в якій ми всі опинились, то виходить, 
що українські навчальні заклади не виконують запит суспільства на морально стій-
ких спеціалістів. Чому так сталось? Освітяни самі зобов’язані в цьому розібратись 
і відповідно реагувати на ситуацію. Колись знаний український педагог радянської 
доби В.О. Сухомлинський мовив: «Знання без виховання-меч в руках божевільно-
го» Натомість, якщо вдивляємось в преамбулу закону про світу, то там на першому 
місці йдеться про навчання, а вже потім про виховання. Дальше,-більше. В статті 
№31 закону все ще продовжує знаходитись більшовицький маразм. Там не тільки 
акцентується на тому, що політика і релігія є забороненими в освіті, але також 
і розписується відстань, яка повинна бути між ними і освітою. Необхідно признати, 
що це є головною причиною випадку, коли партійний функціонер, особливо у ви-
борчий період, може паралізувати совість не тільки у вчителів однієї школи, але 
і в працівників освіти цілого регіону. В кінці-кінців ми є зобов’язаними збагнути, 
що виховання є первинним і особистий приклад вчителя є тут самим вартісним ар-
гументом. Вчитель, який не хоче переживати за майбутнє своїх вихованців перетво-
рюється в людину, яка надає послуги в розвиванні здібностей. На такого вчителя 
був попит в радянські часи. Єдина партія, одинакові цілі, до очманіння однакова 
логіка мислення і покарання за інакодумство. Від цього всього ми потерпаємо по 
сьогоднішній день. Якщо вчитель ігнорує політику, не прагне зрозуміти її основи, 
то він по суті принижує статус вчителя. Хто як не він повинен розуміти, що по-
літики визначають правила взаємостосунків в суспільстві, по яким нам необхідно 
жити, адже це вони, приймаючи закони, встановлюють норми взаємозалежності 
між нами всіма, врешті-решт політика є словесною боротьбою між добром і зло, 
і якщо там перемагає зло, то протистояння матеріалізується і виходить на майдани 
та вулиці, іншого не дано. Хіба що здача національних інтересів та повернення 
в минуле. Український вчитель зобов’язаний позбутися страху за інакодумство, 
адже він є причетним до формування свідомості майбутніх громадян. Складається 
враження ніби цей страх передається на підсвідомому рівні. Він є чи не головною 
причиною інертності громадян в громадському житті та байдужого відношення 
до виборів. Страх за інакодумство прививався українцям впродовж комуністичних 
часів жорстокістю покарання за думки, які не співпадали з позицією партійних ке-
рівників. Воно і не є дивним, адже це давало можливість їм тривалий час бути при 
владі. Тобто воно давало можливість тривалий час людям з посередніми здібностя-
ми керувати країною з величезним потенціалом. На жаль, за подібною тенденцією 
з подібним підбором кадрів все ще інколи явно можемо спостерігати не тільки 
в українському державотворенні, але і в освіті також. Є поганою ознакою у функ-
ціонуванні будь-якого підрозділу, якщо його керівником ігнорується або взагалі 
унеможливлюється критика на свою адресу. Історія зникнення Радянського Союзу 
засвідчує, що не можна обманювати, бо це приводить до руйнування основи. Тому 
очільники освітянської спільноти є зобов’язаними перед суспільством здавати звіт 
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за свою роботу. Взаємостосунки повинні бути вибудованими на відповідальності, 
правдивості та взаємоповазі. Якщо суспільство утримує навчальні заклади, то воно 
повинно знати про причини, чому молоді, здібні і обдаровані випускники не є спро-
можними адекватно оцінити ситуацію, в яку попадають після закінчення навчання 
в закладі? Хіба не є зрозумілим, що їхня необізнаність в політичних закономірнос-
тях ніколи не дозволить їм змінити вже усталені порядки в українській політиці, 
які є вибудовані, зазвичай, на обмані та зневазі до моральних цінностей. Хтось 
таки вимушений буде дану систему політичних взаємостосунків змінювати. Вчитель 
зобов’язаний думати в даному спрямуванні, адже ніхто не може достеменно знати, 
скільки ще Україна зможе протистояти тим, в кого свідомість не відповідає демо-
кратичним цінностям. Більше того, вчитель, який ігнорує громадське та політичне 
життя спільноти, по суті зневажає плід своєї роботи. Не є потреби у надзвичайних 
здібностях аби збагнути, що основний вид людської діяльності на землі – розумо-
ва праця, до якої вчитель має безпосереднє відношення. Розум завжди є немовби 
посередником між матеріальним і духовним. В якому напрямі він буде більше 
працювати, завжди приймає рішення людина. Матеріалісти завжди прагматичні, 
якщо вони перед собою ставлять приземлені цілі (гроші, влада і задоволення 
пристрастей), то вони поступово перетворюються в руйнівників. Творці ж є по-
міркованими і через це більш прогресивними, адже вони є більш вимогливими до 
інформаційного простору, правда і справедливість в їх діях мають домінуюче зна-
чення. Якщо перші в своїх діях виглядають тактиками, тобто отримати чим швидше 
і чим побільше, то другі є стратегами, в їх діях більше мудрості. Перші руйнують 
і зникають, принаймні про це свідчить історія, а на їх місце приходять нові більш 
вишукані в руйнуванні. Другі ж намагаються запровадити більш тривалі норми вза-
ємостосунків в суспільстві, які базуються на моральних цінностях. Йдеться про 
демократичні засади.

Виходить, навіть при поверховому аналізі європейської демократії напрошу-
ється думка, що її підґрунтям є християнство. Це не є дивним, адже воно має 
надзвичайно потужну силу впливати на людей, хоча на перший погляд здаєть-
ся беззахисним та непривабливим. Історія свідчить, що впродовж віків поширен-
ню християнства робився спротив на різних рівнях та в різних формах, проте на 
сьогодні воно є найбільш поширеним в світі з поміж інших релігій. На сьогодні 
вартує говорити про християнство в освітянському середовищі, щоб сприяти гур-
туванню українців супроти сучасних викликів. Князь Володимир хрестив Київську 
Русь в складних умовах, маючи неабиякий опір, і ціль була об’єднати та отримати 
духовний стрижень для спільноти. На сьогодні противники християнства мають 
колосальну силу в руйнуванні. До прикладу на початку минулого століття лідер 
більшовиків мовив: «Релігія-опіум народів» і по теперішній день його думка є при-
сутньою в головному освітянському законі України. Натомість при не такому вже 
і глибокому аналізі християнства стає зрозумілим, що воно є бажаним і привабли-
вим для спільнот, які прагнуть встановити в своїх взаємостосунках демократич-
ні норми. Адже вони є надзвичайно співзвучними з моральними принципами, які 
проповідуються християнською наукою. З огляду на проблеми, з якими стикається 
не тільки християнство, але і вся світова спільнота, мабуть доцільно буде ще раз 
наголосити на тому, що людину через її поведінку та поступки завжди супрово-
джує добро і зло. Наявність в християнстві різноманітних спрямувань свідчить про 
те, що воно потерпає від людини. Хоча з іншого боку воно допомагає людині, 
бо виховує її, навчає та лікує. Окрім того християнство є доступним для кожного 
через простоту сприйняття. Любов, яка там проповідується є , немовби, мірилом 
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рівня духовності. Йдеться не про любов до рідних чи то взаємну любов, бо така 
любов є притаманна і тим, хто не має нікого відношення до християнства. Йдеться 
про любов до тих, чия свідомість є захланною нечестивими шляхами в досягненні 
цілей. Це складно сприймається людьми, для яких прагматизм є домінуючим у при-
йняті рішення, але високодуховні особистості в християнстві існують. Показовий 
приклад цьому слова Ісуса Христа коли його розпинали: «Господи прости їм , бо не 
розуміють, що роблять», або слова святого Стефана, який коли його каменували 
просив Господа, щоб Він не ставив їм цього у вину. Тобто рівень святості таких 
людей дозволяє їм відокремити людину як Божий витвір від нечестивих духів, яким 
ця людина дозволила брати участь в прийнятті свого рішення, Необхідно пам’я-
тати, що християнська наука є більше про духовний світ, який є тісно пов’язаним 
з матеріальним. Що ж стосується сучасного християнина і його відношення до про-
блем нашого середовища, то в даному випадку доцільно більш ретельно вдивитися 
в Святкову Літургію. Там окрім майже постійного прохання про милосердя до нас 
від Господа, йдеться про навчання. Третя книга, яка при цьому використовується 
є псалми Царя Давида. Їх всіх 150 і вони є згруповані в кафизми. Тобто псалми 
написані за тисячу років до народження Ісуса Христа, але проблеми у взаємосто-
сунках між людьми лишилися ті самі. Тому для того щоб були більш зрозумілими 
тонкості християнської любові про яку йдеться в Новому Завіті, доцільно притри-
муватись повчальних принципів у взаємостосунках, які є відображеними в псалмах 
Старого Завіту. А там в деяких місцях ці принципи є сформульованими більше ніж 
конкретно. До прикладу 48 псалм закінчується думкою, що людина , яка живе 
в багатстві нерозумно подібна до скотини яка гине. Пошана до правди і справед-
ливості прямо чи опосередковано простежується майже у всіх псалмах. В декількох 
місцях вказується на те. що ознакою мудрості є острах Божий. Тобто суд людський 
не є таким суворим, як-Божий. Стає зрозумілим чому християнство є простим для 
сприйняття, адже людині чесній та порядній не є складно притримуватись вказаних 
принципів. Але співвідносячи їх до своїх вчинків кожний може визначити чи він 
на правильному шляху. Подібна інформація повинна бути бажаною для вчителя 
будь-якої національності, бо в ній йдеться про базові принципи розвитку спільноти. 
Тож, підходимо до сумного висновку. Оцінюючи проблеми українського суспіль-
ства, доцільно було би, щоб освітянська спільнота зрозуміла, що вона є в боргу 
перед українським народом.
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ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ – АЛЬТЕРНАТИВНИй ЗАСІБ 
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Омельченко Тетяна Григорівна 
педагог Національного університету 
фізичного виховання і спорту України, 
м. Київ

Сьогодні в Україні спостерігається несприятлива тенденція погіршення стану 
здоров’я учнівської молоді. Негативні показники здоров’я можна пояснити впливом 
різних чинників, а також недостатньою увагою до питань здорового способу життя, 
відсутністю ефективних методичних підходів навчання здоров’ю.

Як показують результати дослідження [1,2], використовуючи традиційні методи 
навчання неможливо досягнути високої результативності навчання та змусити уч-
нівську молодь переформуватися на здоровий спосіб життя. Розвиток комп’ютер-
них технологій, інформатизація суспільства вимагає сучасних актуальних методик 
навчання, зокрема використання інтерактивних методів навчання.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяль-
ності учнівської молоді, яка передбачає створення комфортних умов навчання, за 
яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Слово – інтерактивний в перекладі з англійської від слова «інтерактив» 
«Inter» – це «взаємний», «act» – діяти [3]. Суть інтерактивного навчання полягає 
в тому, що навчальний процес ґрунтується на постійній активній взаємодії всіх уч-
нів, безперервній співпраці в тандемі «вчитель – учень» і «учень-учень».

За результатами психолого-соціологічних досліджень відомо, що учень здатний 
запам’ятати 5% навчального матеріалу, який слухає; 10% – від того матеріалу, 
який читає, 20% – від того матеріалу, який бачить візуально; 50% – від матеріа-
лу, який слухає та бачить одночасно; 70% – від того, що обговорює та записує; 
80% – від того, що робить власноруч; 90% – від того що робить і обговорює 
одночасно; 95% – від того чому навчає інших.

У зв’язку з цим, Б. Шоу справедливо зазначив: «Єдиний шлях, що веде до 
знань, — це діяльність » [3]. Актуальність даного висловлювання можна підтвер-
дити даними про те, що значна частка учнів володіє мінімальними теоретичними 
знаннями про здоров’я, здоровий спосіб життя, однак. в реальному житті їх не 
використовує.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства проблема формування, 
збереження та зміцнення здоров’я набуває особливої значущості у зв’язку із різким 
погіршенням стану здоров’я учнівської молоді і передбачена Національною стра-
тегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та іншими документами.

У зв’язку з цим, пошук дієвих, результативних форм навчання учнівської молоді 
для збереження здоров’я та підвищення якості освіти є актуальною проблемою 
і потребує доопрацювання.

Мета дослідження – обґрунтувати інтерактивне навчання як сучасний засіб 
підвищення якості освіти студентської молоді.

Аналіз літературних джерел, вказує на наявність великої кількості проведених 
досліджень у даному напрямку.

Фундаментальні питання, пов’язані зі здоров’ям людини, розкриваються 
в роботах М. Амосова, Г. Апанасенка, І. Брехмана, Ю. Лісіцина та ін. Проблемі 
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формування культури здоров’я особистості приділяли увагу Г. Кривошеєва, 
С. Лебедченко, В. Магіна, В. Скулена та інші. Серед наукових досліджень вче-
них про культуру здоров’я відомі праці – В. Горащука, Ю. Мельника, О. Дубогай, 
О. Омельченко, С. Омельченко та інші. Існують публікації присвячені проблемі нав-
чання здоров’я, такі як методика викладання основ здоров’я, валеологія з методи-
кою викладання основ здоров’я [2].

У ХІХ–ХХ ст. кожен викладач, користуючись досвідом старших колег, власним 
досвідом, статтями з газет і журналів, створював свою власну методику викладання 
навчальних предметів, яка базувалася на загальних і спеціальних методах, проте 
сьогодні існує необхідність узагальнення ефективних засобів навчання фахівцями 
в даній галузі.

Використання інтерактивних засобів навчання змінює насамперед ставлення уч-
нів до навчання, оскільки приводиться в дію основний закон засвоєння знань: сприй-
няття – осмислення – запам’ятовування  – практичне застосування. Ефективність 
засвоєння знань залежить від активності учасників процесу навчання. Цей принцип 
найкраще спрацьовує при введенні інтерактивних форм навчання.

За допомогою інтерактивних засобів навчання учні мають можливість:
• Аналізувати зміст навчального матеріалу, творчо підходити до засвоєння ін-

формації й таким чином зробити засвоєння знань більш доступним;
• навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити влас-

ну точку зору, аргументувати й дискутувати;
• навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;
• моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід 

через включення в різні життєві ситуації, їх моделювання;
• вчитись будувати конструктивні стосунки в групі, уникати конфліктів, розв’я-

зувати їх, шукати компроміси.
Доцільно пам’ятати, учні не «розподіляються» на пари, трійки, групи тощо. 

Пам’ятайте: учні об’єднуються! З об’єднаних учнів виростають дорослі, здатні 
об’єднуватися і працювати разом. Все, що пропонують учні, має бути прийняте 
й обговорене. Не слід аргументувати учням, що це «правильна чи неправильна від-
повідь», варто лише допомогти опанувати інформацію і прийняти власні рішення. 
Стежте, щоб ніхто з учнів не залишався поза обговоренням. Рішення учнів тре-
ба сприймати серйозно, якщо ви бажаєте налагодити процес навчання взаємодії 
й розвитку навичок критичного мислення.

Сучасна методика навчання пропонує великий арсенал прийомів інтерактивного 
навчання від найпростіших  («Робота в парах», «Ротаційні (змінні) трійки», 
«Карусель», «Мікрофон»)  до складних («Мозковий штурм», «Мозаїка», «Аналіз 
ситуації»), а також імітаційні ігри, дискусії, дебати.

Однак, найбільш доцільними та використовуваними на етапах впровадження ін-
терактивного навчання є наступні: мозковий штурм (атака),  дискусія,  коло ідей, 
криголам, метод «навчаючись-учусь», капелюх скарг і пропозицій, дискусія «за» 
і «проти»,  аукціон ідей, точка опори, метод спроб і помилок,  експрес-тест, робота 
в парах або групах, знайди помилку.

Доцільним є також використання групових методів навчання, взаємонавчан-
ня («консультаційні центри»), рольові ігри, дослідні проекти. Це стимулює 
творчу активність, дозволяє підвищити зацікавленість кожної дитини при роботі 
в групі. Працюючі  в малій групі, учні мають змогу порівнювати особисті до-
сягнення з досягненнями інших учнів, брати участь у оцінюванні їхніх і своїх 
результатів.
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Інтерактивні технології в залежності від часу їх використання в навчальному 

процесі поділяють на вступні, основні, підсумкові та допоміжні.
Вступні інтерактивні технології використовують на початку навчального заняття 

з метою активізації опорних знань учнів, створення робочої атмосфери.
Основні інтерактивні технології доцільно використовувати в основаній частині 

заняття для розв’язання ключової проблеми заняття, досягнення цілей та вирішен-
ня основних завдань заняття.

Під час вивчення складних тем, для зняття психоемоційної напруги та інтелек-
туальної втоми учнів доцільно використовувати допоміжні інтерактивні технології.

Кожна дитина повинна під час уроку почувати себе успішною, отримувати задо-
волення від навчання. Тому і завдання повинні бути такими, які сприяли створенню 
ситуації успіху.

Використання завершальних інтерактивних технологій дозволяє підвести під-
сумки, зробити висновки про досягнення цілей навчального заняття, створити ат-
мосферу активної праці, творчості і співробітництва, взаєморозуміння в класі.

Висновок: висвітлені у статті питання застосування інтерактивних методів нав-
чання в навчально-виховному процесі потребують подальших наукових розвідок, 
предметом яких ми вбачаємо більш детальний аналіз можливостей застосування 
інтерактивних методів навчання під час навчання учнів різних вікових категорій.

Обґрунтовано, що вдало підібрані інтерактивні методи мотивують учнів до нав-
чання, сприяють виникненню в них інтересу до знань, пізнанню чогось нового; да-
ють змогу залучити до роботи весь клас; формують навички колективної співпраці, 
продуктивної взаємодії та ведення дискусії.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДИЧНИх  
ТА НАВЧАЛЬНИх ПОТРЕБ ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Михайло Каліткін, 
директор з розвитку бізнесу ТОВ НВП «Енглер»

Ще зовсім не так давно до дітей, з особливими освітніми потребами (ООП) 
було жахливе ставлення суспільства. Відгороджуючись від особливих дітей, сус-
пільство та оточення ніби виштовхувало їх із соціуму, а освітнє середовище було 
зовсім непідлаштованим. Сьогодні, у світі відбуваються зміни, до ставлення дітей 
з аутизмом, та програм їх соціалізації. Завдяки цьому є тисячі прикладів успішних 
людей, які своїми талантами збагатили світову науку та культуру – і це навіть за 
повного нерозуміння особливостей їх розвитку з боку суспільства. В України, сьо-
годні є унікальний шанс стати в один ряд із передовими країнами, застосувавши 
інклюзивні підходи та новітні методики навчання дітей з особливостями розвитку.

Реалізація шансу завжди пов’язана із певними викликами та ризиками. 
Перепоною для повномасштабного запровадження інклюзивного підходу є не лише 
відсутність належних фінансів, а й – більшою мірою – інформаційна непідготов-
леність соціуму та недосконалість належного методичного та технічно-навчального 
забезпечення інклюзивного процесу.

Вирішивши відкрити власний відділ розробки та власне виробництво навчально-
го обладнання і дидактичних матеріалів, корпорація «Енглер» зустрілась з необхід-
ністю апробації продукції. Якщо ж говоримо про інклюзію, то тут вимоги до якості 
якнайвищі, адже користувачі – дуже вибагливі і особливі люди (Рис.1). Тож для 
тестування своїх продуктів та розробок корпорация «Енглер» ініціювала створення 
інклюзивного центру «А-Вектор» [1] Фахівці центру приймали участь у розробці 
понад 65 інклюзивних наборів для тестування та розвитку дітей з ООП. Набори 
застосовуються для розвитку шести сфер: когнітивної-академічної, фізичної, сен-
сорної, соціальної, побутової та логопедичної.

АВА центр «А-вектор» – центр розвитку дітей з аутизмом та особливими 
освітніми потребами (розлад дефіциту уваги та гіперактивністю, синдром 
Дауна, діти з соціально неприйнятною поведінкою, затримкою психічного 
розвитку та розумовою відсталістю). Основний напрямок, за яким працює 
АВА центр «А-вектор» – це АBA (applied behavior analysis, або прикладний 
аналіз поведінки). Метою відкриття центру є допомога дітям, з різними нозологі-
ями, стати максимально самостійними в майбутньому житті, аби вони не потребу-
вали допомоги зі сторони батьків чи спеціалістів в реалізації своїх потреб. Робота 
Центру не обмежується індивідуальними або груповими заняттями в центрі, та 
здійснюється за його межами, а саме – допомога у створенні інклюзивних груп 
в дитячих садках, підготовка асистентів дитини, для супроводу в дитячих навчаль-
них закладах.

Що ж стосується обладнання, то в асортименті лінійки Interschool Inclusion 
представлена комплексна система тестування 6 сфер розвитку «Тестування на-
вичок та створення ІПР» з супроводом (практичний тренінг). Призначення: під-
вищення академічного, соціального, емоційного та фізичного потенціалу дитини, 
поліпшення її навичок самодопомоги.

Розроблені також дидактичні матеріали для розвитку 6 сфер, з практичними 
тренінгами: «Методики формування навичок»; «Корекція небажаної поведінки»; 
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«Інтеграція АФК (адаптивної фізкультури) в ІПР». Призначення: розвиток 
6 сфер – конгнітивно-академічної, соціальної, фізичної, сенсорної, побутової, ло-
гопедичної.

Серед розробок – методологічні та дидактичні матеріали, обладнання з мо-
дулем навчання «Інклюзія в дошкільній освіті» з супроводом (практичний тре-
нінг); методологічні та дидактичні матеріали, обладнання з модулем навчання 
«Взаємодія і інтеграція між ІРЦ та навчальними закладами» з супроводом (прак-
тичний тренінг); методологічні та дидактичні матеріали, обладнання з модулем 
навчання «Інклюзія в середній освіті» з супроводом (практичний тренінг).

Система альтернативної комунікації 1 та 2 рівня, яка включає: базовий на-
бір зображень, посібник з данної методики, набір «Візуальні стратегії навчання», 
практичний тренінг з застосування системи альтернативної комунікації 1 рівня або 
2 рівня. Призначення – навчити дітей використовувати картинки для прохань, ко-
ментарів, а в кінцевому результаті і для розмови.

Інтерактивно-демонстраційний комплекс включає в себе ноутбук, інтерактивний 
короткофокусний проектор, дошка п’ятиповерхнева комбінована (магнітно-мар-
керно/крейдова), монтажний комплект, багатофункціональний пристрій кольоро-
вий. Призначення: ефективне використання комплексних рішень в інклюзивному 
навчанні.

Так було створено лінійку навчального обладнання від вітчизняної торгівель-
ної марки Interschool , нова лінійка отримала назву Interschool Inclusion [2]. До її 
створення було залучено 7 сертифікованих практикуючих спеціалістів по роботі 
з дітьми з ООП, фахівці і зараз працюють над розробкою товарів. 67 наборів 

Рис.1. Найвибагливіші тестувальники розробок лінійки Interschool Inclusion
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з продуманим складом – сьогодні найбільша пропозиція власного виробництва 
в Україні.

При налагодження виробництва команда зіштовхнулась із багатьма трудноща-
ми. Найважче було зібрати команду фахівців, відданих турботі про дітей, здатних 
до постійного самовдосконалення. Важливо, щоб придбане обладнання правильно 
використовувалося, тож навчання викладачів – ключовий етап ефективного впро-
вадження, тому проводимо і практичні тренінги з використання обладнання ТМ 
Interschool.

В Україні з’являються виробники обладнання для інклюзивних центрів, які про-
понують вже готові комплексні рішення. Приємно, що над завданнями розробок 
інклюзивного обладнання працюють вітчизняні компанії [3].

Встановивши принцип – «інклюзивний – значить кращий!» та підібравши ко-
манду професіоналів, ми і далі працюємо над новими розробками, а тому сприй-
маємо пропозиції та зауваження, які наші клієнти та партнери можуть висловити 
у наших соціальних мережах. Думаю, лише наступні покоління українців зможуть 
оцінити те, що сьогодні відбувається, коли наші діти з ООП зроблять свій внесок 
у розвиток людства. Але майбутнє починається сьогодні!
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КОНЦЕПТ «АТМОСФЕРНОГО КЛАСУ»  
ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДІТЕй  

ДО НАВЧАННЯ

Олександр Дорош, 
керівник освітніх проектів НВП «Енглер»
Анна Зайчук, 
керівниця відділу маркетингу НВП «Енглер»

Закордонні дослідження вказують [1], що інтерес до навчання у школярів 
стрімко знижується відповідно до тривалості їх навчання і досягає мінімуму (37%) 
на дев’ятий рік навчання (див. Рис.1).

Рис.1. Зацікавлення навчанням школярів

Вітчизняні дослідження цього феномену ще тривають, і, впевнені – невдовзі 
матимемо результати і для українських реалій. Та все ж зустрічі із тисячами педа-
гогів, батьків та учнів вказують – така ж проблема існує і в Україні. Більше того, 
саме вчителі природничих наук найбільше потерпають від такого зниження зацікав-
леності – саме з 9-го класу розпочинається серйозне вивчення складних фізичних 
явищ, хімічних та біологічних процесів, географічного різноманіття тощо. Школярі 
ж зустрічаються із цими складними предметами вже «стомленими», вже втратили 
інтерес до навчання.

При цьому у сучасній середній школі виокремлюються такі проблеми: 1) шкільні 
книги все ще є домінуючими; 2) технологія використовується лише як доповнення, 
3) результати вимірюються лише за допомогою енциклопедичних знань – оцінки, 
що отримують діти, є єдиними показниками знать; 4) персоналізоване (один вчи-
тель на одного учня) навчання залишається мрією. Важливою проблемою також 
в контексті розвитку «Нової української школи» залишається забезпечення рівного 
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доступу до якісного навчання і новітніх розробок дітей з різних міст і сіл країни. 
Школярі з великих міст зазвичай мають краще обладнання у предметних кабінетах, 
щоправда, реформа децентралізації сприяє вирівнюванню даної ситуації. Об’єднані 
територіальні громади на сьогодні можуть закуповувати сучасне навчальне облад-
нання [2].

Саме там – в об’єднаних територіальних громадах – сьогодні відбуваються 
найбільш значущі зміни в освітянській сфері: поряд із впровадженням НУШ та 
загальнодержавних освітянських програм змінюються і місцеві підходи до освіти. 
Проведене на замовлення Науково-виробничого підприємства «Енглер» соціальне 
дослідження показало основні тенденції у сприйнятті освіти серед основних стей-
кхолдерів – батьків, учителів та учнів.

Фокус-групи стейкхолдерів відзначили для проблеми підвищення зацікавлено-
сті навчанням різноманітні підходи. Так, учителі хотіли би повернути зацікавленість 
дітей до навчання, підвищити ефективність освіти, скоротити час на підготовку 
до занять, практикувати залучення батьків до освітнього процесу для підвищення 
мотивації та цінності навчання у дітей. Ірина, учитель хімії у сільській школі, 6 ро-
ків педагогічного стажу: «Потрібно більше практики, ніж теорії. На теорію діти 
взагалі не звертають увагу. Діти запам’ятовують лише матеріал з демонстрацією. 
Наприклад, їм дуже запам’яталася поїздка на сирзавод, де вони на власні очі по-
бачили технологічні процеси».

Діти хотіли би, насамперед, цікавої подачі матеріалу викладачами, хочуть біль-
ше яскравих демонстрацій, практичної роботи, гри (презентації, плакати, дослі-
ди, ребуси, експерименти, відео). Діана, 8-ий клас: «Мені подобається фізика 
тим, що вчителька розповідає цікаво і урок побудований цікаво. Вона показує різні 
експерименти, ми їх робимо. Іноді дивимось відео і проходимо тести». Можливо 
для декого виявиться дивним, але діти хотіли б залучення батьків до навчального 
процесу, тісної співпраці батьків і вчителів.

Опитування батьків виявило, що вони більше приділяють уваги побутовим умо-
вам навчання дітей, ніж оснащенню навчальних кабінетів. У той же час батьки до-
ссить високо формулюють свої вимоги до навчання: освіта для дітей на світовому 
рівні, сучасне комп’ютерне обладнання, щоб дітям було легше пристосуватись до 
навчання в ВУЗах та роботи. Оксана, мама двох школярів: «Ідеальний вчитель – 
сучасний вчитель, який слідкує за розвитком технологій і використовує в роботі».

У відповідь на дані виклики та побажання стейкхолдерів, фахівцями НВП 
«Енглер» було розроблено концепт «Атмосферного класу», коли учні і вчителі 
немов би занурюються у науку, все навколо перетворюється на цікаві інструменти 
для проведення дослідження [3].

Йдеться про оснащення, яке виходить за рамки шкільної програми і може бути 
базою для позашкільної освіти та діяльності [4].

Умовно усі навчальні засоби (компоненти Атмосферного класу) можна роз-
ділити на 4 великих категорії (див. Рис.2): «Інтерактивні комплекси», «Навчальне 
обладнання загального призначення» (набори лабораторного обладнання і ди-
дактичні навчальні засоби), «Інноваційні засоби навчання» (цифрові вимірюваль-
ні комплекси), «Методологічна підтримка у традиційному та інноваційному серед-
овищі» (рекомендації з використання устаткування та яскраві «атмосферні» 
елементи, призначені допомогти вчителеві підкріпити теоретичний матеріал 
практичною демонстрацією чи дослідами.) Окрім цього, до концепту входять 
зовсім нові навчальні інструменти власного виробництва, які призначені допомогти 
вчителеві підкріпити теоретичний матеріал. Як найпростіше зацікавити дітей? Грою 
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та демонстрацією застосування отриманих знань в житті! До прикладу, для уро-
ків фізики експерти «Енглер» розробили гру «Оптичні ілюзії», а для хімії – гру 
«Дивовижний світ розчинів».

Рис.2. Концепція Атмосферного класу

Важливою складовою середньої освіти є проведення традиційних експериментів 
з фізики, хімії, біології та інших предметів з залученням цифрових засобів. У той 
же час оцінювати якість обладнання необхідно з практичної користі від застосу-
вання в навчальному процесі. Взяти для прикладу кабінет біології. Представники 
«Енглер» зіткнулися із ситуацією, коли школи обмежуються покупкою демонстра-
ційних моделей на зразок будови внутрішніх органів людини і скелетів тварин. Такі 
традиційні моделі пов’язані, як правило, з одною-двома практичними роботами для 
школярів. Для порівняння: у компанії «Енглер» лише один навчальний набір для 
вчителя з біології охоплює 29 практичних, лабораторних і демонстраційних робіт.

Загалом, фахівці «Енглер» розробили різні оптимальні набори традиційного 
обладнання. Йдеться про понад 108 наборів для початкової, середньої школи, 
а також інклюзії, до складу яких входить більше 2500 різних елементів[5]. Кожен 
з наборів має продуманий склад навчальних елементів, методологію використання 
та практичні кейси.

Для задоволення потреб технологічного світу компанія пропонує застосовувати 
в навчальному процесі цифрові вимірювальні комплекси «Einstein» – набір датчи-
ків і вимірювальних приладів, які приймають, трансформують і відтворюють набір 
даних на відповідному пристрої. Датчики необхідні для вивчення фізики, хімії, 
біології, а також науково-дослідницької STEM-діяльності.

А взагалі, цифрові вимірювальні комплекси виходять за рамки одного предме-
ту: вони дозволяють створити міждисциплінарний зв’язок, об’єднують науки при-
родознавства, дозволяють розкрити потенціал учня і дати йому правильний вектор 
для власного розвитку.

Щоб зберегти баланс між традиційними та цифровими засобами, концепт 
Атмосферного класу пропонує інтегральне рішення, яке об’єднує низку новітніх 
підходів: інтерактивні комплекси, навчальне обладнання загального призначення, 
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інноваційні навчальні засоби, методологічну підтримку у традиційному та іннова-
ційному середовищі.

Завдячуючи таким зрозумілим і функціональним інструментам, учитель зможе 
швидко інтегруватись в навчальний процес і крокувати в ногу з часом, а учні – здо-
бувати сучасні знання з цікавістю.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ТА 
ЇхНЬОГО ДОЗВІЛЛЯ, ЩО ВПЛИВАЄ НА ФОРМУВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ

Світач Ольга Василівна
педагог  
Опорного закладу навчально-виховного комплексу
«Колківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей»

Актуальною проблемою сьогодення є масштаби екологічних змін, що створюють 
реальну загрозу для життя людей. Екологічна криза вимагає інтенсивного екологіч-
ного виховання всього населення, зокрема, підростаючого покоління. Фундамент 
екологічної культури закладається в дитинстві, де першочергова роль належить сім’ї. 
Проте особливе місце у формуванні екологічного світогляду, екологічної культури, 
екологічної свідомості відводиться саме загальноосвітній школі. Тому екологічне ви-
ховання має займати важливе місце у положеннях Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування освітньої галузі «Нова українська школа».

Педагогічний колектив Опорного закладу навчально-виховного комплексу 
«Колківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» Маневицького району Волинської області 
створює найсприятливіші умови для екологічного виховання, що сприяє соціаліза-
ції особистості, формування системи цінностей, навичок, орієнтованих на життє-
во-практичну діяльність. Заходи, що організовуються, дають змогу учням відчути 
причетність до екологічних справ, вчать рости небайдужими, розумно задовольняти 
власні потреби, не зашкоджуючи довкіллю, розвивати бажання власноруч допома-
гати природі, користуватися практичними порадами по її збереженню.

У школі створена міцна база для виховання екологічної культури молодого 
громадянина нашої держави, формування здорового способу життя, навичок еко-
логічно доцільної моральної поведінки та активної громадянської позиції.

Реалізація екологічних завдань у позаурочний час здійснюється через такі 
форми виховання: бесіди, конференції, «круглі столи», інформаційно-пізнавальні 
години; пізнавальні екскурсії, туристичні походи, пошукові експедиції, конкурси 
малюнків, виробів, творів на екологічну тематику, екологічні акції. 

Безцінними є екскурсії молодших школярів у природу, спостереження за яви-
щами природи. Щорічно учні початкових класів школи-ліцею мандрують в урочища 
Рудня, Кривий ліс, Білий Берег, милуються краєвидами заплав річок Стир та Рудка.

Можливість збагачувати свої знання про природу рідного краю, вивчати і до-
сліджувати її, розвивати екологічну культуру учнів надають екскурсії по мальовни-
чим куточкам області та України. Наші учні подорожуючи Україною, відвідали м. 
Кам’янець-Подільський (10-і, 8-і, 9-Б кл.), м. Львів (6-А кл.), Карпати, за маршру-
том Яремча-Буковель-Говерла (9-А кл.), м.Київ, Черемський заповідник, Оконські 
джерела, Маневицький та Волинський краєзнавчі музеї. В ході екскурсій школярі 
отримувати естетичну і моральну насолоду від спілкування з природою, вчаться 
поводитись, не завдаючи їй шкоди.

Система навчально-виховної роботи з екології у нашій школі спрямована пе-
реважно на набуття учнями певних екологічних знань та навичок. Саме в проце-
сі безпосереднього залучення учнів до практичної природоохоронної діяльності 
відбувається найефективніше засвоєння екологічних норм і вимог, усвідомлен-
ня наслідків будь-яких заходів наукового, виробничого та соціального змісту, 
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пов’язаних із впливом на довкілля. Виконання учнями таких конкретних природо-
охоронних заходів, як здійснення моніторингу довкілля, екологічні конкурси, ві-
кторини, ігри, виконання творчих завдань екологічного спрямування, дозволяють 
учителеві найкраще виявити пізнавальні екологічні інтереси школярів. Тим самим 
закладаються основи для виховання особистості з високим рівнем екологічної 
обізнаності, культури формування нового типу екологічного мислення та пове-
дінки в навколишньому середовищі. Зокрема, школярі створюють власні еколо-
гічні проекти «Що я можу зробити для захисту довкілля», «Зимуючі птахи нашої 
місцевості», а старшокласники підготували проект «Екологічні проблеми селища 
Колки та його околиць».

Педагоги ОЗНВК проводять велику позакласну роботу. Учні школи мають мож-
ливість відвідувати гуртки «Юні друзі природи», «Юні екологи», «Юні орнітоло-
ги», Шкільне лісництво. Займаються школярі й науково-дослідницькою роботою 
у секціях МАН з біології та лісознавства. Учні протягом року вивчають багат-
ство місцевої фауни та флори, виховуючи при цьому риси національної гордості 
за свій край. Були підготовлені наукові роботи з вивчення орнітофауни урочища 
Рудня, «Поширення верхівкового короїда (Ips Acuminatus) у соснових лісах ДП 
«Колківське ЛГ» та заходи захисту від нього», «Екологічний стан урочища Білий 
берег». До Свята зустрічі птахів учні школи виготовляють шпаківні, дуплянки, які 
гуртківці розвішують шкільному саду, лісах ДП «Колківське ЛГ», місцях, що страж-
дають від навалів короїдів для регулювання чисельності шкідників.

З метою пропагування екологічної культури, захисту навколишнього середови-
ща, розвитку в учнів інтересу до предмету екології, любові до природи, поваги до 
товаришів, до їх думки, доведення   значення   екології у житті людини, в шко-
лі проходять: тиждень екології, День акваріумістики, День довкілля, День Землі, 
тиждень природничих наук. В рамках яких проходять змістовні заходи: години 
спілкування «Домашні улюбленці», «Подорож по країні «Екологія»; інформаційні 
години: «Вода – основа життя», «Червона книга Волині», шкільні свята «Барви 
осені», «Подорож у царство квітів», «Свято гарбуза», «Первоцвіти», «Зустрічаємо 
птахів». Змістовними проходять години спілкування по збереженню та відтворенню 
ландшафтів місцевості, бесіди на екологічну тематику, засідання круглого столу 
«Екологічні проблеми селища Колки».  Організовуються перегляди науково-попу-
лярних фільмів, конкурси малюнків, плакатів, на кращу шпаківню та годівничку, 
постерів «За чисте довкілля».

Важливу роль у позакласній та позашкільній роботі має практично-дослідна 
діяльність. Вона є складовою натуралістичної, екологічної, природоохоронної осві-
ти та ґрунтується на принципах пізнання живої природи й функціонування живих 
систем, їх розвитку та взаємодії. Проте її основу становлять спостереження, систе-
матизована пошуково-дослідницька діяльність.

У процесі позакласної роботи з біології учні школи мають можливість проводи-
ти різноманітну дослідницьку роботу на навчально-дослідній ділянці.

Шкільна навчально-дослідна ділянка знаходиться на пришкільній садибі, що 
має площу 5 га. Ділянка розміщена навколо господарських будівель школи.

Навчально-дослідна земельна ділянка має перш за все пізнавальне і виховне 
призначення. Тому до організації ділянки і роботи на ній залучено вчительський 
і учнівський колектив школи, батьківський комітет.

Щорічно складається план дослідної роботи на ділянці, розміщення дослідних 
ділянок для роботи по класах, графік занять в літній період, потребу в інвентарі, 
насінні і посадковому матеріалі, добривах.
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План роботи на навчально-дослідній земельній ділянці як складова частина 

плану навчально-виховної роботи нашої школи розглядається на педагогічній раді 
і затверджується директором школи.

Для повноцінної роботи в кожному класі з початку навчального року ство-
рюються ланки. Ланковими обираються кращі учні, які є хорошими помічниками 
вчителя.

Основна робота на навчально-дослідній ділянці проводиться весною та в літній 
період під час практики. Весняний обробіток ділянки в основному виконується на 
уроках трудового навчання, а закладання дослідів, посадка чи висівання культур – 
протягом квітня – травня під час загальношкільного суботника. Упродовж літньої 
практики у школі організовуємо трудові десанти, під час яких впорядковуються 
квітники та навчально-дослідна ділянка.

Різноманітною є тематика дослідів, яку учні проводять на шкільній навчаль-
но-дослідній ділянці в овочевій сівозміні: «Вплив строків посіву моркви на вро-
жай», «Вивчення врожайності різних сортів кабачків», «Вплив попередньої об-
робки насіння на врожай квасолі», «Вплив строків проріджування на врожай 
столового буряка», «Дослідження кислотності ґрунту та його вплив на врожай-
ність картоплі», «Вплив добрив на врожай гарбуз», «Врожайність різних сортів 
гречки в умовах Маневицького району Волинської області». Дослідна робота 
на тему «Дослідження кислотності ґрунту та його вплив на врожайність карто-
плі» є переможницею Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор-
Дослідник» у номінації «Еколог-Юніор» та обласного етапу Всеукраїнської 
трудової акції «Турбота молоді тобі, Україно!» за напрямком «Дослідницький 
марафон».

У відділах навчальної ділянки «дендропарк» та «сад» проводиться навчаль-
но-дослідна робота по виконанню практичної частини навчальних програм. Тут 
проводяться не лише екскурсії, учні набувають практичних навичок посадки дерев 
та догляду за ними.

Навчально-дослідницька робота з декоративними рослинами у школі прово-
диться на уроках біології, заняттях гуртків та під час літньої практики згідно плану. 
Близько 0,20 га шкільного подвір’я припадає на клумби, які дбайливо доглядають 
учні разом зі своїми наставниками. Об’єктами для спостереження та дослідження 
тут є культурні сорти квітів, які мають різне забарвлення, форму, період цвітіння та 
дозрівання насіння. Вихованці не лише милуються квітами, а й проводять спосте-
реження за різними квітучими рослинами, порівнюють їх, проводять дослідницькі 
роботи, оформляють щоденники спостережень.

Дендрокарту України – велику клумбу у вигляді карти нашої держави відкрили 
в пам’ять Героїв Небесної сотні, що полягли на Євромайдані у 2015 році. Щороку 
класні колективи, за якими закріплена певна область, створюють її дизайн, висад-
жують та доглядають за квітучими рослинами.

Правильно організована дослідна робота виробляє в учнів спостережливість, 
уміння самостійно проводити нескладні дослідження й робити висновки, привчає 
до творчих пошуків, це важлива ланка поєднання навчання з виробничою пра-
цею. Вона підвищує якість знань, сприяє спрямуванню профорієнтаційних нахилів. 
У процесі практичної діяльності і спостережень учні безпосередньо пізнають живі 
організми, їх біологічні особливості. В школярів виробляється відповідальність за 
наслідки і якість дорученої їм роботи. Під час роботи на пришкільній території 
очевидним для дітей стає зв’язок біологічної науки з практикою, конкретизуються 
поняття, з’являються і закріплюються міжпредметні зв’язки.
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Людина – частка природи, тому від стану природи залежить її життя, а від 
бережливого ставлення до власного організму і оточуючих людей – її здоров’я.

Дбайливими господарями школи та свого селища проявляють себе учні нашої 
школи, під час озеленення класних кімнат, коридорів, акцій «Здай макулатуру – 
збережи дерево», «Зробимо Колки чистими».

Головна мета таких заходів – привчити молодих людей до думки про відпові-
дальність за власні дії та вчинки. Відомо, що чисто не там, де прибирають, а там 
де, не смітять. І наші учні своїми діями довели, що небайдужі до проблеми забруд-
нення навколишнього середовища взагалі і хочуть бачити своє селище і його око-
лиці чистими. Діти стали прикладом для дорослих, тому що перейнялись власною 
відповідальністю за збереження довкілля.

Отже, екологічна освіта і виховання в Колківському ОЗНВК спрямовані на за-
безпечення потреб особистості у творчій самореалізації, формування особистості 
з високим рівнем загальнолюдської культури, підготовку до активної професійної 
та громадської діяльності.

Педагогічний колектив школи працює у напрямі виховання в учнів потреби спіл-
кування з природою та безпосередньої участі в її охороні. Досвід роботи підтвер-
див, що робота на навчально-дослідній ділянці допомагає школярам переконатися, 
якою працею отримуються нові знання, яких це коштує зусиль. У молодого поко-
ління формуються якості, основою яких є об’єктивність, чесність, наукова етика, 
а також бережливе ставлення до природи, що унеможливлює порушення її законів. 
Ці якості переносяться на всі сфери діяльності особистості, стають характерними 
її рисами.

Організована позаурочна діяльність з екологічного виховання ведеться для са-
мих дітей, заради їхнього навчання і виховання, спонукає учнів до творчого мис-
лення та бути активними учасниками у трудових природоохоронних справах.

Тому в процесі реформування освітньої галузі слід не забувати про організацію 
позаурочної роботи учнів та їхнього дозвілля, що впливає на формування екологіч-
ної культури школярів. Цілеспрямована  робота у позаурочний час переконує  учнів 
у потребі  діяти, дає задоволення  кінцевим результатом,  відчуття  причетності  до 
вирішення екологічних проблем,  готує  до самостійного  життя  у  злагоді  з при-
родою. В результаті у молодого покоління формується найважливіша якість осо-
бистості – переконливість, виробляються навички екологічно грамотної поведінки, 
свідоме ставлення до природи.
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ДИТЯЧІй 
ШКОЛІ МИСТЕЦТВ (ДШМ) В УМОВАх ПОЗАКЛАСНОЇ 
МУЗИЧНО – ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОРТЕПІАННОГО 

ВІДДІЛУ

Михайловська Аліна Вікторівна,
завідуюча фортепіанним відділом ДШМ,
викладач-методист
КПНЗ «Вишнівська ДШМ» 
Києво-Святошинського району Київської області

Анотація. Досліджуються форми та методи позакласної музично-творчої ді-
яльності фортепіанного відділу дитячої школи мистецтв (ДШМ) та їх вплив на 
формування творчої особистості.

Ключові слова: мистецька школа, творча особистість, музично-творча діяль-
ність, позакласна музична діяльність; форми та методи позакласної музичної діяль-
ності; творчий розвиток; інноваційний підхід

Аннотация. Исследуются формы и методы внеклассной музыкально-творче-
ской деятельности фортепианного отдела детской школы искусств (ДШИ) и их 
влияние на формирование творческой личности.

Summary.The forms and methods of out-of-class musical and creative activities 
of the piano department of the children’s art school (CAS) and their influence on the 
formation of the creative personality are explore.

Докорінне реформування системи освіти в контексті сучасних суспільних змін 
в країні передбачає ідеологію змін в освіті, закріплених у новому базовому за-
коні України «Про освіту» (від 05.09.2017). Розбудова нової системи освіти від-
повідно до Концепції «Нової української школи», нових освітніх стандартів, що 
ґрунтуються на «Рекомендаціях Європейського парламенту та Ради Європи» (від 
18.12.2006) та Положення Міністерства культури України «Про мистецьку школу»( 
від 09.08.2018) торкнулися також змін у сфери культури, а саме, мистецької освіти 
та її паралельного реформування та удосконалення.

На сьогодні мистецькі школи – це заклади позашкільної освіти сфери культури, 
які розглядаються у загальному контексті суспільних змін.

Ключовим компонентом Нової школи є новий зміст освіти, заснований на фор-
муванні компетентностей. Серед «10 ключових компетентностей Нової української 
школи» важливими в контексті цього дослідження є:

• «Обізнаність та самовираження у сфері культури. Здатність розуміти твори 
мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та 
почуття за допомогою мистецтва …глибоке розуміння власної національної іден-
тичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного 
вираження інших»;

• «Здатність до пошуку нових знань, набуття нових вмінь та навичок…»
• «Уміння генерувати нові ідеї та втілювати їх у життя…»
• «Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати кон-

флікти, досягати компромісів…»,здатність співпрацювати в команді.
• «Застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку, обробки, 

обміну інформацією…»[2,с.11–12]
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Ключовими компонентами Нової школи також є:
«Виховання на цінностях. Нова українська школа буде формувати
ціннісні ставлення і судження, які слугують базою для щасливого особистого 

життя та успішної взаємодії з суспільством…виховання сильних рис характеру та 
чеснот здійснюватиметься через наскрізний досвід.»[2,с.19–20]

«Нова школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства»… В основі пе-
дагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем 
і батьками» [2,с.14–15]

Тому, постає необхідність оновлення навчально – виховного процесу з пе-
реорієнтацією на «компетентнісні» засади нової української школи – педагогіку 
партнерства, індивідуальний підхід щодо формування творчої особистості дитини, 
юного громадянина, розвиток його здібностей та навичок до продуктивної праці, 
опанування знань, що безперечно стануть в нагоді в житті. Саме позакласна му-
зична діяльність дає можливість застосування методів викладання, заснованих на 
співпраці(ігор, групових завдань, тощо) учням-піаністам, які на уроках з фаху 
займаються індивідуально. Спільна діяльність сприятиме їхній соціалізації, розвит-
кові ,так званих «м’яких навичок», які можна записати формулою «4К»:критичне 
мислення, комунікація, командна робота і креативність –це людські якості, які 
цінуються в кожній людині протягом всього життя.

Без сумніву, музична творча діяльність є тим творчим процесом, що розкри-
ває здібності та креативні якості особистості, оскільки вимагає творчого самовира-
ження, активізує пам’ять, уявлення, фантазію, інтуїцію, стає основою зародження 
естетичного смаку й любові до прекрасного, до музики, виховує характер щодо 
працездатності, результативності, рішучості, ініціативності та самоорганізації. А ком-
петентнісний підхід посилює важливість інтерактивної та практичної діяльності, яка 
спрямовується на самостійний пошук учнями інформації та її інтерпретацїї, вико-
ристовуючи сучасні медіатехнології (звісно, педагогічні поради ніхто не відміняє!)

Проблеми музичного навчання і творчого розвитку дітей досліджували 
Б.В.Асаф’єв, О.А.Апраксіна, Н.Я.Брюсова, Н.А.Вєтлугіна, Д.Б.Кабалевський, 
А.І.Лагутін, В.Н.Шацька, Б.Л.Яворський та інші. Методи виховання творчіс-
тю розроблялась такими відомими педагогами, як Л.А.Баренбойм, Д.Д.Благой, 
А.Й.Корженевський, В.Л.Макаров, Г.М.Падалка та інші. Про види та принципи по-
закласних форм виховання учнів в дитячих музичних школах писали О.Алексєєв, 
А.Бороздін, Л.Борухзон, Л.Лагутін та інші. Психологічні особливості естетич-
ного виховання дітей та творчого розвитку особистості вивчали Б.Г.Ананьєв, 
Л.С.Виготський, В.О.Моляко, В.В.Рибалка, С.Л.Рубінштейн, Б.М.Теплов та інші.

Так, у психолого-педагогічній літературі творчу особистість визначають як:
 – особистість, межі творчості якої охоплюють дії від нестандартного розв’язку 

простого завдання до створення об’єктивно нового в певній галузі,
 – особистість, що характеризується специфічними особистісними якостями, 

а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення.
Але, з точки зору виховання, сам факт залучення дитини в активну творчу 

діяльність є набагато ціннішим, ніж її результати, бо в процесі такої діяльності 
дитина відкриває те, що раніше їй було невідомим. І такий суб’єктивний творчий 
процес зараз, в педагогічній науці, теж вважається творчістю, хоча він не створює 
об’єктивно нового результату, що має суспільну цінність.

І саме в музичних школах велике значення має створення для учнів сприятливих 
умов для активної творчої діяльності в процесі спілкування, з урахуванням вікових 
особливостей дітей, орієнтації на їх інтереси та потреби їх особистості, причому, 
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робота відбувається як в навчальному процесі, так і в процесі виховання, які мають 
свої специфічні особливості.

Зокрема, процес виховання не може обмежуватись форматами навчальної ді-
яльності (урок, залік, іспит, академконцерт), бо передбачає

застосування разгалуженої системи позакласних музично– творчих заходів, що 
в сукупності з навчанням забезпечують гармонічне виховання учнів в школі. Таким 
чином, поєднуються організація дозвілля і навчального процесу.

Актуальність проблеми полягає в недостатній розробленості питання органі-
зації позакласної та позашкільної роботи з учнями шкіл мистецтв, в необхідності 
систематизації методів та форм, які використовуються в цій сфері роботи ДШМ 
,в світлі нового погляду на навчальний процес.

Автор, з огляду на власний музично-педагогічний досвід в якості викладача по 
класу фортепіано та завідуючої фортепіанним відділом школи , обумовив вибір 
вищезазначеної актуальної проблеми для теми цієї статті.

Метою статті є визначення змісту, форм і методів позакласної музично-творчої 
діяльності, основаних на використані набутих в процесі навчання компетентностей, 
формування творчої особистості, яка володіє естетичною культурою, і на цій основі 
формує свою соціокультурну та національну ідентичність.

Розвиток творчої особистості в процесі музичної діяльності активізує інтелекту-
альну, емоційно-почуттєву, дієво-практичну сфери духовного життя, зокрема, 3-х її 
складових (компонентів) – сприймання, виконання, творення, які , в свою чер-
гу, формують музичну свідомість особистості. Тому вже з перших років навчання 
викладачам необхідно привчати дітей до спілкування з високохудожніми творами 
мистецтва, розширюючи їх світогляд, формуючі їх ціннісні орієнтації та самостій-
ність оціночних суджень, цьому сприяють різні традиційні форми роботи – бесіди 
у рояля, тематичні лекції, лекції-концерти.

Звичайно, ці форми роботи часто використовуються на практиці в роботі ДМШ, 
але в кожну традиційну форму можна привнести інновації, тобто, підійти творчо, 
залучити до їх підготовки та проведення учнів. Ця діяльність проводиться педаго-
гами як для своїх учнів та їх батьків, так і на відділі з залученням більш широкої 
аудиторії.

Написання цікавого сценарію, враховуючи учнівські ідеї та знахідки, викори-
стання аудіо– та відеозаписів, фотоматеріалів, тематичне оформлення залу малюн-
ками дітей – допомагають збільшити враження, розвинути уяву, створити святкову 
атмосферу.

Після проведення лекції-концерту силами учнів класу викладач може закріпити 
матеріал такими розвиваючими формами роботи:

1) перегляд відеозапису цього концерту разом з учнями, робота над помил-
ками у виконанні, сценічній поведінці, причому більш розвиваючим буде активне 
обговорення цього концерту саме учнями, воно може бути також в формі аргумен-
тованої «Поради товариша»;

2) проведення вікторини.
Так, після проведення лекції-концерту нашого класу «Музика в танцювальних 

ритмах»– учні впізнавали ці музичні твори у запису та у виконанні викладача, прига-
дували характерні ритмічні малюнки, танцювальні рухи, темпи, розмір та характер ви-
конання, а також національну приналежність, костюми, характерні інструменти тощо.

Цікавою пізнавальною формою роботи є тематично-монографічні концерти, 
присвячені творчості композиторів чи видатним збіркам, зустрічі з композиторами 
та виконання їх творів.
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Цю роботу можна розділити на концерти, що проводяться силами учнів та ви-
кладачів, та на концерти запрошених гостей до «Музичної вітальні фортепіанного 
відділу», яка з успіхом функціонує в Вишнівській ДШМ.

До пріорітетних педагогічних завдань відноситься набуття однієї з найважли-
віших компетентностей – формування національної ідентичності, свідомості, яка 
постає однією з рушійних сил суспільства. Національна ідентичність формується 
в музичних школах за допомогою народної музики, пісень, поезії, музики україн-
ських композиторів – підростаюче покоління має змогу прилучитись до культурних 
надбань рідного народу, а отже, відчути себе його частинкою.

Всі учні-піаністи мають в своєму репертуарі твори українських композиторів чи 
обробки народних пісень, які вони виконують в концертах, присвячених творчості 
Т.Г. Шевченка, Лесі Українки тощо (цікавим був нещодавно на нашому відді-
лі концерт « Т.Г. Шевченко та музика», а також творчості класичних та 
сучасних українських композиторів. Діти вчаться підбирати українські пісні 
по слуху як на уроках по сольфеджіо, так і на уроках фортепіано, що дає 
їм змогу застосовувати ці вміння в подальшому позакласному музикуванні. 
З великим задоволенням учні виконують фортепіанні обробки українських пі-
сень в класичному та джазовому стилі. Великою популярністю користуються 
сучасні обробки Г. Без’язичного, О. Саратського, К. Віленського тощо. Тому 
підтвердженням стало проведення в нашій школі лекції-концерту «Українська 
народна пісня від національного джерела до сучасного джазу» (на прикладі 
двох збірок джазових обробок українських народних пісень О.Саратського).

Концерти джазової та популярної музики завжди користуються великою по-
пулярністю завдяки тому, що засобами зрозумілої музично-інтонаційної мови та 
гарним фортепіанним обробкам формують смак учнів і вміння вибирати якісний 
матеріал і в «легкій» музиці, що стане в нагоді і в подальшому домашньому му-
зикуванні.

Захоплюючою та пізнавальною, як для учнів, так і для викладача, може бути 
робота над підготовкою циклів концертів, наприклад:«Музичні подорожі», «Історія 
музичних стилів та жанрів» тощо.

На практиці ми бачимо, що в дитячих концертах різноманітні п’єси краще все 
ж таки об’єднувати сценарієм чи сценарними підводками, що дає слухачам та ви-
конавцям більший творчий імпульс, допомагає краще розкрити образ свого героя 
та зацікавити публіку.

Як приклад, можна привести святкові концерти – «Музичні дарунки весни», де 
всі номери були об’єднані віршами та конферансом хлопчиків – ведучих; – ново-
річний костюмований концерт з цікавим сюжетом «Зимові візерунки»; – театралі-
зований концерт «В світі казок», для якого по програмі наданих п’єс було створено 
сценарій-казку, що об’єднала персонажей з різних казок в одну, тощо. Важливою 
сторінкою життя відділу став концерт – «Рідній школі присвячується…», присвяче-
ний 50-річному ювілею нашої школи, сценарій якого поєднав історію та сьогодення 
роботи фортепіанного відділу.

Цікавою формою роботи, що проводиться в нашому відділі ДМШ є «Клуб до-
питливих музикантів». Зараз програму засідань клубу складає цикл лекцій (з ви-
користанням аудіо– та відеозаписів) про творчість видатних піаністів – вико-
навців. Надалі, тематика лекцій планується бути дуже різноманітною. Цю форму 
роботи ми започаткували для того, щоб активізувати творче сприйняття наших слу-
хачів, познайомити їх з життям, світоглядом, особливостями стилю різних виконав-
ців та сформувати їх художні критерії, смаки, ще більше залучити до світу музики, 
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зробити дійсно допитливими. Необхідно залучати учнів до підготовки клубних засі-
дань, до пошуку матеріалів по темі, використовуючи іитернет-ресурси ,літературні 
джерела, та роботі з ними, а також шукати прийоми заохочення слухачів до актив-
ного сприйняття в формі обговорення, висловлення власної думки, враження від 
почутого. Ці враження можуть спонукати учнів до розуміння творчого процесу та 
поліпшення якості власних занять.

Концерти учнів для батьків потрібно теж проводити не формально! Можна 
створити сімейний клуб в рамках класу викладача. І ця форма вже поєднує – як 
навчальну, так і культурно – дозвільну діяльність. А музичні свята, в яких беруть 
участь родини всіх учнів, стають творчою лабораторією для учнів, батьків, бабусь 
та дідусів, і, звісно, для викладача.

Створюється оригінальний сценарій, який обговорюється з учнями, а вони вно-
сять в нього свої ідеї, корективи, шукають необхідний матеріал. Обов’язковим 
є заохочування будь-яких творчих знахідок, оригінальних думок, цікавих ідей, про-
позицій, що викликатиме у учнів почуття задоволення, гордості, віри в свої сили та 
здібності. Тематика цих свят дозволяє використовувати різноманітні форми діяль-
ності – це синтез усіх видів творчої діяльності, що входять до комплексу естетич-
ного виховання та навчання:

1. Виконання музичних творів, об’єднання їх сюжетом.
2. Виступи учнів в різних ролях, праця з ними над створенням образу, вико-

ристання костюмів – роль може визначитися твором, що виконується, сюжетним 
ходом, участю учня у музичній виставі-казці.

3. Постановка пісенних та танцювальних сольних та ансамблевих номерів, часті-
ше з музичним супроводом самих учнів.

4. Інсценування пісень.
5.Використання синтезатора ,цифрового фортепіано для різноманітних творчих 

завдань та звукових ефектів.
6. Літературно-музичні композиції.
7. Музичні ігри, вікторини, загадки, конкурси, квести, в яких приймають участь 

не тільки діти, а й усі запрошені – батьки, гості, випускники минулих років.
8. Залучення батьків до участі в святі не обмежується підготовчими роботами. 

Досить часто батьки виступають разом з дітьми (співають, грають в ансамблі, 
чи, навіть, соло) – і це найкращий приклад і стимул для подальшого естетичного 
розвитку їх дітей.

9. Святкове оформлення залу – малюнки, вироби дітей своїми руками, музичні 
ребуси, кросворди, декорації до казки тощо.

Всі ці форми роботи проводяться з учнями класу (від 5 до 15 років) та їх 
батьками, що вимагає такого сценарію і його творчого втілення, щоб людям різно-
го віку було цікаво. Це дуже складно, бо рівень освіти, інформованості, інтереси 
різних вікових груп дуже відрізняються. Це потрібно враховувати і проводити такі 
свята в високому темпі, різноманітно, з гумором, створюючи атмосферу повної 
невимушеності, а також будувати форму вечора змістовими блоками, щоб кожен 
з присутніх мав змогу знайти щось дуже цікаве для себе, відчути радість спілку-
вання, сімейного єднання, радість активної творчої діяльності, естетичну насолоду.

Підготовка до цих вечорів, колективна творча діяльність доставляє педагогу 
і учням може навіть більше задоволення, ніж самі вечори. Це час, коли кожний 
відчуває себе необхідною ланкою однієї творчої команди, особистістю, сміливо 
пропонує свої ідеї, а старші учні з задоволенням навчають молодших, допомагаючи 
педагогу.
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Синтезом всіх видів художньо-творчої діяльності на відділі є літературно-му-
зичні композиції, музичні вистави.

На рахунку нашого відділу вже 4 вистави: «Лускунчик» по казці Ф. Гофмана 
та музиці балету П. Чайковського, «Чіполліно» – по казці Дж.Родарі та музиці 
К.Хачатуряна та «Снігова Королева» по казці Г.Х.Андерсена та музиці сюїти та 
балету Ж.Колодуб, на цю постановку в «Шоколадному будинку» ми запрошува-
ли Жанну Юхимівну Колодуб, яка схвалила нашу постановку та виконання учня-
ми-героями казки фортепіанних номерів. Новою роботою для нас стала вистава 
«Золотий ключик», яку ми створюємо, поєднавши фортепіанні цикли А. Лєпіна, 
Ж.Металліді,О.Білаша і музику з його опери-балету. Цікавим це поєднання ста-
ло і для учнів, які створюють музичний образ героя, виконуючи твори стилістич-
но різні. Розуміння засобів музичної виразності, авторських прийомів, почерку, 
дає поштовх і для театралізованого втілення і , навпаки, театралізація дає кра-
ще розуміння фортепіанного виконання.

Чому ми використовуємо саме балетну музику? Важливим є захоплюючий 
казковий сюжет та яскрава талановита музика. І хоча у нас в школі немає теа-
трального та хореографічного відділень, які б змогли нам допомогти в поста-
новці, ми створюємо виставу біля фортепіано, таким чином розкриваючи та про-
пагуючи можливості нашого інструменту. Ми використовували клавіри балетів, 
ансамблеві перекладення, полегшений переклад С.Адлер балету «Лускунчик», 
збірку «Дитяча музика» К.Хачатуряна, сюїту «Снігова Королева» Ж.Колодуб. 
Твори різного рівня складності дають можливість задіяти дітей різного віку та 
рівня піаністичних можливостей. Зв’язок мистецтв, закладений в виставі, по-
требує в учня не тільки вміння грати на фортепіано, але й співати, танцюва-
ти, декламувати, рухатись, грати сольно та в ансамблі, акомпанувати, весь час 
перебуваючи в образі, що допомагає учневі розкритись ліпше і в музичному 
втіленні образу.

В основі репетицій лежать суб’єкт-суб’єктні відносини викладача з учнями 
та учнів між собою, стимулювання творчої активності, радості та захоплення 
процесом, повага до кожної дитини. Наші вистави дають поштовх для творчого 
розвитку і учням художнього відділення ДШМ, які створюють декорації, ма-
люють ілюстрації до цих казок, а потім являються одними з перших глядачів 
цих вистав.

Таким чином, ми бачимо, що різноманітність форм позакласної музич-
но-творчої діяльності в поєднанні з творчими завданнями на уроках розкрива-
ють учнів, збагачують, інтенсивно розвивають в інтелектуальному, естетичному, 
етичному плані, формують їх творчі та людські якості. Учні набувають нових 
компетентностей, вчаться співпрацювати в команді, шукати нову інформацію, 
генерувати ідеї. Діти з більшим бажанням займаються на уроках музики, по-
чинають покращуватись їх музичне мислення, музично-естетичний смак, фор-
муються ціннісні орієнтації, зростає елемент самостійності в роботі, розвива-
ється образне мислення, розуміння змісту твору, його музичної мови, відчуття 
його краси.

Також, музична діяльність призводить до більшої свободи особистості ди-
тини, до кращого виявлення її індивідуальних якостей, формує волю, характер. 
В процесі музичного навчання і музично-естетичного виховання діти вчаться 
заглиблюватись у свій внутрішній світ, ідентифікують себе з референтною гру-
пою, якою для них є музичний клас і школа мистецтв в цілому, усвідомлюючи 
і формуючи своє власне «Я», свою соціокультурну і національну ідентифікацію., 
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відчувають співпричетність до прекрасного світу музики, творчої музичної ді-
яльності. Артистична музична діяльність призводить до більшої свободи особи-
стості дитини, до кращого виявлення її індивідуальних якостей, формує волю, 
характер – і все це є результатами процесу формування творчої особистості.

Орієнтація виховної діяльності на особистість змінює суб’єкт-суб’єктну взаємо-
дію на діалогові методи і методи педагогічних ситуацій, що потребує нового розу-
міння втілення цього педагогічного підходу шляхом збереження найкращих здобут-
ків традиційного виховання та використання інноваційних форм і методів, творчих 
пошуків, оригінальних підходів до вирішення різноманітних педагогічних проблем, 
приймаючи та творчо застосовуючи нові принципи освіти нового покоління.
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РОЛЬ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Савлюк Ніна Іванівна
методист природничих дисциплін
відділу освіти, молоді та спорту
Новоушицької селищної ради
Хмельницької області

Анотація
У статті висвітлено значення методичних посібників, створених творчою групою 

вчителів «Пошук нового» відділу освіти, молоді та спорту Новоушицької селищ-
ної ради, використання яких у навчально-виховному процесі сприятиме форму-
ванню екологічної компетентності школярів. Посібники «Червона книга України. 
Рослини Новоушиччини (Хмельницька область)», «Червона книга Новоушиччини 
(Тваринний світ)», «Річки та джерела Новоушиччини (Хмельницька область)», 
«Парки та дендропарки Придністров’я (Хмельницька область)», «Завдання 
з екології та їх розв’язання» можуть бути використані в позакласній роботі, під 
час проведення екологічних конкурсів, змагань, на уроках біології, екології, гео-
графії, історії. Для формування екологічної компетентності дані посібники будуть 
корисні і учням, і вчителям, які щойно розпочали свою педагогічну діяльність, 
і досвідченим педагогам, також студентам педагогічних університетів та коледжів. 
Місцевий матеріал допомагає легкому формуванню екологічної компетентності. 
Всім відомо, що вивчення природи має починатися з того, що безпосередньо 
оточує людину, тобто з тих об’єктів і явищ природи, які людина може спостері-
гати щодня .

Ключові слова: екологія, екологічна компетентність, Червона книга, рослинний 
світ, тваринний світ, річки, джерела, парки, дендропарки.

Текст статті
Успіх учнів – краще мірило для переваг учителя…Уміє вчити той, хто вчить ці-

каво, хто викладає свій предмет так, щоб у душі учня зазвучали відповідні струни, 
і ні на хвилинку не засинала його допитливість…

Альберт Ейнштейн
Сучасний період розвитку людської цивілізації характеризується великими до-

сягненнями людства, бурхливим розвитком науки, техніки, технологій, освоєнням 
космосу і як наслідок цього порушується баланс у взаємовідносинах між людиною 
та природою. Відбувається глобальна перебудова біосфери, екологічна катастро-
фа, що спричинена демографічним вибухом, забрудненням атмосфери, гідросфери 
та літосфери, нагромадженням відходів людської діяльності, збіднінням запасів 
природних ресурсів. У ХХІ столітті людство почало усвідомлювати, що посилення 
впливу на довкілля може стати безконтрольним і загрожуватиме існуванню всієї ци-
вілізації. Важливе значення у подоланні екологічної кризи, на думку науковців, на-
лежить зміні суспільної психології, вихованню нового ціннісного ставлення до при-
роди, формуванню світоглядної свідомості людини. Основною метою екологічної 
освіти, на сьогодні, є формування екологічної культури окремих осіб і суспільства 
в цілому, формування навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного 
мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, 
унікальної цінності.
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Про перехід школи на нові показники якості освіти (компетентності) зазначе-

но в «Загальних критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загаль-
ної середньої освіти», вони затверджені Наказом МОН №371 від 05.05.2008 року, 
а також у Постанові Кабінету Міністрів від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про 
затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти». 
У контексті їх вимог навчально-виховний процес має бути спрямований на форму-
вання компетентностей учнів, однією з яких є екологічна.

У зв’язку з цим виникає ряд суперечностей між:
– станом навколишнього середовища та рівнем усвідомлення учнями загально-

освітніх навчальних закладів екологічної небезпеки;
– сучасними вимогами до формування екологічної компетентності учнів та не-

достатнім рівнем підготовки вчителів до формування цієї компетентності;
– необхідністю формування екологічної компетентності учнів і відсутністю ме-

тодичного забезпечення .
Щоб подолати ці суперечності, вчителями біології, екології Новоушицької ОТГ 

було створено ряд методичних посібників, зміст яких сприяє формуванню еколо-
гічної компетентності сучасного учня.

У посібнику «Червона книга України. Рослини Новоушиччини (Хмельницька 
область)», створеному творчою групою вчителів біології у

2007 році, подано історію «Червоної книги» Міжнародного союзу охорони при-
роди (1963 рік – перше видання, 1966–1971 рр. – друге видання, початок 
1972 року – третє, 1978–1980 – четверте), історію Міжнародних червоних 
списків: «Червоні списки загрозливих видів», які видані в 1988, 1990, 1994, 1996, 
1998 роках, подано «Глобальний Червоний список рідкісних та зникаючих рос-
лин світу» станом на 22 травня 1997 р., «Європейський Червоний список рос-
лин і тварин, які знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі» ( 
Остання версія – 1991 року), «Міжнародна Конвенція про торгівлю видами дикої 
фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення – СІТЕС», яка прийня-
та у 1973 році, «Бернська конвенція». Даний посібник містить інформацію про 
Червону книгу України, видану у 1992 році – перше видання та 1994 рік – друге 
видання «Тваринний світ», 1996 рік «Рослинний світ». У посібнику подано короткий 
опис рослинності Новоушиччини, згадується про заповідні території рідного краю, 
а саме: заказники «Дністровський», «Данилівський», «Калюський». Також є ко-
роткі історичні довідки про створення Глібівського, Новоушицького, Отроківського 
парків та описано рослини, які тут ростуть.

Інформація про рослини Новоушиччини можна прочитати у різних розділах 
посібника, а саме: «Перша подорож «Їдемо до лісу»», «Подорож друга «У сте-
пах»», «Подорож третя «Помандруємо по схилах пагорбів»», «Подорож четверта 
«Луки – береги водойм»». Опрацьовуючи розділи, читач дізнається про види рос-
лин занесених до Червоної книги, їх короткі описи, причини зникнення, законода-
вчі підстави охорони. У посібнику є також нормативно-правові акти, які присвячені 
заходам щодо збереження природи, рідкісних видів рослин.

Видання призначене для працівників державних та громадських установ і органі-
зацій, вчителів та учнів навчальних закладів, для природолюбів. Адже багато видів 
рослин стають рідкісними внаслідок діяльності людини. Слід пам’ятати, що відно-
вити зниклі з лиця землі біологічні види вже неможливо, тому остаточне знищення 
будь-якого з них є непоправною втратою як для самої природи, так і для людства.

Рослини, які стають рідкісними, потребують охорони, контролю за станом їх 
чисельності, життєвості. Людству потрібно зберегти їх у складі нашої флори для 
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майбутнього як неоціненні пам’ятки природи, як багатющий резерв практичного 
використання людством, як джерело естетичної насолоди.

Цей посібник допоможе дитині полюбити природу, усвідомити, що зелене диво 
Землі – рослини – у небезпеці.

У 2013 році вчителями біології був виданий посібник «Червона книга 
Новоушиччини (Тваринний світ)». У посібнику подана інформація про фауну 
Хмельниччини, яка класифікована за зооценозами: зооценоз оброблювальних 
угідь, суходільних лук і пасовищ; скельно-товтровий зооценоз; зооценоз хвой-
но-широколистяних лісів; водно-болотяний зооценоз. Тут ми знаходимо інфор-
мацію про види земноводних, плазунів, птахів, ссавців що мешкають у даних зо-
оценозах. Авторами рекомендовано створення нових заказників та резерватів на 
території Хмельниччини для збереження зникаючих видів тварин.

Щоб краще ознайомитися із червонокнижними тваринами Новоушиччини, вка-
зано клас та вид тварин, підібрано кольорове фото до кожної тварини, складено 
детальний опис зовнішньої будови, описано процеси життєдіяльності тварини, се-
зонні явища та розмноження, розвиток даних видів, вказано причини зменшення 
чисельності особин виду.

У посібнику поданий перелік природоохоронних територій Хмельниччини. 
Підлягають короткому опису місця розташування, особливості рельєфу, флора та 
фауна, цільове призначення природоохоронних територій Національного природно-
го парку «Подільські Товтри», регіонального ландшафтного парку «Мальованка», 
державного ландшафно-ботанічного заказника «Совий яр», ландшафтного запо-
відника загальнодержавного значення « Циківський».

Особливої уваги заслуговує зібрана інформація про тварин-синоптиків, яка 
розподілена по розділах: птахи-синоптики (наприклад: журавлі восени літають 
високо – осінь буде довгою), комахи-синоптики (наприклад: до пізньої ночі сюр-
чать коники – ранок буде тихий і сонячний), ссавці-синоптики (наприклад: кріт 
нагрібає високі кучки – чекай поганої погоди), водні синоптики (наприклад: 
поява сомів вдень прогнозує грозу, негоду).

Справжньою окрасою краєвидів Новоушиччини є річки та джерела. Вони віді-
грають велику роль в житті людини. Річки та джерела напувають міста, села, жив-
лять своєю водою хліборобські ниви, є шляхами сполучення, у річках ловлять рибу.

Творча група вчителів біології у 2014 році видала посібник «Річки та джерела 
Новоушиччини (Хмельницька область)». У книзі зібрано та систематизовано ма-
теріали про джерела та річки Новоушиччини. Посібник містить два розділи. В пер-
шому розділі «Джерела Новоушиччини» подано характеристику джерел сіл району, 
визначено місце розташування джерел, історію створення джерел або легенди, 
перекази предків про цілющі властивості джерельної води.

Кожне джерело має свій паспорт, в якому вказано рельєф джерела, тваринний 
та рослинний світ навколо нього, температура води, викид води, використання 
води, хімічний склад, тип джерела, куди впадає.

Наприклад, в селі Пижівка є джерело «Жовтий камінь». Рельєф місцевості, 
де розташоване джерело – це крутий схил Дністра. Вода витікає з товщі триста 
метрів. Джерело відкритого типу, температура води +8 °С, джерело викидає за 
одну годину 1м3 води. Рослинний світ бідний через те, що місцевість кам’яниста. 
Росте ковила, сон-трава, горицвіт, трава вузьколиста, перекотиполе. Тваринний 
світ представлений переважно представниками плазунів (ящірки, змії, вужі), 
гризунами (миші, зайці) та різними видами комах. Хімічний склад води (мг/
дм3): катіони, аніони: HCO

3
– 10–100, (Na+K)+<30, SO

4
2-<100, Ca2+3–50, Cl-<5, 
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Mg2+<40. Місцеве населення використовує воду джерела як питну та при лікуванні 
хвороб очей.

Щоб надати інформацію про утворення та опис річки, другий розділ «Річки 
Новоушиччини» розпочинається рядками із вірша учениці Вільховецької школи 
Фіголь А.В. :

З чистого джерельця на краю села
Річечка маленька шлях свій почина.
Стрічкою звивається в невідому даль,
Опускає ранок туману вуаль.
І не видно цій мандрівці краю…

На території району протікає десять річок: Ушиця, Калюс, Жорнівка, 
Данилівка, Батіг, Говірка, Глибочиця, Матірка та Вільхавка. Всі річки течуть на 
південь паралельно одна одній і, виробивши глибокі каньйоноподібні долини, 
зносять свої води у повноводний Дністер. Посібник містить інформацію, що дає 
змогу усвідомити всю цінність водних ресурсів Новоушиччини. До кожної річки 
вказано шлях протікання русла, загальна довжина русла, ландшафт територій, 
площа басейну, швидкість течії, притоки, рослинний та тваринний світ. Текст 
посібника супроводжують кольорові фотографії, які закохують читача у красу 
природи Новоушиччини та викликають бажання побачити все власними очима, 
милуючись барвистими краєвидами.

Усі водойми потребують охорони, контроль за станом їх чисельності, життє-
вості. Як неоціненну пам’ятку природи, як багатющий резерв практичного викори-
стання людством, як джерело естетичної насолоди потрібно зберегти їх у складі 
нашого навколишнього середовища для майбутнього покоління.

Вода – це «мінерал життя», який потрібно берегти. Саме з таким проханням 
виступили автори у зверненні до читача, що завершує посібник.

Хто з вас хоч раз побував у парку, той обов’язково прийде сюди ще раз.
Поділля здавна славилося мальовничими куточками природи. Щоб збільшити їх 

кількість, створювалися парки. Особливо створенням територій із природними або 
штучними насадженнями, алеями, водоймищами, архітектурними спорудами, при-
значеними для відпочинку, займалися багатії. Деякі із цих насаджень збереглися до 
цього часу і милують очі подолян та гостей нашого краю. Тож щоб зберегти інфор-
мацію про місцеві парки та передати її нащадкам , вчителями біології, екології був 
виданий у 2015 році посібник «Парки та дендропарки Придністров’я (Хмельницька 
область)» .

В посібнику вміщені матеріали про парки сіл району. Одним із головних місць 
відведено історії створення парку, вказані ініціатори створення парку та виконавці 
основних робіт. Багату історію мають парки сіл Песця, Отрокова, Глібова, Нової 
Ушиці. Як один із прикладів наведемо історію створення Новоушицького парку. 
У другій половині XIX ст. (1854рік) місцевим графом романтичної натури було 
закладено парк на честь своєї доньки Соні. Для краси були закладені тінисті алеї, 
які висипали рожево-білим піском. Були висаджені понад 50 видів різних дерев, 
кущів та трав’янистих рослин. Для закладання парку запрошувалися найкращі спе-
ціалісти із-за кордону. Для того, щоб увіковічнити пам’ять своєї доньки, дуби були 
висадженні іменем Соня. В тінистих алеях були збудовані альтанки, де можна було 
відпочити, насолоджуючись прохолодою. Поміж алеями було закладено клумби, 
де висаджувались різноманітні квіти, щоб милувати очі улюбленої доньки та гостей.

Художнім описом постає перед нами ландшафти парків, запрошуючи пройти-
ся під розлогими кронами дерев. В умовній подорожі парками зустрічаємо опис 
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видового складу флори з її реліктами, екзотами та унікумами. Видове біорізнома-
ніття описане місцевими поетами:

Я люблю гуляти в нашому парку:
Можна тут зустріти білочку шпарку,
Можна тут грибочки восени збирать,
Можна і синичку із рук годувать.
Гарно в нашім парку влітку й навесні
Тут птахи співають весело пісні,
Тут берізки ніжно з вітром гомонять,
А дуби на варті спокою стоять.
Тут різьбленим листом пишаються клени
Й шепочуть ялинкам: «Які ви зелені…»
Пишним білим цвітом тут цвітуть каштани
Їх краса пречиста ніколи не в’яне…

Велика увага у посібнику приділена опису видового складу рослин та його різ-
маїття у Миньковецькому дендропарку. Тут детально описані багряник японський, 
барбарис Тунберга, бархатне дерево, береза паперова, бук лісовий, верба біла, гін-
кго дволопатеве, гледичія трьохколючкова, калина-гордовина, горобина червона, 
дуб червоний, псевдотсуга Мензіса, каштан їстівний, кизильник, липа серцелиста, 
обліпиха крушиновидна, платан кленолистий, плющ звичайний, секурінега, слива 
Піссарді, сосна Веймутова, сосна звичайна, софора японська, спірея, сумах пух-
настий, туя західна, шовковиця, яблуня ягідна, ялина колюча, ялина європейська, 
ялиця біла, ялівець Віргінський. Детальний опис підтверджено кольоровими фото-
графіями дерев та кущів. Знайомі незнайомці, живі лабораторії, фабрики радощів 
і здоров’я.

Перлини Придністров’я, як і вся його природа, уявляються нам у вигляді диво-
вижної нескінченної книги, яку хочеться постійно перегортати.

На допомогу вчителю екології упорядниками Савлюк Н.І. та Каліновською А.О. 
у 2018 році був виданий посібник «Екологічні завдання та їх розв’язання». Даний 
посібник складається з трьох розділів. Перший розділ «Основні екологічні по-
няття та закономірності. Екологічні завдання» містить завдання, які розподілені 
по темах: «Організм та середовище існування», «Екологічні системи», «Сучасні 
екологічні проблеми та шляхи їх вирішення». Другий розділ «Екологія людини 
та медицина» містить завдання по темі «Проблеми радіоекології». Третій розділ 
містить відповіді до всіх завдань, поданих у попередніх розділах. Опрацьовуючи 
матеріал посібника, зустрічаємо завдання на встановлення відповідності, завдання 
з використанням схем, заповненням таблиць, завдання на виправлення допущених 
помилок, завдання з відкритою відповіддю. Наприклад, в одному кілограмі свіжих 
листків різних рослин міститься різна кількість хлорофілу: у подорожника 1,8 г., 
у аспідистри – 4 г. Яка з цих рослин світлолюбна, яка тіньовитривала? Відповідь 
обґрунтуйте. Такі завдання допоможуть зрозуміти процеси пристосованості рослин 
до різних умов середовища.

Дані методичні посібники можна використовувати при проведенні уро-
ків-подорожей, вивченні тем з охорони природи, при підготовці до конкурсів, 
виховних заходів, при підготовці робіт МАН. Саме використання місцевого 
матеріалу допомагає легкому формуванню екологічної компетентності, адже 
всім відомо, вивчення природи має починатися з того, що безпосередньо ото-
чує людину, тобто з тих об’єктів і явищ природи, які людина може спостері-
гати щодня .
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КАФЕ ЗНАНЬ «У СВІТІ ПРЯНОЩІВ ТА СПЕЦІй»
(Knowledge cafe)

(розробка заняття еколого-природничого гуртка «Зелені Робінзони»)

Кравченко Людмила Володимирівна,
учитель хімії і біології, 
керівник еколого-природничого гуртка
Вельбівської ЗОШ І-ІІ ступенів Гадяцької районної 
ради Полтавської області

Мета: сформувати уявлення вихованців про вплив на організм людини прянощів 
та спецій, ознайомити з їх різномастістю; розвивати навички спілкування, творчу 
уяву, гнучкість та оригінальність мислення, пам’ять, розкрити життєвий потенціал 
учнів; формувати у здобувачів освіти активну життєву позицію, розвивати самоос-
вітні навички, мотивацію на здоровий спосіб життя; виховувати розуміння необхід-
ності пізнавати світ природи, екологічну культуру.

Обладнання і матеріали: схеми, картки, фото та малюнки із зображеннями 
прянощів, меню.

Міжпредметні зв’язки: екологія, історія, географія, біологія.
Ключові компетентності: спілкування державною мовою, основі компетентності 

у природничих науках та технологіях, екологічна грамотність і здорове життя, умін-
ня вчитися впродовж життя.

хІД ЗАхОДУ
І. Організаційний етап
Учитель. Доброго дня! Сьогодні я запрошую вас до «кафе знань». У цьому 

кафе готують дуже смачні, а головне – корисні страви, які насичують не шлунок, 
а мозок. І чим більше страв ви сьогодні спробуєте, тим більше інтелектуальних 
калорій отримаєте!

А зараз я пропоную вам ознайомитися з меню. (Додаток 1). В Індії популяр-
ною є фраза: «Хочеш бути здоровим, зроби свою їжу своїми ліками».

У ході дегустації страв, що представлені у меню, пропоную використовувати:
У – уважність;
С – спостережливість;
П – позитив;
І – інтерес;
х – хороший настрій.
У цьому кафе є свої правила, яких потрібно дотримуватися під час відвідування. 

Тож давайте з ними ознайомимося!
Правила для відвідувачів:
• Будь уважним.
• Працюй у команді.
• Не панікуй.
• Будь позитивним.
• Поважай думку іншого.
• Рухайся, коли дозволяють.
• Допоможи в скруті.
ІІ. Основна частина
Учитель. Прянощі, які люди додають у більшість страв, не лише покращують 

смакові властивості їжі, але й приносять значну користь для здоров’я.
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Учитель. Щоб у вас був гарний настрій, пропоную вам першу страву з меню.

Страва «Пиріг з корицею»
(Робота в мікрогрупах)
Учитель. Кориця – це вічнозелене дерево, яке може виростати до 15 метрів 

заввишки. Квіти цієї рослини мають досить неприємний запах. Корицю виявили при 
розкопках Єгипетських пірамід. Щороку в світі виготовляють 30 000 тонн кориці.

Завдання: дати відповіді на питання.
1. Як називається суцвіття кориці? (Волоть).
2. Яка інша назва кориці? (Цинамон (Cinnamomum verum)).
3. Якого кольору квіти кориці? (Зеленуватого).
4. Якого кольору ягоди кориці? (Темно-синього).
5. Які властивості має кориця? (Антиоксиданті).
6. Де застосовують корицю? (Випічка, десерти, солодощі, гарячі напої, кава, 

медицина, косметологія, парфумерія, в декоративних цілях).
Страва «Смаколики в горщечках»

(Робота в групах)
Завдання: кожна команда отримає по два горщечки: в одному з них знахо-

дяться назви прянощів, а в іншому – їх зображення. Необхідно співставити та 
розмістити їх у лепбук у правильному порядку. (Додаток 2)

Горщечок № 1
• малабарський перець
• кориця
• кмин
• шафран
• гвоздика
• майоран
• куркума
• імбир
• коріандр
• бадьян
• фенхель
Горщечок № 2
(зображення прянощів).

Страва «Рулет зі спеціями»
(Робота в парах)
Учитель. Сьогодні складно уявити будь-яку пікантну страву без спецій та 

прянощів.
Завдання: впишіть назви найкорисніших для організму людини спецій 

(Додаток 3).
Очікувані відповіді: лавровий лист, палички кориці, корінь імбиру, шафран, 

базилік, кмин, гвоздика, мускатний горіх, куркума.
Страва «Салат «Володарі смаків»

(Робота в парах)
Завдання: вписати вірні відповіді, прочитати назву найкращого сорту чорного 

перцю, що досить популярний на світовому ринку.



Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний пошук – 2019»

- 142 -

1. Насіння цієї ефірно-олійної рослини широко використовують у випічці та 
маринадах.

2. Найдорожча у світі спеція.
3. Цю спецію в Європу вперше привезли солдати Олександра Македонського, 

повертаючись з азіатського походу.
4. Це яскрава, помаранчева або золотиста спеція.
5. Ця рослина – природній антибіотик.
6. Рослина зростає на городах, у саках, парках, насіння використовують як 

спецію із своєрідним запахом та терпкувато-солодким смаком.
7. «Королева спецій». Насіння цієї рослини використовують як приправу.
8. Ця пряність широко використовується в харчовій промисловості та кулінарії. 

Його насіння має пекучо-пряний присмак та своєрідний аромат.
9. Це пряна спеція, яку додають для посилення смаку та аромату в муси, пу-

динги, киселі, компоти, варення.
10. Цю спецію додають для отримання відчуття солодкуватих прянощів до ком-

потів або десерту.
11. «Пекарська спеція».
12. Це різновид перцю, деревовидна ліана, яка в’ється на 15 метрів вверх.
Вірні відповіді: 1.Кмин. 2. Шафран. 3. Базилік. 4. Куркума. 5. Базилік. 6. Аніс. 

7. Кардамон. 8. Мускат. 9. Бадьян. 10. Гвоздика. 11. Кмин. 12. Чорний.
Учитель. Отже, це малабарський сорт.

Страва «Стейк із перцем» («Steak au рoivre»)
(Робота в групах)
Учитель. Існує понад 140 сортів перцю. Цей перець містить більше вітаміну А, 

ніж морква. Так, це перець.
Завдання: відповісти на питання та з’ясувати назву алкалоїду (речовини, що 

викликає пекучість цієї рослини).
1. Як називається негострий перець, що має злегка солодкуватий смак?
2. Плід чорного перцю.
3. Ця сушена бо мелена спеція вважається найпоширенішою в європейській 

кухні завдяки своїм органолептичним, медичним та ароматичним властивостям.
4. Що в перекладі з індійської мови означає «чилі»?
5. Суцвіття чорного перцю.
6. Який вид перцю володіє сильним фруктово-пряним ароматом і пекучим смаком.
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7. Основний експортер чорного перцю.

Вірні відповіді: 1. Паприка. 2. Кістянка. 3. Перець. 4. Червоний. 5. Сережка. 
6. Чорний. 7.Індонезія.

Отже, піперин викликає пекучість перцю.
Учитель. Інша назва цього алкалоїду – капсаїцин. У висушених плодах перцю 

його майже 2%. Гостроту смаку забезпечують алкалоїди – піперин та метилпірлін.
Страва «Кекс із родзинками»

(Робота в групах)
Завдання: впізнати назву за описом.
Це «лідер» серед прянощів за кількістю реалізації (до 200 000 тонн щороку). 

(Перець чорний).
• Це одна з найдорожчих спецій у світі, адже її збирають вручну. (Шафран).
• З цього дерева знімають кору по 15 см у висоту та 1–3 см в ширину, обро-

бляють, висушують та подрібнюють у порошок. Проводять цю процедуру двічі на 
рік у сезон дощів. (Кориця цейлонська).

• Це дворічна трав’яниста рослина, як цвіте в травні-липні місяці. Використовують 
її як лікувальний засіб та прянощі. (Кмин звичайний).

• Дерево з м’ясистими листками, світло-жовтими ароматними квітками, що зі-
брані в суцвіття китиця. (Мускатний горіх).

• Цю пряність отримують із висушених бутонів дерева. Має пекучий смак та 
сильний аромат. (Гвоздика).

• Це напівздерев'яніла ліана, що цвіте два рази на рік. Цю спецію здавна вико-
ристовували для зміцнення нервів та покращення пам’яті. (Перець чорний).

• Це невелике вічнозелене дерево, що росте в Південній Індії та на Шрі-Ланці. 
З цього дерева знімають кору, висушують її та скручують у трубочки. (Кориця).

• Свіже листя рослини вживають в їжу у вигляді салату та гарніру, плоди та 
олію використовують для ароматизації кондитерських виробів, супів, соусів. (Аніс 
звичайний).

Страва «Борщ ароматний»
(Робота в групах)
Учитель. Лише уявіть, манускрипти Шумерської епохи, які були знайдені 

5 000 років тому, засвідчують використання спецій у ті часи!
Завдання: вставити відповідність та заповнити таблицю.

Прянощі Надають готовій страві смаку, поліпшують перетравлення та 
засвоєння їжі, продовжують термін її зберігання.

Спеції Це частини рослини (квітки, корені, листки), що надають 
страві особливого смаку та аромату.
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Вірні відповіді:

Спеції Прянощі 

Надають готовій страві смаку, по-
ліпшують перетравлення та засвоєння 
їжі, продовжують термін її зберігання.

Це частини рослини (квітки, коре-
ні, листки), що надають страві особли-
вого смаку та аромату.

Рослини: гвоздика, майоран, куркума, імбир, коріандр, кріп, кардамон, лав-
ровий лист, палички кориці, часник, насіння кмину, мускатний горіх, бадьян, фен-
хель, аніс.

Спеції Прянощі

Страва «Салат смачний»
(Робота в групах)
Завдання: знайти вірну відповідь.

Назва спецій Родина

Кмин Перцеві

Кориця Зонтикові

Гвоздика Лаврові

Чорний перець Зонтикові

Аніс звичайний Миртові

Очікувані відповіді: кмин (Зонтикові), гвоздика (Миртові), аніс звичайний 
(Зонтикові), чорний перець (Перцеві), кориця (Лаврові).

Страва «Десерт на двох»
(Робота в парах)
Завдання: дати відповіді на питання.
1. Які спеції дозволяють позбутися відчуття голоду? (Кмин, базилік, мускат-

ний горіх).
2. Який плід має бадьян? (Восьмикутну багатолистівку).
3. Які властивості має кориця? (Антимікробні (пригнічує ріст і розвиток па-

тогенної мікрофлори), антикорозійні властивості).
4. Хто вперше привіз корицю з Цейлону? (Ібн Баттут (марокканський ман-

дрівник)).
5. На яких 5 «китах» тримається аюрведична будь-яка страва? (Куркума, ім-

бир, фенхель, кориця, коріандр (кінза)).
Завдання: вказати про яку спецію йдеться.
1. Ця спеція коштувала як чавунний міст.
2. У давнину цю спецію звали «чорне золото» або «король спецій». Її вико-

ристовували як валюту, сплачували за товар та за штрафи. Це найпоширеніша 
спеція в європейській кухні.

3. У ньому міститься більше вітаміну С, ніж в апельсині. Цю пряність вирощу-
ють в багатьох регіонах з тропічним кліматом.

4. В Україні ця спеція стала відома у ХVІ столітті, її привезли з Ірану та 
Туреччини.
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Вірна відповідь: чорний перець.

Страва «Угорська страва»
Завдання: знайдіть у «сітці» 11 назв прянощів. Слова «ламаються» під прямим 

кутом в усіх напрямках і не перетинаються.

Ш П Е Т О Й У Р І К

А К У Р У Ш К А М О

Ф Р А Н В Ш Р И Б Р

А Г В К Р Р Д Н А І

Н Й О З І П І Т Б І

І С П Д И К А Ж К О

П К Е В В С Г В У У

М О Р Е Ц Ь А К Р Ф

У Р И Ц Я Б Т У К У

Я У К І В У К М И М

И К Ц Р А М В А Х В

К Ш У Р В Б Т Т Я Ж

Р Ф А Н У У К О К У

Вірні відповіді: кмин, аніс, кріп, петрушка, кориця, гвоздика, перець, шафран, 
імбир, коріандр, куркума.

Страва «Вітамінний венігрет»
(Робота в парах)
Учитель. Кожна спеція – це справжнє джерело вітамінів.
Завдання: знайти вірну відповідь.

Назва спецій Вітаміни

Чорний перець Вітамін А

Лавровий лист Вітамін С (аскорбінова кислота)

Червоний перець Вітамін С (аскорбінова кислота)

Шафран Вітамін В9

Вірні відповіді: чорний перець (аскорбінова кислота), шафран (вітамін 
С (аскорбінова кислота), лавровий лист (вітамін В9), червоний перець (ві-
тамін А).
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Страва «Голубці пряні»
(Робота в групах)
Завдання: знайти вірну відповідь.

Назва спецій Батьківщина

Хрін Індонезія

Кориця Східна Європа

Гвоздика Південна Америка

Перець чорний Індонезія (Малуккські острови)

Аніс звичайний Шрі-Ланка

Перець чилі Мала Азія

Мускатний горіх Індія

Вірні відповіді: аніс звичайний (Мала Азія), хрін (Східна Європа), перець 
чорний (Індія), мускатний горіх (Індонезія), перець чилі (Південна Америка), 
гвоздика (Індонезія (Малуккські острови)), кориця (Шрі-Ланка).

ІІІ. Підбиття підсумків. Рефлексія
Учитель. Пропоную зробити запис у «Книгу відгуків» цього кафе.
Учитель. Наше з вами заняття добігає кінця. Багато нового й цікавого ви дізна-

лися про прянощі. Я дякую вам за співпрацю. До побачення!
Додаток 1

МЕНЮ КАФЕ

№ Назва страви

1 «Пиріг з корицею»

2 «Смаколики в горщечках»

3 «Рулет зі спеціями»

4 «Салат «Володарі смаків»

5 «Стейк із перцем» («Steak au рoivre») 

6 «Кекс із родзинками»

7 «Борщ ароматний»

8 «Салат смачний»

9 «Десерт на двох»

10  «Угорська страва»

11 «Вітамінний венігрет»

12 «Голубці пряні»
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Додаток 2

Страва «Смаколики в горщечках»
Горщечок № 2

№ Назви

1 коріандр

2 бадьян

3 імбир

4 гвоздика

5 майоран

6 кориця

7 шафран 

8 малабарський перець

9 куркума

10 кмин

11 фенхель

Додаток 3
Страва «Рулет зі спеціями»

№ Назви спецій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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РОЗРОБКА ВИхОВНОГО ЗАхОДУ  
ТУРНІР «ЛЮДИНА З ТОЧКИ ЗОРУ ФІЗИКИ»

Колісник Надія Миколаївна,
вчитель біології
Комунального закладу 
«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №11
з поглибленим вивченням окремих предметів»
Харківської міської ради Харківської області

Цей захід призначений для вчителів біології. Може бути використаний як по-
закласний захід у 8-му класі в рамках Тижня біології, в кінці року як повторення 
і закріплення вивченого матеріалу.

Цілі і завдання:
– розвиток творчих здібностей, логічного мислення дітей;
– підвищення інтелектуального і культурного рівня, розширення кругозо-

ру учнів;
– підвищення інтересу до навчально-пізнавальної діяльності;
– формування вміння працювати в команді, співпрацювати;
– формування і розвиток уміння чітко і правильно формулювати відповіді, 

швидко знаходити вірне рішення;
– виховання почуття дружби, взаємоповаги; толерантного ставлення один 

до одного.
На організаційному етапі формуються команди по 6–8 учнів. Деякі питання 

турніру винесені для підготовки в якості домашнього завдання.
хід турніру:

І. Вступне слово вчителя: Тіло людини – досконалий механізм, в якому зла-
годжено працюють різноманітні системи органів. Нам здається, що про себе ми 
знаємо все, ну майже все. Але наше тіло приховує безліч таємниць, ще не до кінця 
з’ясованих фактів його будови, нез’ясованих функцій, механізми яких продовжу-
ють залишатися невідомими. Давайте разом відкриємо таємничу завісу – прове-
демо турнір між командами учнів 8-х класів, але дещо незвичний за змістом: ми 
будемо говорити про людину з точки зору фізики.

Команди будуть боротися за звання переможця. Турнір з’ясує, як ви вмієте 
оперувати знаннями з фізики для пояснення біологічних процесів та явищ, що 
відбуваються в організмі людини, хто швидше і краще орієнтується у величезно-
му потоці інформації, вміє знаходити правильні відповіді, є більш витривалим та 
винахідливим. Під час оцінювання відповідей увага буде звертатися саме на ваше 
вміння розглянути людину з позиції відкритої біоенергетичної системи. Саме за 
цим будуть слідкувати консультанти – вчителі фізики та біології. Оцінювати відпо-
віді, підводити підсумки буде журі. Проводити турнір будуть допомагати ведучі та 
асистенти.Протягом гри кожна команда може один раз узяти допомогу своїх уболі-
вальників. А вболівальники, беручи участь в конкурсах для них, зможуть принести 
додаткові бали своїй команді.

ІІ. Програма турніру.
Запрошуются команди, представляються капітани команд.
Ведучий: Як ви назвали свої команди? Чому саме так?
І тур. «Знайомство». Захист назви та емблеми команди (домашнє завдання, 

мах 2 бали).
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Ведучий: Щоб з’ясувати, чи вірно ви зрозуміли тему турніру, команди отри-

мають «переплутані» асистентами картки, на кожній з яких написана одна буква.
ІІ тур. «Логічна пара». З букв складіть пару слів – фізичний та біологіч-

ний термин, поясніть взаємозв’язок між ними (мах 2 бали;час для підготовки 
2 хвилини).

дихання-дифузія;
акомодація-заломлення
Ведучий: Немає, напевно, письменників, поетів, які в своїх творах не згадували 

б про людину:
Д. Дідро – «Люди перестають мислити, коли перестають читати».
І. Гете – «Людина розуму знаходить майже все смішним, людина відчуттів 

майже ні в чому не бачить смішного».
І. Драч – «Коли людина не встане з колін, то вона не далеко зможе пройти».
Б. Ступка – «Я впевнений: щоб людині дурниці в голову не лізли, його завжди 

треба завантажувати роботою так, щоб він мертвим додому приходив».
Т. Едісон – «Геній – це 1% натхнення і 99% потіння».
А яких видатних фізиків і біологів знаєте ви?
ІІІ тур. «хто більше?». Назвіть по черзі відомих вам вчених фізиків, біологів 

(0,5 бали за кожне прізвище; час 3 хвилини).
Ведучий: А як обійтися у фізиці без приладів? Фізика – наука експерименталь-

на. Але й біологія людини не обходиться без різноманітних дослідів, вимірювань.
ІV тур. «Ланцюжок». Назвіть прилади, які використовують для вимірювання 

характеристик людини; поясніть, які характеристики ними вимірюють. По черзі 
одна команда називає прилад, інша дає пояснення його використання, потім навпа-
ки (1 бал за кожну назву та кожне пояснення, час 5 хвилин).

Приклади:
Ваги – маса;
Лінійка – розміри;
Термометр – температуруа тіла;
Динамометр – сила м’язів;
Секундомір (годинник) – час руху, пульс;
Манометр – тиск;
Тепловізор – ділянки запальних процесів;
Глюкометр – вміст глюкози в крові.
Ведучий: доки журі підраховує попередні бали, оголошується конкурс уболі-

вальників. У кого більша життєва ємність легень? Це можна перевірити за допомо-
гою звичайної повітряної кульки; вона швидше лопне у того, хто зможе створити 
більший тиск (мах 1 бал).

Ведучий: Людина є живою відкритою системою. Певні процеси в організмі лю-
дини перебігають за фізичними закономірностями.

V тур. «Розв’яжіть задачу» (мах 5 балів, час підготовки 5 хвилин).
Приклади задач:
1. Обчислити силу і потужність електричного струму, що проходить через орга-

нізм людини, опір якого 15 Ом, при дотику до проводів з напругою 220 В.
2. Еритроцити крові людини – це диски діаметром 0, 000007 м і товщиною 

0,000001 м. В одному мм3 крові міститься близько 5000000 таких дисків. Скільки 
еритроцитів в 5 л крові дорослої людини?

3. Людина за хвилину робить 15 вдихів, поглинаючи кожен раз 600 см3 повітря. 
Який обсяг повітря людина вдихає за годину?
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Ведучий: А зараз чергове завдання командам. Усі ви знаєте алфавіт.
VІ тур. «Термінологічний словник». Напишіть на кожну букву алфавіту яко-

мога більше біологічних і фізичних термінів (мах 0,5 бала за кожний термін, час 
5 хвилин).

Ведучий: продовжуємо наш турнір, оголошується конкурс «Фізики і лірики»
VІІ тур. «Фізики і лірики». Складіть віршика, в якому були б використані 

слова: людина, ноги, голова, фізика, атом, любов, серце (мах 10 балів, час під-
готовки 5 хвилин).

Ведучий: Народ вигадав чимало прислів’їв про людину:
• Дерево міцне корінням, а людина справами.
• Праця годує, а лінь псує.
• Світ не без добрих людей.
• Свій розум май, а у людей питай.
Ведучий: Журі підраховує бали, а ми оголошуємо ще один конкурс уболіваль-

ників, який може принести команді один додатковий бал. Вашим домашнім завдан-
ням було підготувати для вболівальників команди-суперниці по п’ять загадок, так 
чи інакше пов’язаних з біологічною та фізичною термінологією.

Приклади загадок:
1. Тридцять два молотять, один перевертає. (зуби, язик).
2. Носити легко, рахувати важко (волосся).
3. Завжди в роті, а не проковтнеш (язик).
4. Брат з братом через дорогу живуть, а один одного не бачать (очі).
5. Не годинник, а стукає (серце).
6. У двох матерів по п’ятьох синів, одне ім’я всім (пальці).
7. Один говорить, двоє дивляться, двоє слухають (язик, очі, вуха).
8. Все життя один одного наздоганяють, а обігнати не можуть. (ноги).
9. Сопе, хропе, часом чхає, сюди-туди зазирає; на морозі замерзає, бо одежи-

ни не має. (ніс).
10. Книги читають, а грамоти не знають. Своїх очей не мають, а бачити світ 

допомагають (окуляри).
11. Без рук, без ніг, а ворота відчиняє. (вітер)
12. Зоря – зоряниця, молода дівиця, гуляти ходила, сльозу зронила, місяць 

бачив – не підняв, сонце побачило – підняло (роса).
13. Мати сина народила, а син матір. (вода, лід).
14. Очима бачиш, а руками не візьмеш (тінь).
15. Без рук , без ніг, без язика, а кричить. (луна)
Ведучий: Вчені – це перш за все просто люди, у вільний час вони займали-

ся улюбленою справою: Ейнштейн грав на скрипці; Менделєєв виготовляв валізи, 
Ніколо Тесла під час прогулянок полюбляв годувати голубів. Багатьом з них було 
властиве почуття гумору.

VІІІ тур. «Усе має пояснення».
Відомому винахідникові, геніальному конструктору Т. Едісону якось зробили 

зауваження, що у нього дуже важко відкривається хвіртка. «Невже Ви не можете 
щось придумати?». Вчений відповів...

Як ви гадаєте, що відповів винахідник Едісон?
(«А я і придумав. Кожен, хто заходить, відкриваючи хвіртку, накачує в бак 

щонайменше 3л води ».
Вчені, як і ви, мали і прізвиська. Так Резерфорда називали «крокодилом». Це 

прізвисько пов’язане з однією рисою його характеру.
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Як ви думаєте, за що йому дали таке прізвисько?
(Резерфорд був послідовний у своїх діях, ніколи не відступав перед труд-

нощами. А крокодил – єдина тварина, яка не відступає назад.)
Час обговорення по 2 хвилини кожна ситуація (мах 10 бали).
Ведучий: Одна з прикмет сьогоднішнього часу – реклама: її ми бачимо всю-

ди – на телебаченні, на вулиці…
Іх тур. «Реклама». Прорекламуйте три будь-яких фізіологічних процеси, які 

відбуваєюься за фізичними законами. Це було вашим домашнім завданням (мах 
6 балів).

Ведучий: Наразі конкурс акторів – аматорів-фізиків.
х тур. «Конкурс скульптурних груп». Відгадайте, яку фізичну закономірність 

зображують асистенти. (1 бал присуджується тій команді, яка швидше дасть 
правильну відповідь).

Два учні стають спинами один до одного і тиснуть один на іншого – третій 
закон Ньютона, дія дорівнює протидії;

Учень балансує на одній нозі – умови рівноваги тіла;
Три учні тягнуть стілець в різні боки, залишаючи його на місці – якщо рівноді-

юча сил дорівнює 0, то тіло перебуває в рівновазі;
Учень стоїть, витягнувши руки в сторони, до рук подають предмети, учень нахи-

ляється то в одну, то в іншу сторону – ваги.
Ведучий: Доки журі підраховує бали, оголошується останній конкурс уболі-

вальників, який може принести команді ще один додатковий бал. «Намалюй ніс»: 
із заплющеними очима домалюй ніс на безносому обличчі.

Ведучий: Звичайно, команди вже втомилися, але наберіться сил перед останнім 
і «найскладнішим» конкурсом. Адже він може вплинути на результат усього турні-
ру. Тож зберіть всю свою волю в кулак, загостріть знання і доведіть, що ви кращі. 
Не забудьте про почуття гумору.

хІ тур. «Загадки». Дайте відповіді на жартівливі питання (1 бал присуджу-
ється тій команді, яка швидше дасть правильну відповідь):

1. Чому людина обертається назад (у нього немає ззаду очей).
2. Скільки яєць може з’їсти людина натщесерце (одне, інші будуть вже 

не натще).
3. Чому люди носять шапки (бо шапки самі не ходять).
4. Хто носить найбільшу шапку (той, у кого голова найбільша).
5. Що тепліше, ніж одна шуба (дві шуби).
6. Що можна бачити з закритими очима (сон).
7. Правда, що у Кутузова не було одного ока (неправда – одне око у ньо-

го було).
ІІІ Підведення підсумків
Заключне слово вчителя: Ось і настав час підвести підсумки нашого турніру. 

Гадаю, що сьогодні ви дізналися багато чого цікавого, незвичного, а іноді й на-
стільки відомого, що зазвичай не звертали на це уваги. І якщо ви задумалися над 
природою навколишніх явищ, загорілися бажанням зрозуміти і пояснити їх, то наш 
захід вдався. Я впевнена, що, готуючись до турніру, аналізуючи почуте, ви відчу-
ли себе першовідкривачами, винахідниками. Немає меж людському розуму, немає 
меж його можливостям; і те, що ви тепер знаєте хоч трішечки більше, відкриває 
перед вами нові, ще більші можливості. Вмійте тільки бачити і дивуватися.

Журі називає результати останнього конкурсу, суму балів, оголошує коман-
ду-переможницю.
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ІНФОРМАЦІйНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ 
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ йОГО ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гаврилюк Валерій Юрійович 
педагог Комунального навчального закладу 
Київської обласної ради
«Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів»

Постановка проблеми. Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, зростання рівня володіння комп’ютерною технікою, відкритість освітніх 
систем, популярність електронних освітніх ресурсів, віртуалізація освітньої діяльно-
сті, потреба в інформаційній відкритості роблять актуальною проблему формування 
інформаційно-освітнього середовища закладів позашкільної освіти. Обґрунтування 
організаційних і технологічних умов його ефективного функціонування дозволить 
закладам створити власну оптимальну модель, орієнтовану на підвищення якості 
й доступності освітніх послуг.

Аналіз актуальних досліджень і публікацій. Упровадження ІКТ в освітню 
діяльність, організацію систем відкритого та дистанційного навчання досліджува-
ли В. Биков, Р. Гуревич, Н. Дементієвська, М. Кадемія, С. Тітов. Проблема фор-
мування інформаційно-освітнього середовища закладу освіти розглянута в робо-
тах А. Андреєва, В. Бикова, Ю. Жука, В. Ясвіна та інших вчених. Наукові праці 
В. Бикова, Р. Гуревича, М. Кадемії, С. Литвинової, М. Смульсон презентують ін-
формаційно-освітнє середовище як освітню систему, що забезпечує відкритість, 
варіативність, індивідуалізацію навчання, його адаптацію до запитів суб’єктів освіт-
ньої взаємодії, розвиток їхньої творчості. Названі дослідження традиційно стосу-
ються закладів вищої і загальної середньої освіти, у той час як проблема форму-
вання інформаційно-освітнього середовища закладів позашкільної освіти потребує 
подальшого вивчення.

Мета статті – визначити зміст поняття, сутнісні характеристики, структурні 
компоненти, змістове й функціональне наповнення інформаційно-освітнього сере-
довища сучасного закладу позашкільної освіти, основні чинники його успішного 
формування та розвитку.

Виклад основного матеріалу. Наявність гострих протиріч між реальним ста-
ном позашкільної освіти (суспільною значимістю, багаторічним досвідом, ре-
зультативністю функціонування) та хаотичними процесами її реформування 
в умовах децентралізації, варіативність освітніх послуг в умовах жорсткої конку-
ренції, складність вибору напрямів творчого розвитку дітей сучасними батьками 
мотивує заклади позашкільної освіти до інтеграції в єдиний інформаційний простір. 
Багатофункціональний веб-сайт або портал, електронні портфоліо педагогів і ви-
хованців гуртків, дистанційні навчальні курси стають обов’язковими для сучасних 
закладів позашкільної освіти, формують їхній позитивний імідж, забезпечують кон-
курентоспроможність.

Поняття «інформаційно-освітнє середовище» по різному тлумачиться в педа-
гогічній науці, що демонструє ємкість його сутності та альтернативність поглядів 
дослідників. На думку вчених, інформаційно-освітнє середовище – це: систем-
но організована сукупність інформаційного, технічного, навчально-методичного 
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забезпечення, що пов’язані з суб’єктами освітнього процесу (О. Ільченко) [5]; ор-
ганізаційно-методичні засоби, сукупність технічних і програмних засобів зберіган-
ня, обробки, передачі інформації, що забезпечують оперативний доступ до інфор-
мації і здійснюють освітні наукові комунікації (О. Соколова) [3]; система, в якій 
на інформаційному рівні задіяні та пов’язані між собою всі учасники освітнього 
процесу (О. Кравчина) [5].

На думку В. Ясвіна, інформаційно-освітнє середовище ґрунтується на інтеграції 
інформації на традиційних і електронних носіях, комп’ютерних технологіях взає-
модії, віртуальних бібліотеках, розподілених базах даних, навчально-методичних 
комплексах і розширеному апараті дидактики [4]. Воно постійно розвивається, доз-
воляє застосовувати нові раціональні підходи, форми і методи навчання (В. Биков, 
В. Кухаренко) [1]; забезпечувати сприятливі умови для особистісного та профе-
сійного розвитку компетентної, активної, творчої особистості (А. Кудін, Н. Морзе, 
О. Спірін) [3, 7]. На думку О. Трубіциної, інформаційно-освітнє середовище, є не 
що інше, як створювана суб’єктами освіти система, здатна до саморозвитку, у якій 
між суб’єктами й компонентами встановлюються зв’язки й відносини на основі 
інформаційної діяльності з досягнення освітніх завдань. Таке середовище має роз-
глядатися в двох аспектах: як програмно-технічний комплекс і як педагогічна си-
стема [6].

Але усі дослідники єдині в тому, що інформаційно-освітнє середовище (ІОС) – 
це цілісна система, яка складається з сукупності підсистем, що функціонують і за-
безпечують педагогічну взаємодію учасників освітнього процесу на основі сучасних 
інформаційно-технічних і навчально-методичних засобів (в першу чергу – ІКТ) 
[1, 3]. ІКТ та освітнє середовище, що забезпечує їхнє широке використання, мають 
концентруватися на освітніх потребах суб’єктів педагогічної взаємодії, зокрема, 
завдяки створенню і впровадженню в освітню діяльність: електронних освітніх ре-
сурсів навчального призначення і комп’ютерно орієнтованих систем оцінювання 
навчальних досягнень, що доповнюють традиційні; соціальних мереж навчального 
призначення, що підтримують відкрите ІКТ-середовище навчання у співпраці; елек-
тронних портфоліо організаційно-педагогічного призначення, що відображають ха-
рактер освітньої діяльності педагога та його вихованців; інноваційних педагогічних 
технологій, що базуються на використанні засобів ІКТ, які допомагають «навчати 
і вчитися по-новому» [1].

Отже, під інформаційно-освітнім середовищем (ІОС) закладу позашкільної 
освіти розуміємо матеріально-технічне, психолого-педагогічне, дидактичне, кому-
нікативне забезпечення освітнього процесу, що включає засоби навчання, які базу-
ються на нових інформаційних і комунікаційних технологіях, навчальну та наукову 
інформацію, яка сприяє формуванню професійно значимих і соціально важливих 
якостей усіх суб’єктів освітньої діяльності (вихованців, педагогічних працівників, 
адміністрації, батьків) [2, с. 8]. Мета ІОС закладу позашкільної освіти – фор-
мування інтелектуально та творчої розвиненої особистості (вихованця, педагога, 
керівника), яка має високу інформаційну компетентність та функціонально готова 
до використання ІКТ в освітній, самоосвітній, управлінській, методичній, дозвіллє-
вій діяльності [2].

ІОС закладу позашкільної освіти має реалізувати такі завдання:
 – забезпечити модернізацію та інтенсифікацію освітнього процесу за рахунок 

використання сучасних засобів ІКТ;
 – запропонувати вихованцям нові технології та форми освітньої діяльності (ме-

режеве партнерство, дистанційне навчання, веб-проекти, веб-квести тощо);
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 – удосконалити систему управлінського контролю, науково-методичного за-
безпечення освітньої діяльності гуртків і закладу в цілому;

 – забезпечити діалог та мережеву взаємодію з батьківською громадськістю, 
сусідніми освітніми установами, органами влади, громадою тощо [2].

Функції ІОС закладу позашкільної освіти бачимо такими:
 – комунікаційна – різнорівневе віртуальне спілкування усіх учасників освітньої 

діяльності (вихованців, педагогів, адміністрації, батьків);
 – інформаційна – надання відкритого доступу до навчальної, методичної, фі-

нансової інформації, обмін нею;
 – розвивальна – розвиток суб’єктів освітньої діяльності в процесі активного 

використання засобів ІКТ, інноваційних форм і методів навчання на їх основі;
 – творча – процес і результат створення нового інтелектуального продукту 

(ідеї, технологій її реалізації, творчого виробу або заходу), його віртуалізація 
та популяризація засобами ІКТ;

 – координуюча – віртуальна взаємодія та соціальне партнерство;
 – управлінська – відкритість і прозорість управлінської діяльності;
 – контрольно-аналітична – діагностика, статистика, аналітика кількісних і якіс-

них показників за допомогою інформаційних систем та технологій [2].
ІОС закладу позашкільної освіти має змістову, організаційну та технологічну 

складові:
 – змістова складова представлена віртуальним контентом, що забезпечує на-

уково-методичну, інформаційну підтримку освітньої діяльності, сприяє якості при-
йняття управлінських рішень, упровадженню методичних інновацій;

 – організаційна складова представлена: системою інформаційного забезпечен-
ня освітньої діяльності, що передбачає функціонування єдиного банку даних на-
вчальної інформації; підрозділами, що виконують роль структуроутворюючих еле-
ментів та забезпечують функціонування ІОС (адміністрація, методична служба, 
методичні об’єднання, педагогічні працівники, вихованці); системою інформацій-
ного маркетингу, що передбачає вивчення наявного попиту на освітню інформацію;

 – технологічна складова представлена: системою технічних засобів, що забез-
печують роботу з усіма видами інформації, її обробку, збереження, оперативний 
пошук (Інтранет, файлові сервери, сервери віддаленого доступу); системою 
засобів масової інформації та комунікації (веб-сайти, портали, блоги, соціальні 
мережі); сервісною системою, що забезпечує обслуговування технічних засобів 
(методист з ІКТ, адміністратор мережі тощо) [3, 5, 7].

Отже, ІОС закладу позашкільної освіти – це відкрита система, в якій задіяні 
на інформаційному рівні та пов’язані між собою всі суб’єкти освітньої діяльності: 
адміністрація, методична служба, педагогічні працівники, вихованці та їхні батьки. 
Тому функціонування ІОС закладу надає такі переваги:

 – педагогічним працівникам – забезпечити модернізацію власної освітньої ді-
яльності шляхом упровадження ІКТ в освітній процес гуртків; отримати доступ до 
нормативних документів, навчальних програм, сучасних технологій і методик нав-
чання; створювати електронні портфоліо як засіб оцінки власного професійного 
розвитку; розробляти дидактичні матеріали для вихованців; використовувати нові 
технології організації освітньої діяльності (дистанційне навчання, он-лайн кон-
сультування, Інтернет-проекти, веб-квести тощо);

 – вихованцям гуртків – отримати вільний доступ до багатофункціональної 
медіатеки та електронної бібліотеки закладу, можливість створювати електро-
нні портфоліо як засіб оцінки власної освітньої діяльності та творчого розвитку, 
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користуватися дистанційними навчальними курсами, віртуальними творчими лабо-
раторіями, майстер-класами, он-лайн консультаціями;

 – адміністрації – організувати електронний документообіг в межах закладу; 
використовувати автоматизовані системи управління персоналом, електронні бази 
даних педагогічних працівників і вихованців; здійснювати розгорнутий моніторинг 
навчальної, науково-методичної, господарської діяльності; забезпечити функціону-
вання веб-сайту (порталу) як засобу формування позитивного іміджу закладу та 
його соціального партнерства;

 – методичній службі – створити електронний банк нормативних документів, 
навчальних програм, сучасних технологій навчання та виховання; забезпечити 
функціонування інформаційно-видавничого центру, багатофункціональної меді-
атеки, Е-бібліотеки, віртуального методичного кабінету, віртуальних методичних 
об’єднань; упроваджувати інтерактивні форми методичної роботи з використанням 
ІКТ (вебінари, веб-конференції, методичні веб-квести);

 – батькам дітей – віртуально ознайомитися зі змістом та якістю освітніх по-
слуг, матеріально-технічної базою закладу, умовами навчання дітей; побачити про-
фесійні здобутки педагогів і творчі досягнення вихованців; отримати психолого-пе-
дагогічні он-лайн консультації; скористатися віртуальною он-лайн приймальною 
адміністрації тощо [2].

Обов’язковими складовими ІОС сучасного закладу позашкільної освіти є:
 – віртуальний методичний кабінет та мережеві методичні об’єднання педаго-

гічних працівників, що дозволяють обмін актуальною інформацією, використання 
кращого досвіду колег, представлення власного;

 – електронні портфоліо вихованців, педперсоналу, керівників, що дозволяють 
презентувати професійні або особисті досягнення суб’єктів освітньої взаємодії, ви-
значити подальші перспективи їхнього творчого розвитку;

 – структурована медіатека – тематичні колекції веб-ресурсів, фото-, відео-, 
аудіоматеріалів, друкованої продукції, що забезпечує максимальну візуалізацію ос-
вітньої, науково-методичної, дозвіллєвої діяльності закладу;

 – віртуальна бібліотека – електронна бібліотека з навчальною, навчально-ме-
тодичною, методичною літературою, каталогами електронних бібліотек;

 – дистанційні навчальні курси або їх елементи як форма організації і реалізації 
освітньої діяльності та самоосвіти вихованців з використанням ІКТ [2].

Важливими напрямами діяльності закладів позашкільної освіти щодо розвитку 
ІОС вважаємо: дисемінацію кращого досвіду створення ІОС; підвищення рівня 
володіння засобами ІКТ, формування інформаційної компетентності вихованців, 
персоналу, адміністрації; створення персональних Веб-сайтів (блогів) педаго-
гів і гуртків, їхня подальша інтеграція з офіційними сайтами закладів; активне 
використання веб-сервісів для ведення блогів (Blogger, Facebook, Google+), 
зберігання медіафайлів (GoogleDrive, OneDrive, Flickr, YouTube, SlideShare), 
створення інфографіки (Сreately, Visual.ly, Vizualize.me); створення електронних 
портфоліо (професійних, методичних, творчих) керівників, педагогічних пра-
цівників і вихованців закладів з їхнім подальшим розташуванням на існуючих Веб-
ресурсах; створення віртуальних методичних кабінетів, віртуальних методичних 
об’єднань; використання автоматизованих систем управління персоналом; розро-
блення та упровадження дистанційних навчальних курсів за основними напряма-
ми позашкільної освіти.

Висновки. Важливим напрямом забезпечення якості освітніх послуг у закла-
дах позашкільної освіти й модернізації змісту позашкільної освіти в умовах її 
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реформування та суспільних викликів є формування інформаційно-освітнього се-
редовища закладів позашкільної освіти.

Список використаних джерел
1. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / 

В.Ю. Биков. – Київ : Атіка, 2008. – 684 с.
2. Гаврилюк В.Ю. Створення та функціонування інформаційно-освітнього се-

редовища сучасного позашкільного навчального закладу : методичний посібник / 
В.Ю. Гаврилюк. – Б. Церква : КВНЗ КОР «АНО», 2016. – 48 с.

3. Гуревич Р.С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : на-
вчальний посібник / Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія, Л.С. Шевченко ; за ред. Гуревича 
Р.С. – Вінниця : «Планер», 2013. – 499 с.

4. Інтелектуальний розвиток дорослих у віртуальному освітньому просторі : 
монографія / М.Л. Смульсон, Ю.М. Лотоцька, М.М. Назар, П.П. Дітюк [та інші] ; за 
ред. М.Л. Смульсон. – К. : Пед. думка, 2015. – 221 с.

5. Кадемія М.Ю. Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального 
закладу / М.Ю. Кадемія, М.М. Козяр, Т.В. Ткаченко, Л.С. Шевченко. – Львів : 
СПОЛОМ, 2008. – 186 с.

6. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середо-
вища : монографія / Копняк Н., Корицька Г., Литвинова С., Носенко Ю. [та інші] ; 
/ за заг. ред. С.Г. Литвинової. – К. : Компринт, 2015. – 163 c.

7. Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчаль-но-
му середовищі : посібник / Ю.О. Жук, О.М. Соколюк, Н.П. Дементієвська, 
О.П. Пінчук / за ред. Ю.О. Жука. – К. : Пед. думка, 2012. – 128 с.



- 157 -

Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний пошук – 2019»

ДИДАКТИЧНА ГРА –  
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ,  

ВМІНЬ ТА НАВИЧОК ДОШКІЛЬНИКІВ

Кузьмінська Валентина Василівна
педагог
комунального закладу «Чернівецький обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

У розвитку дитини і колективу дітей велика роль відводиться основному виду 
дитячої діяльності в дошкільний період – грі. Для дітей дошкільного віку ігри мають 
виняткове значення: гра для них – навчання, гра для них – праця, гра для них – 
серйозна форма виховання. Гра для дошкільників – засіб пізнання навколишнього.

Високо оцінюючи виховну роль дитячих ігор, А.С. Макаренко писав: «Гра має 
важливе значення в житті дитини, має те саме значення, яке в дорослого має діяль-
ність, робота, служба. Яка дитина в грі, така з багатьох поглядів вона буде в роботі, 
коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається насамперед у грі».

Серед розмаїття ігор, які проводяться в творчому об’єднанні раннього роз-
витку дитини Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді значне місце посідають дидактичні ігри. Мета дидактичних ігор – 
розвиток розумових здібностей дитини. Виконуючи неабияку навчальну функцію, 
вони забезпечують дитині психологічний комфорт, дають можливість практично 
застосовувати знання, а відтак сприяють становленню її життєвої компетенції.

Для того щоб дидактичні ігри стимулювали різнобічну діяльність і задовольня-
ли інтереси дітей, педагоги творчого об’єднання раннього розвитку добирають їх 
відповідно до завдань навчальних програм гуртків «Світ навколо тебе», «Основи 
здоров’я», «Природа крізь призму англійської мови», «Весела буква», «Логічні 
вправи», «Пізнайко», «Умілі ручки», враховуючи навчально-пізнавальний зміст, 
ступінь складності ігрових завдань і дій. Творче ставлення педагогів до справи є пе-
редумовою постійного і поступового ускладнення, розширення варіативності ігор.

У своїй роботі з дошкільнятами для підвищення рівня інтелектуального роз-
витку педагогами використовуються настільні ігри, ігри-змагання, ігри-загадки, 
ігри-подорожі, рухливі ігри, складання пазлів; різні види логічних задач і вправ, бо 
формування інтелекту дітей дошкільного віку – це кропітка цілеспрямована діяль-
ність педагогів. Керівники гуртків добре розуміють, що саме у грі в дітей виробля-
ється звичка зосереджуватися, мислити самостійно; розвивається увага, прагнення 
до знань, вони вчаться пізнавати, запам’ятовувати нове.

Дидактична гра – це цілеспрямована творча діяльність, у процесі якої діти глиб-
ше і яскравіше осягають явища навколишньої дійсності і пізнають світ.

В.О. Сухомлинський писав, що без гри немає і не може бути повноцінного 
розумового розвитку, порівнював гру з величезним світлим вікном, через яке в ду-
ховний світ дитини вливається цілющий потік уявлень, понять про навколишній 
світ, з іскрою, яка запалює вогник допитливості. Тому, враховуючи розвивальний 
потенціал дидактичних ігор, педагоги творчого об’єднання раннього розвитку до-
кладають чимало зусиль, щоб гра була не епізодом, а проходила б крізь усе життя 
дитини. Бо гра – це є творчість, гра – це є праця, а праця – шлях дітей до пізнання 
світу. Виходячи з цього, керівники гуртків заздалегідь продумують методи й при-
йоми навчання і виховання дітей, передбачають шляхи досягнення поставленої 
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мети. Усе, що вони планують, забезпечує гармонійний розвиток особистості кожної 
дитини. Планування має бути гнучким, адже на його реалізацію можуть вплинути 
непередбачені чинники. План – це не формальність, а неодмінна умова успішної та 
плідної роботи з дітьми, де головне – не схема і форма, а зміст.

Своєрідність дидактичної гри полягає в тому, що вона дає можливість педагогу 
здійснювати    навчання,    вправляння, розвиток розумових здібностей, формуван-
ня цінних рис особистості і взаємин дітей у доступній і привабливій для них ігровій 
формі. Дидактична   гра   має   свою   сталу структуру,  яка  відрізняє її від іншої 
діяльності дітей: ігровий задум, ігрове завдання, ігрові дії, правила. Ігровий задум 
часто виражений у самій назві гри, іноді має форму ігрового завдання або ж ви-
ступає у формі інтелектуального завдання, яке потребує обдумування, порівняння, 
зіставлення. Він викликає жвавий інтерес у дітей, збуджує їх активність. Ігровий за-
дум інколи виступає і як запитання (а якби?) або може мати форму загадки, в якій 
подані лише деякі умови. Ігрові дії у грі можуть бути дуже різноманітними,   відпо-
відно   до   віку дітей. В іграх дітей 5–6 років  ігрові дії  вимагають взаємодії одних 
дітей з іншими, послідовності, черговості. Це можуть бути й (інтелектуальні дїі) 
порівняння, зіставлення, описування і т. д. Правила гри виконують функцію органі-
зуючого елемента гри. Вони дисциплінують дітей, вказують спосіб і послідовність 
дії, регулюють взаємовідносини дітей у грі. Всі структурні  елементи  дидактичної  
гри взаємозв’язані між собою, і відсутність одного з них руйнує гру. Без ігрового 
задуму та ігрових дій дидактична гра перетворюється у вправу.

Особливо високі вимоги висувають педагоги творчого об’єднання раннього 
розвитку до дидактичних ігор природничого змісту. Ознайомлення дітей з приро-
дою – одне із головних засобів їх розвитку. Вивчаючи природу, у дітей розширю-
ється орієнтація в навколишньому середовищі, формуються пізнавальні здібності, 
виховується відповідальне відношення до всього живого. Тому ігри, які використо-
вуються керівниками гуртків не просто заповнюють вільний час дітей, а стають 
цілеспрямованим педагогічним засобом розширення, закріплення та систематизації 
здобутих знань і уявлень наприклад, про природні об’єкти та явища неживої та 
живої природи, працю і побут людини. Вдаються до них і після спостережень, 
екскурсій, бесід та інших занять.

Дидактичні ігри природничого змісту можуть бути найбільш ефективними засо-
бами закріплення та систематизації знань старших дошкільників на заняттях лише 
за певних умов.

Такими умовами є:
1) Збагачення досвіду дітей. Уточнення і поповнення їх уявлень про об’єкти 

та явища неживої та живої природи, які вводились в дидактичну гру;
2) Правильний добір і організація дидактичних ігор. Добираючи дидактичні 

ігри природничого змісту навчальні задачі мають бути направлені на закріплення 
та систематизацію знань дітей про навколишнє природне середовище, допомагати 
педагогу керувати розвитком дітей дошкільного віку;

3) Використання системи ігор. Характерним для системи ігор вважається 
наявність в них прийомів закріплення та систематизації знань.

Перший прийом – перерахунок об’єктів і явищ неживої та живої природи без 
конкретних образів з метою засвоєння їх правильних назв. З цією метою, попе-
редньо, обирається група предметів, що повинні бути названі (рослини, овочі, 
фрукти, тварини тощо). Перераховування об’єктів дає можливість формувати 
у дітей таку кількість образів, щоб вони мали можливість узагальнено уявити дану 
групу предметів.
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Другий прийом – перерахунок назв об’єктів і явищ рослинного і тваринного 

світу з конкретизацією окремих образів. Це здійснюється шляхом деталізації оз-
нак об’єктів і явищ та конкретизації умов, в яких знаходяться природні об’єкти. 
Важливо не тільки назвати об’єкт чи явище, а також перерахувати деякі індивіду-
альні ознаки і вказати на реальні умови, в яких діти бачили б даний об’єкт чи на 
уявні умови, в яких він знаходиться або може знаходитись. В першому випадку 
використовувався об’єкт природи, який знаходиться перед очима дитини або зо-
бражений на картинці. В другому випадку – об’єкт, який діти бачили на прогулян-
ках, екскурсіях, про який їм читали чи розповідали на заняттях. В такому випадку 
відтворюється уявна обстановка, в якій знаходиться об’єкт природи.

Третій прийом – уявна сюжетна ситуація як спосіб закріплення уявлень про 
об’єкт природи. Закріплення уявлень відбувається на основі сюжету. Внесення 
в дидактичну гру природничого змісту будь якого сюжету (квітковий магазин, 
овочева база, супермаркет, зоопарк, куточок живої природи тощо) сприяє 
підвищенню інтересу і активності дітей на заняттях, систематизації уявлень, оволо-
дінню класифікацією.

При проведенні системи дидактичних ігор природничого змісту важливу роль 
відіграє позитивне емоційне ставлення дітей до гри. Вона буде ефективною лише 
в тому випадку, коли дошкільники займалися нею охоче, залюбки, отримуючи за-
доволення, а не просто приймаючи участь.

Гра в дошкільному віці – це «чарівна паличка», з допомогою якої можна на-
вчити малюка мислити, винаходити, доводити. Вона є універсальною формою ді-
яльності, всередині якої, відбуваються основні прогресивні зміни в психіці дитини 
та особистості дитини-дошкільника, гра визначає його відношення з оточуючими 
людьми, готує до переходу на наступний віковий етап, до нових видів діяльності.
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«ЯК ІНШИх НАВЧИТИ ПОВАГИ ДО СЕБЕ»
(розробка інформаційно-просвітницького заходу «Як інших навчити поваги 

до себе», проведеного для здобувачів освіти середнього шкільного віку відпо-
відно до плану виховної роботи комунального закладу «Чернігівська облас-
на станція юних натуралістів» на 2019 рік згідно напряму виховної роботи 
«Морально-етичне виховання»)

Воробей Ольга Федорівна
методист комунального закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»

Мета: розвивати в дітях загальнолюдські чесноти, закріпити уявлення здобу-
вачів освіти про товариські взаємини, взаємодопомогу, сприяти розвиткові кри-
тичного ставлення до себе і своїх особистих якостей, терпимості й коректності 
в спілкуванні з друзями, виховувати бажання бути справжнім другом.

Обладнання: мультимедійна презентація, мікрофон, аудіозаписи, атрибути для 
інсценізації та оформлення залу.

«З яким хлібом ти до людей, з таким і вони до тебе»
Народна мудрість

хід заходу
Створення робочого настрою, мотивація
Ведуча: 

Зичимо гарного доброго дня!
Раді вітати гостей в нашій залі.
І побажати хочем добра,
Хай оминають вас біди й печалі!

Педагог:
Рано-вранці хто піднявся, а хто сонечку всміхався?
Хто веселий і бадьорий кожен день іде до школи?
Хто з вас працею своєю прикрашає дім і клас?
Хто приходить зранку в клас із запізненням на час?
Хто уміє берегти ручки, зошити й книжки?
А хто граючи в футбол у вікно заб’є нам гол?
Хто веселу вдачу має і усім допомагає?

Відповіді дітей.
Педагог: Відповіли ви чудово. В народі говорять, що повага потрібна людині 

тільки трішечки менше, ніж їжа та повітря. Якби люди були неуважні одне до од-
ного, не раділи успіхам своїх товаришів, не співчували їм у невдачах, життя стало 
б нестерпно важким і сумним. В усі часи, і в різних народів повага була головною 
із чеснот, ознакою благородності і поваги.

Як ви гадаєте, яка тема нашого заходу (відповіді дітей). Молодці! Тож ми 
сьогодні будемо говорити про те, як інших навчити поваги до себе, а щоб у нас 
вийшла щира розмова, слід дотримуватись наступних правил:

 – поважай себе, будь впевненим у собі;
 – чинити з іншими так, як ви хотіли б, щоб чинили з вами;
 – ставитись спокійно до критики;
 – будь щирим;
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 – довіряй іншим;
 – висловлюйся по черзі;
 – слухай, не перебиваючи;
 – звертайсь по імені;
 – проявляй повагу до інших.

Гра «Мій найкращий друг»
Діти по черзі розповідають про своїх товаришів у класі, не називаючи їх імен. 

Слухачі повинні за описом відгадати ім’я друга. Той, хто правильно відгадав, 
стає ведучим

Загадка: 
Вона всім нам дорога, вона нам жити помога.
Коли вона у тебе є, життя радісним стає.
Разом можна все зробити, тож без неї не прожити 

(дружба).

Педагог: тож сьогодні вирушаємо у мандрівку країною Дружби.
Діти: 

Чи є що золота дорожче на землі? 
У мудреця спитали якось люди. 
Не довго думав мудрий чоловік:
Дорожча дружба – є, була і буде!
 
Тоді чому сказали: – Сталь міцна, 
Міцніша над усе, це знає всяк і всюди, –
Подумав трохи й відповів мудрець
Міцніша дружба – є, була і буде!
 
Йому сказали: – Ураган страшний, 
Корчує він дуби, несе руїну всюди.
Чи є сильніше, що за ураган?
Сильніша дружба – є, була і буде!
 
Усім смакує не полин, а мед.
Мед люблять діти і дорослі люди.
Мед – найсолодший із земних дарів.
Солодша дружба – є, була і буде!

Інтерактивна вправа «Дерево рішень»
Здобувачам освіти пропонується назвати якості характеру, котрі притаманні 

справжньому другові (доброзичливий, чемний, толерантний, стриманий, до-
брий, чесний, вірний, справедливий, надійний, сміливий, щедрий).

Розповідь педагога з елементами бесіди.
Дуже добре, коли до тебе ставляться з повагою! Як же заслужити цю по-

вагу? А що таке повага? Повага – це те повітря, яке необхідно кожній людині. 
Найперший та найголовніший секрет полягає у дуже простому головному правилі, 
запам’ятайте його на все життя:

«Якщо хочеш, щоб тебе поважали інші, навчись поважати їх».
Поваги заслуговує та людина, яка вміє себе правильно поводити.
Яке найголовніше правило поведінки стосовно інших людей ви запам’ятали?
Чи були у вашому життя випадки, коли вас підводили друзі?
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Розповіді дітей з обговоренням щодо прослуханого.
Тест «Який ти товариш»

1. Ви маєте таємну інформацію про свого товариша. Ваші дії:
– розкажете іншим знайомим;
– розкажете, не назвавши імені;
– залишите цю інформацію при собі.
2. Ваш товариш інколи користується вашими особистими речами, але не вчасно 

повертає. Ваші дії.
3. Товариш випадково пошкодив вашу особисту річ. Ваші дії.
4. Ваш товариш підтримує відносини з людиною, яка вам не до вподоби. 

Ваші дії.
5. Ви вважаєте, що ваш товариш повинен:
– ділитися з вами своєю інформацією;
– залишити свої думки і проблеми при собі;
– говорити тільки те, що хоче.
6. Вам стало відомо, що другові потрібні гроші для здійснення необхідної по-

купки, у вас вони є, щоб йому позичити. Ваші дії.
7. Ваша подружка купили собі нове вбрання те, яке подобається й вам. Що ви 

скажете:
– скажете, що їй до лиця;
– скажете, що вона виглядає смішно;
– нічого не скажете.
8. Ви вважаєте, що ваш товариш:
– менш розумний, ніж ви;
– більш розумний, ніж ви;
– ви обидва на одному інтелектуальному рівні.
Підрахунок балів:
1–14 балів: ви схильні більше звертати увагу на себе. Щоб стати гарним дру-

гом, потрібно виявляти більше інтересу до інших людей
15–20 балів: у вас є товариші, але між товаришами у вас інколи не буває на-

лежного розуміння. У випадку, коли не знаєте як реагувати, спробуйте себе поста-
вити на місце іншої людини.

21–30 балів: ви справжній товариш.
Відеоролик про дружбу.

Гра «Міркуй і називай»
Гра проводиться в прискореному темпі. Здобувачі освіти, які помиляються, ви-

бувають із гри. Переможцями стають ті діти, яким вдається протриматися в грі до 
її завершення.

Педагог озвучує серед здобувачів освіти характеристики поганих взаємостосун-
ків у колективі. Завдання дітей: добирати слова антоніми.

Неохайність – акуратність;
Недбалість – старанність
Розгубленість – зібраність
Зарозумілість – скромність
Неувага – уважність
Байдужість – чуйність
Неправдивість – чесність
Сварка – дружба
Взаємна неприязнь – взаємодопомога
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Педагог пропонує закріпити знання за допомогою жартівливої рухливої гри 

«Хто найкращий здобувач освіти». Діти слухають запитання педагога. На кожну 
позитивну відповідь діти називають себе, підводячись при цьому з місця. Якщо 
відповідь заперечна, діти не виконують жодних дій. Запитання:

-Хто прийшов до школи з портфелем?
– Хто прийшов до школи з маминою сумочкою?
– Хто сидить на уроках під столом?
– Хто, йдучи до школи, умивається?
– Хто заважає на уроках сусідові по парті?
– Хто спить на математиці?
– Хто вміє добре читати й писати?
– Хто запізнюється на уроки?
– Хто пише в зошитах крейдою?
– Хто уважно слухає учителя?
– Хто пише в зошитах крейдою?
– Хто забуває записати домашнє завдання?

Запитання для обговорення
– Кого ми можемо поважати? (інших людей, батьків, учителів, наших друзів, 

однокласників, дорослих, людей похилого віку, самих себе)
– А чи можемо ми поважати самих себе? (так)
– За що ми можемо поважати себе? (за те, що дбаємо не лише про себе, 

а й про інших; за наполегливу працю, добрі вчинки, особисті досягнення) 
Самоповага — це повага до самого себе і виникає вона лише тоді, коли ти робиш 
добрі справи, дбаєш не лише про себе, а й про інших.

Перегляд та обговорення відео (демонстрування справ, гідних поваги) 
Запитання для обговорення:

Що робив юнак, кому він допомагав? (переставив вазон, допоміг продавчині 
переставити візок, нагодував собаку, дав гроші дівчинці, поступився місцем 
в автобусі, приніс бабусі банани).

Чи всі підтримували юнака? (дехто вирішив, що він марнує їжу на собаку 
і гроші на жебраків).

Як змінився світ навколо нього? (квітка зацвіла, дівчинка пішла до школи, 
у нього з’явився вірний друг – собака, дівчина в автобусі усміхнулася йому, 
бабуся обійняла його).

Педагог: скільки б розваг у вас не було б, без справжнього товариша сумно 
і нецікаво. Адже тільки з справжнім другом можна поділитися радістю і смутком, 
допомогти у складній ситуації, завжди вислухати, поговорити про все, що тебе ці-
кавить, весело погратися. Бажаю, щоб у кожного з вас був справжній друг!



Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний пошук – 2019»

- 164 -

ДОСЛІДЖЕННЯ РІДКІСНИх ВИДІВ РОСЛИН 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАйОНУ

Рассоха Віталіна Володимирівна,
керівник гуртка «Юний дослідник»,
керівник гуртка – методист
Будинку дитячої та юнацької творчості
«Дивоцвіт»Бориспільської міської ради 
Київської області

Біорізноманіття – неоціненне багатство, яке забезпечує людство продуктами 
харчування, волокнами для виготовлення одягу, будівельними матеріалами, барв-
никами, синтетичними речовинами, ліками тощо. Нераціональне їх використання 
приводить до катастрофічних наслідків зменшення чисельності багатьох видів, зо-
крема й рослин.

Глобалізація економіки, соціальних відносин призвели до зростання антропо-
генного тиску на довкілля. Значно зросла загроза біорізноманіттю внаслідок інтен-
сифікації сільського та лісного господарства, осушення водно – болотних угідь, 
туризму, розвитку транспортної та енергетичної інфраструктури. Тому, збереження 
біорізноманіття стало однією з актуальних проблем людства на сьогодні, про що 
свідчить прийняття Конвенції збереження природного біологічного різноманіття 
(Ріо-де-Жанейро, 1992). Рідкісні рослини в більшості країн світу набувають стату-
су раритетних і заносяться до Червоних Списків. Згідно з Всеєвропейською страте-
гією збереження біологічного і ландшафтного різноманіття ключовими завданнями 
природоохоронної роботи мають стати заходи, спрямовані на збереження ареалів 
та підтримки чисельності видів. Насамперед, це стосується рідкісних видів рослин. 
Деградація або зникнення окремих ценопопуляцій є безпосередньою загрозою 
зникнення певних видів. У зв’язку з цим одним із завдань розроблення регіональ-
ної екологічної мережі є оцінка реального статусу рідкісних рослин через непе-
рервний моніторинг, облік та охорону на місцевому рівні. Тому, важливим аспектом 
в даному напрямку і є науково – дослідницька діяльність, яку ведуть учні – члени 
МАН, адже вивчення рідкісних видів рослин рідного краю та їх охорона є актуаль-
ним питанням сьогодення.

Пропонуємо вашій увазі одне з наукових досліджень вихованців гуртка 
«Юний дослідник»

Метою дослідження було: вивчити та встановити видовий склад рідкісних 
рослин Бориспільського району.

Завдання науково дослідницької роботи:
1. Вивчити природно-заповідний фонд Бориспільського району;
2. Скласти перелік рідкісних видів рослин, які ростуть у Бориспільському районі;
3. Провести екологічний та біоморфологічний аналізи раритетної фракції фло-

ри досліджуваного району;
Об’єкт дослідження – рідкісні види рослин рідного краю.
Предмет дослідження – морфологічні та екологічні особливості рідкісних 

видів рослин району дослідження.
Поширення видів рідкісних рослин вивчали загальноприйнятим методом фло-

ристичних досліджень: експедиційно-маршрутним.
Польові дослідження, фотографування проводили в межах 11 пунктів 
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Бориспільського району: с. Кийлів, с. Проців, с. Вороньків, с. Щасливе, с. Чубинське, 
с. Рогозів, с. Сеньківка, с. Кірове, с. Велика Олександрівка, м. Бориспіль.

Визначення рослин здійснювали за допомогою «Визначника рослин України», 
«Определителя высших растений Украины», номенклатура (тобто, назви видів), 
таксономія рослин, їх біоморфологічні характеристики наведені на основі літера-
турних джерел. Консультації щодо правильності визначення рослин нам надавали 
співробітники Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Рис. Карта Бориспільського району

Систематичний та екологічний аналіз видового складу  
рідкісних видів рослин Бориспільського району

Досліджуючи територію рідного краю з’ясували що в Бориспільському районі 
існує 8 природно заповідних об’єктів місцевого значення .

 – Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення 
«Сулимівський»;

 – Ботанічна пам’ятка природи «Три Дуби»;
 – Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Хутір Чубинського»;
 – Ландшафтний заказник місцевого значення «Бориспільські острови»;
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 – Орнітологічний заказник місцевого значення «Урочище В’язове»;
 – Іхтіологічний заказник місцевого значення «Процівський»;
 – Гідрологічний заказник місцевого значення «Болото Біле»;
 – Ландшафтний заказник місцевого значення «Кілов-Рудяків».

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення 
«Сулимівський», розташований в межах с. Сулимівка. Це зразок садово-парко-
вого мистецтва ХІХ століття, на його території зростає 30 видів цінних дерев та 
чагарників, серед яких є і екзотичні.

Хоча Бориспільський район займає лише 0,24 % площі України, проте його 
біологічне різноманіття характеризується значними величинами. За результатами 
вивченої літератури у районі росте багато рослин, які занесені до Червоної книги 
України та списку регіонально рідкісних видів рослин Київщини: декілька видів 
дзвоників, які підлягають охороні. Ранньої весни зацвітають: підсніжник звичайний, 
сон великий, рябчик шаховий, проліска дволиста та ряст порожнистий. Як зали-
шок степової рослинності лишились ковила пухнастолиста та ковила дніпровська. 
Найбільша квітка місцевості – біле латаття. У водоймах можна зустріти глечики 
жовті, водяний горіх, сальвінію плаваючу. На луках росте рідкісна орхідея – бу-
латка великоквіткова. Дуже рідко трапляються: плаун булавовидний, кущі вовчих 
ягід. Названі види рослин стали рідкісними і зникаючими та відповідно до ступеню 
загрози їх існуванню включені до природоохоронних документів.

Тому, об’єкти природно – заповідного фонду Бориспільщини є важливим кро-
ком на шляху відновлення природи, адже на їх території створюються оптимальні 
умови для подальшого збереження видового складу рослин та тварин у місцях при-
родного життя, ведеться неперервний моніторинг, облік та охорона на місцевому 
рівні, організовуються спостереження і дослідження.

Дослідження проведені на території Бориспільського району дали змогу вияви-
ти та встановити видовий склад 21 рідкісної рослини: 12 з них занесені до Червоної 
книги України, 3 види рослин є на сторінках Червоної та Зеленої книг України 
(Trapa natans, Stipabory sthenica, Stipada syphylla), 2 види занесені тільки до 
Зеленої книги України (Salvinia natans, Nuphar luteum). 3 види рослин відносяться 
до списку регіонально рідкісних Київської області (Scilla bifolia, Corydalis cava, 
Lycopodium clavatum), 1 вид рослин занесений і до Зеленої книги України та до 
списку регіонально рідкісних Київської області (Nymphae aalba). За природоохо-
ронним статусом рідкісні рослини досліджуваного району розподіляються на: рід-
кісні – 1 вид; вразливі – 12 видів; неоцінені – 7 видів; недостатньо відомі – 1 вид

Систематична структура рідкісних рослин Бориспільського району
За літературними даними та результатами польових досліджень 

в Бориспільському районі ростуть такі види рідкісних рослин:
 – Сальвінія плаваюча – Salvinia natans L.;
 – Булатка великвіткова – Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce;
 – Водяний горіх плаваючий – Trapa natans L.;
 – Вовче лико пахуче– Daphnec neorum L.;
 – Волошка Ванькова – Centaurea vankovii Klokov;
 – Гвоздика несправжньопізня – Dianthus pseudoserotinus B'ocki;
 – Коручка болотна – Epipactis palustris (L.) Crantz;
 – Осока тонкокореневищна – Carex chordorrhizaEhrh.;
 – Підсніжник звичайний– Galanthus nivalis L.;
 – Ковила дніпровська – Stipabory sthenica Klokov;
 – Ковила пухнастолиста – Stipada syphylla (Czern. exLindem.) Trautv.;
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 – Сон великий – Pulsatilla grandis Wender;
 – Рябчик шаховий – Fritillaria meleagris L.;
 – Півники борові – Irispseu pineticola L.;
 – Крокус (Шафран) сітчастий – Crocus reticulatus Steven ex Adams;
 – Юринея Талієва – Jurinea talieviiKlokov;
 – Латаття біле – Nymphae aalba L.;
 – Проліска дволиста – Scilla bifolia(L.) Rich.;
 – Ряст порожнистий – Corydalis cavaSchweigger & K'rte;
 – Глечики жовті – Nuphar luteumL.;
 – Плавун булавовидний – Lycopodium clavatumL.
Спектр родини раритетної фракції флори Бориспільського району

Родина Кількість видів % від заг. к-ті видів

Зозуленцеві (Orchidaceae) 3 13%

Айстрові (Asteraceae) 2 8.6%

Півникові (Iridaceae) 2 8.6%

Тонконогові (Poaceae) 2 8.6%

Лататтєві (Nymphaeaceae) 2 8.6%

Гвоздикові (Caryphyllaceae) 1 4.3%

Жовтецеві (Ranunculaceae) 1 4.3%

Водяногоріхові (Trapaceae) 1 4.3%

Тимелієві (Thymelaeaceae) 1 4.3%

Сальвінієві (Salviniaceae) 1 4.3%

Амарилісові (Amaryllidaceae) 1 4.3%

Осокові (Cyperaceae) 1 4.3%

Руткові (Fumariaceae) 1 4.3%

Плаунові (Lycopodiaceae) 1 4.3%

Холодкові (Asparagaceae). 1 4.3%
Аналіз систематичної структури раритетної фракції флори Бориспільського ра-

йону показав, що у ній переважають родини: Зозуленцеві (Orchidaceae), Айстрові 
(Asteraceae), Лататтєві (Nymphaeaceae), Півникові (Iridaceae), Тонконогові 
(Poaceae.).

Екологічний аналіз дозволяє з’ясувати залежність структури флори від чинни-
ків середовища. Найбільш суттєве значення мають вода і ґрунти, точніше, рівень 
забезпеченості рослин вологою та поживними речовинами.

Серед груп рослин по відношенню до вологи, особливе місце займають мезо-
фіти, ефемероїди – трав’янисті рослини, які вегетують лише весною, коли у ґрунті 
багато вологи, з настанням літньої посухи наземні органи відмирають, а підземні 
(бульби, цибулини, кореневища) залишаються живими. Таких рослин на дослі-
джуваній території велика кількість: ряст порожнистий, проліска дволиста, підсніж-
ник звичайний, сон великий, рябчик шаховий, крокус сітчастий. 
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Фото 1. Ряст порожнистий Фото 2. Проліска дволиста

Достатня кількість і гідрофітів – рослин, які живуть у водоймах: сальвінія пла-
ваюча, латаття біле, глечики жовті, водяний горіх. Вони зростають у великих кіль-
костях та часто виступають домінантами в рослинних угрупуваннях. 

  
Фото 3. Сальвінія плаваюча Фото4 . Латаття біле

  
Фото 5. Глечики жовті Фото 6. Водяний горіх

Серед різноманітності видів переважають світлолюбні рослини.
Біологічна характеристика раритетної фракції флори

Аналіз біологічних особливостей раритетної фракції флори дав змогу виявити, 
що в спектрі життєвих форм рідкісних рослин переважають трав’янисті рослини. 
З них 20 видів є трав’янистими полікарпиками, та один вид деревний. За типом 
вегетації переважають літньозелені види. На досліджуваній території домінують 
види рослин, з стрижневим типом кореневої системи – 12 видів, 6 видів весняних 
ефемероїдів у складі флори – бульбо – цибулинні рослини і 2 види з редукованою 
кореневою системою (водяний горіх та сальвінія плаваюча).
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У деяких водних рослин листки містяться на поверхні води, при цьому рослина 

вкорінена (латаття біле, глечики жовті), або вільноплаваюча (водяний горіх, 
сальвінія). Характер розвитку кореневої системи відображає екологічні умови іс-
нування рослин.

Переважна більшість рослин раритетної фракції є ентомофільними, та як наслі-
док, мають ряд пристосувань до запилення комахами: яскраво забарвлену квітку 
з нектарниками, здалеку приваблює комах, які запилюють їх. Так, ряст порожни-
стий, проліску дволисту приваблюють джмелі, бджоли. Коручка болотна, шафран 
сітчастий запилюється осами, джмелями, мурахами. Рябчик шаховий, підсніжник 
звичайний – джмелями, осами, мухами. Латаття біле відвідують жуки, мухи, бджоли.

Родина тонконогові (ковила дніпровська, ковила пухнастолиста) та осока 
тонко – кореневищна – вітрозапильні рослини або анемофільні. Такі рослини 
характеризуються невеликими квітками, з нерозвиненою (голі квітки), або реду-
кованою (складається з двох дрібних навколо квіткових плівчастих лусочок) 
оцвітиною, квітки не мають нектарників, малопомітні. При дозріванні плід зроста-
ється з квітковими лусочками, що сприяє кращому поширенню вітром.

Глечики жовті гідрофільні, запилюються водою та два види спорових рослин: 
плаун булавовидний та сальвінія плаваюча, які розмножуються спорами.

На досліджуваній території виявлені нові локалітети 3 видів рідкісних рослин, 
які занесені до Червоної книги України: Волошка Ванькова –Centaurea vankovii, 
Гвоздика несправжньопізня – Dianthus pseudoserotinus, Юринея Талієва– Jurinea 
talievii. 2 види рослин належать до родини Айстрові (Asteraceae), 1вид до родини 
Гвоздикові (Caryphyllaceae).

  
Фото 7. Гвоздика несправжньопізня Фото 8. Волошка Ванькова

Висновок:
Отже, природно-заповідний фонд 

Бориспільського району з рідкісними 
рослинами налічує 8 заповідних об’єк-
тів: 6 заказників місцевого значення; 
парк – пам’ятка садово – паркового 
мистецтва; Ботанічна пам’ятка природи; 
досліджений видовий склад раритетної 
фракції флори складає 21 вид рідкісних 
рослин занесених до Червоної, Зеленої 
книг України та списків регіонально 
рідкісних Київської області є унікаль-
ним і потребує охорони, та подальшого 

Фото 9. Юринея Талієва
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вивчення з метою сприяння його природному відтворенню.
Практичне значення: матеріали дослідження можуть бути використані в ро-

боті біологічних гуртків, при викладанні курсу біології, географії, екології, при-
родознавства у закладах позашкільної та загальної середньої освіти Київщини. 
Результати наукових досліджень є матеріалом для еколого-освітньої діяльності, 
для збереження рідкісних видів рослин у Бориспільському районі (наприклад, для 
обґрунтування створення нових заповідних об’єктів).
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«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕх, КОГО ПРИРУЧИЛИ»
Сценарий экологического мероприятия

Ко Всемирному дню защиты животных.
Для учащихся 9–11 классов

Водопьянова Наталья Анатольевна
учитель биологии
Краматорской общеобразовательной
школы І-ІІІ ст. №9

Цель. Развитие у школьников умения воспринимать животных как партнеров 
в процессе жизнедеятельности, что необходимо для формирования бережного от-
ношения к миру природы;

развивать у детей навыки и умения ответственного отношения к животным;
развить навыки природоохранной деятельности учащихся по защите животных;
привлечь внимание школьников к проблеме бездомных животных.

Ведущий 1. Здравствуйте гости и участники нашего мероприятия.
Ведущий 2. Сегодня мы хотим напомнить всем вам, что «Мы в ответе за тех, 

кого приручили»
Ведущий 1. Ежегодно 4 октября весь мир отмечает День животных (Всемирный 

день защиты животных). Сегодня этот праздник насчитывает свою 87-ю годов-
щину.  Зародился он в 1931 году во Флоренции, на международном конгрессе 
сторонников движения в защиту животных.

Ведущий 2. Считается, что эта дата была выбрана не случайно: 4 октября 
отмечается день памяти католического святого Франциска Ассизского, который 
является покровителем животных. По многим легендам, святой мог общаться с жи-
вотным миром.

Ведущий 1. В Краматорске нет приюта для животных, и помощь бездомным 
животным осуществляется волонтерами благотворительного фонда «Друг» и не-
равнодушными жителями города.

Ведущий 2. В нашей школе есть добрая традиция помогать бездомным 
животным.

Ведущий 2. Не всем животным повезло быть домашними любимцами. Об этом 
видеоролик.

https://www.youtube.com/watch?v=HFEWJsUi4uM
Ведущий 1. А сейчас учащиеся 6-а класса покажут сценку «Про собаку, кото-

рая жила на улице»
Сценка 6-А

На сцене за столом сидит ангел. Входит Бу и оглядывается.
Ангел: Здравствуйте.
Бу. Здравствуйте.
Ангел: Присаживайтесь.
Бу. Спасибо.
Ангел: Представьтесь, пожалуйста.
Бу: Собака.
Ангел: Просто Собака?
Бу: Ну… люди зовут меня по-разному
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Парень: Пшла вон, шавка. Псина блохастая!
Бабуля: Ой Шарик, Шарик. Ко мне. Тузик.
Девушка: Аааа! Псина! Развелось вас. Пошла отсюда!.
Ребенок: Ой, собачка! Собачка.
Мама ребенка: Не трожь! Она заразная!!!
Бу: (мечтательно) А мама называла меня….
Мама Бу: Ох ты ж моя маленькая трусишка. Что ж ты всего пугаешься. Я буду 

звать тебя Бу, что б ты выросла храброй.
Ангел. (предлагает бутерброд) Расскажите о себе.
Бу. Родилась я в подвале. Мама то раньше в квартире жила. Мама часто го-

ворила. Что это было чудесное место… А еще у нее был ошейник. Настоящий! 
А мне нравилось и в подвале, когда мы сбивались в кучку с мамой и братиками 
и грелись… Было тепло и уютно вместе.

Ангел. А где сейчас твоя мама?
Бу: (грустно) В тот день я гонялась за голубями… Вернулась только к ве-

черу… А подвал заколотили… Дурацкие голуби. (показывает, как звала маму, 
и просила помощи у прохожих.)

Ангел: (предлагая печенье) Расскажите про улицу.
Бу. Хм… Улица полна сюрпризов. Почти всегда неприятных. Но мне повезло. 

Я встретила Джека…
Джек: Привет. Я Джек. А ты кто, малявка?
Бу. Я Бу. Я потерялась.
Джек: Беда. Но я научу тебя жить на улице.
Бу: Правда? Надо всем вилять хвостиком и доверять?
Джек: Доверять можно не всем. Смотри вот женщина. К ней можно подойти. 

Она безопасная. Я ее знаю.
Женщина: Привет, Джек. Ой, а это кто? (гладит по голове и вздыхает) 

Откуда ж ты, взялась. ? Но да ладно. Где одна сосиска, там и две.(раздает со-
сиски) Держи, Джек, держи Малышка.

Джек: А вот смотри – работяга. Он, конечно не женщина, грубоват. Но у него 
в мастерской можно погреться. Пойдем.

Работяга. О! Опять ты? Так еще и не один. Ну заходите. Погода – дрянь. 
А мне машину до завтра сделать надо. Все равно тут до поздна. Хоть погреетесь.

Бу: Джек, тут так странно пахнет.
Джек: Это мастерская. Тут так всегда пахнет.
Бу: А покушать он нам даст?
Джек: ну, может, хлеба, если остался.
Бу: можно и хлеба, очень кушать хочется.
Джек: А вот мальчишек-подростков надо остерегаться
Бу: Почему?
Джек: У них палки и камни. У меня от таких встреч хвост сломан и шрам на 

голове (показвает)
Бу: Ого.
Бу: (ангелу) а еще другие собаки. От них тоже может здорово достаться. 

И доставалось…Но самый страшный враг это холод и голод. Где мы только не 
ночевали

Бу и Джек под картонкой, прижавшись друг к дружке.
Бу: Джек, я лапы отморозила.
Джек: Терпи, Бу. Скоро весна. Отогреемся.
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Бу: Джек, я кушать хочу. Очень-очень. Хотя бы корочку мааахонькую..
Джек: Когда-нибудь, Бу, мы наедимся с тобой до отвала и будем вспоминать 

эти дни с улыбкой… (грустно) Когда-нибудь….
Бу (ангелу) с едой на улице надо быть осторожными. Иногда люди разбрасыва-

ют отравленную еду. Какие-то хантеры. Они травят нас, собак.
Ангел: Почему?
Бу: Почему? Этого я не знаю…
Ангел: А где сейчас Джек?
Бу: Он пропал. Недавно. Джек, говорил, что он вообще не бездомный. И у него 

есть хозяин. Когда-то Джек потерялся… Может и правда, Джек нашел своего 
хозяина… А я снова осталась одна.

Ангел: Скажи, Бу, делала ли ты что-то плохое?
Бу: Нуу…. Джек научил меня такой штуке. Отвлекающий маневр.
(прохожий с бутербродом, Бу подкрадывается и говорит «гав». Прохожий 

роняет бутерброд, Бу его хватает и убегает)
Ангел: качает головой.
Бу: Мне стыдно… Но я очень хотела кушать.
Ангел кивает
Бу: А можно я спрошу? Где я? Зачем все эти вопросы?
Джек: Бу! Бу! Обернись. Это я Джек!
Бу! (оборачивается и радостно вскакивает) Джек! Ты нашелся! Нашелся! 

(ангелу) Потом договорим, странный человек! (Бежит к Джеку. Обнимаются)
Ангел (вслед) Беги, беги! (грустно) Когда ж вас станет меньше?
Джек: Здесь горы вкуснятины. Помнишь, я обещал. Мы наедимся тут до отва-

ла. А еще здесь всегда тепло.
Бу: Правда? И я никогда больше не обморожу лапы?
Джек: Да! Да! Но… Как ты меня нашла?
Бу: Не знаю… Просто засыпая, я загадала, найти тебя!
Ведущий 1. Конечно, сомнений нет: все псы попадают в рай.
Ведущий 2. 9 из 10 животных, попавших на улицу, погибнут в течении года. 

В условиях улицы животное проживет 3–4 года. И это будет не жизнь, а выжива-
ние. Тяжелое, ежедневное, без шансов на победу.

Ведущий 1. Так давайте перестанем множить армию животных, обреченных на 
жалкое существование. Будем ответственны, добры и милосердны. Будем людьми!

Ведущий 2. Помните. Оказаться на улице – это не их выбор. Это последствия 
наших действий или бездействий.

Слайд 1
Ольга Отдельнова.
Остановка: машины, киоски.
Хмурый день город сонно венчает.
Расправляя незримые розги,
Ветер мусор со снегом мешает.
Ведущий 1. К сожалению это так. Как ты думаешь __________, что бы сказа-

ли бездомные животные, если бы умели говорить?
Ведущий 2. Не знаю, но уверена, они бы нашли, что сказать.
Слайд 2
Нас много. Мы везде. И Мы Ваши. И даже тогда, когда Вы стыдливо или 

равнодушно отводите глаза, Вы замечаете Нас. Мы живём для Вас и выживаем 
среди Вас.
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Как ни странно, но жалкие и раздражающие существа, мяукающие и лающие, 

зловонные и больные, покалеченные и избитые – целиком Ваше порождение 
и уродливое воплощение Ваших самых высоких чувств и благородных порывов.

Ваше желание принести радость своим любимым, подарив ласкового, пуши-
стого котёнка или смешного, милого щенка.

Ваше стремление к дружбе и единению с природой.
Мы части Ваших жизней, которые Вы в какой-то момент посчитали ненужны-

ми и выбросили.
Безответственно и безоглядно.
Но Мы не пластиковые пакеты и не пустые пачки из-под сигарет.
Ваши дети видят нас, замерзающих зимой и умирающих под колёсами Ваших 

машин, и учатся жестокости и равнодушию.
Нас травят, убивают, оставляют в лесополосах, усыпляют, потому что надоели.
Но, Мы живые. Мы не можем говорить словами, но загляните в наши глаза – 

они лечат.
Мы не можем обнять Вас своими лапами, но наши хвосты радостно сигнали-

зируют Вам, что мы прощаем Вас.
Торопитесь, Люди.
Мы верим в благородство и великодушие Великого Человека и каждый 

день доказываем свою верность тысячами своих маленьких, но всё же бесцен-
ных жизней.

Мы, бездомные животные, что Мы можем подарить Вам?
Только Ваши облизанные руки, почти оторвавшийся от радости хвост, влаж-

ный нос и ЛЮБОВЬ к Вам, за краюшку хлеба, за ласковое слово, за мимолет-
ную ласку,

Мы верим Вам! 
Слайд 3
Богдан Филатов –
«Коллективное письмо бездомных котов в полицию»
Ведущий 1. Люди, поступающие жестоко с животными всегда находят себе 

оправдание. Переезд, новая работа, вдруг аллергия, рождение ребенка, просто 
надоело.

Видеоролик «Они не виноваты»
https://www.youtube.com/watch?v=xy0VHPNFqvU
Слайд 4

Путь
(Татьяна Васильевна Авдеева)

В одной семье жил Кот двенадцать лет.
Он был спокойным и хозяев слушал,
Но, круто изменился вдруг сюжет,
Кот в одночасье стал совсем не нужен. 
…

Ведущий 1. Иногда животные теряются на улице. Их не выбрасывают, но 
выпускают на самовыгул.

Ведущий 2. Если ваш питомец гуляет на улице, лучшим решением является 
жетон-адресник, с номером телефона хозяина. Так неравнодушные люди смогут 
сообщить Вам о найденном животном.

Ведущий 1. Еще одна причина, по которой животное может оказаться на 
улице – грустна, но вполне реальна.
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Слайд 5
Лена Германова.
«Смотри, какой урод!» – сказал мальчишка маме,
Смеясь и тыча пальцем в лохматого кота.
Слайд 6.
Ведущий 2. Знаешь, иногда люди все же замечают, преданность братьев на-

ших меньших. И этот памятник на экране – доказательство этому.
Ведущий 1. Это памятник коту Семену, которого потеряли хозяева во время 

отпуска. Но мурлыка не сдавался и через 6 лет появился на пороге родной квар-
тиры, преодолев путь в более чем 2000 км!

Ведущий 2. Это удивительная история. И она не единственная, которую за-
метили люди. Но повод, к сожалению, не всегда такой радостный и счастливый.

Дарина Никонова.
«Я теперь гоняю солнце, как мячик»
Ведущий 1. Следующий видеоролик, тоже удивительный и трогательный.
Видеоролик «Щенок» https://www.youtube.com/watch?v=1yEbFJNmitM
Ведущий 2. Каждую осень тысячи людей выбрасывают из дому собак и кошек, 

взятых на лето в качестве «игрушек».
Слайд 7.
Елена Дмитриева

Жмутся от холода кошки бездомные,
Ищут тепла под капотом машин...
Взгляды прохожим бросают голодные...
Жаль,у тех камень вместо души...
Вс¸-таки бабушки есть сердобольные –
Кормят, чем могут несчастных бродяг –
Злобы людской они жертвы невольные
– Изгнаны Из дому...и с тоскою глядят
В наши пустые глаза равнодушные...
Меньшие братья...людям не нужные...

Слайд 8
(автор неизвестен)

Вы смотрели бездомной собаке в глаза?
Вы когда-нибудь видели столько печали?
Две дорожки от глаз «протоптала» слеза.
Сколько боли, несчастья у ней за плечами.
Разве Вас не учили:»Мы в ответе за тех…»
Или может Вы просто про это забыли,
Когда Вам надоело и после утех.
Вы за ней двери дома закрыли?
А она до сих пор верит людям и ждет,
Хоть сомненья давно е¸ гложут,
Что хозяин (какой бы он не был) — ПРИДЁТ!
И на голову руку положит…

Ведущий 1. Выкидывают на улицу «нереализованный товар» продавцы-реали-
заторы животных с рынка, Зачастую эти животные инфицированы и гибнут в те-
чение недели, при этом успевая передать инфекцию дальше: здоровым уличным 
животным и домашним питомцам на выгуле.
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Ведущий 2. Мы призываем вас не покупать на рынке животных. Если вам ну-

жен породистый питомец – купите у заводчика, если нет – возьмите бесплатно 
у волонтеров.

Слайд 9
Матр¸на Л.

Я проснулся. Я, стало быть, жив!
А на улице дождь и слякоть.
По асфальту вода бежит,
Ну и мне очень хочется плакать.

Ведущий 1. Сколько «любителей животных» заводят четвероногих питомцев, 
а потом, вдоволь наигравшись, просто выставляют их из дома. И самое страшное 
в том, что эти люди считают себя правыми, и совесть их потом не мучает.

Ведущий 2. Они не ведают, что по статистике только 2 пса из 100 обретают 
новых хозяев.

Слайд 10.
Эдуард Асадов.
«СТИхИ О РЫЖЕй ДВОРНЯГЕ»
Ведущий 1. Особенно много бродячих собак появляется на улицах поздней 

осенью, когда заканчивается дачный сезон. Собаку, взятую для охраны сада-ого-
рода и развлечения приехавших на каникулы детей, взрослые оставляют на улице.

Ведущий 2. Собравшись в стаи, такие животные вынуждены самостоятельно 
добывать себе пропитание. Что и говорить, собака – друг человека, но выгнанная 
из дома, она живет по законам стаи. Жестокость порождает жестокость. Людям 
не приходит в голову вот так взять и выкинуть на улицу собаку или кошку, ставя 
под угрозу не только животного, но – и это самое главное – жизни тех людей, 
которым придется столкнуться с бродягой.

Слайд 11.
Обернись уходя,
Я смотрю тебе вслед
Оставляешь меня?
Для меня места нет?

(автор неизвестен)
Слайд 12.

С чего же начинается жестокость?
Быть может с кошки, брошенной на даче…
Когда ей очень холодно, и страшно одиноко,
Она сидит, мяукает и по-кошачьи плачет!

(автор неизвестен)
Слайд 13.
Белая стена
Жозе Дале
Ведущий 1. Да. Чтобы купить животное – нужны деньги. Чтобы спасти – до-

брое сердце.
Слайд 14.
Ольга Николаева

Он шел по улице и тихо плакал.
Облезлый, одноухий, с больной лапой.
Повисший хвост, несчастные глаза,
А в них жемчужинкой дрожит слеза.
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Ведущий 2. Скажи,__________ как один человек может спасти 100 бездо-
мных животных

Ведущий 1. Это просто, ___________! Достаточно стерилизовать одного.
Слайд 15.
Наталья Ковчур

На каждой остановке по коту...
Автобусы, маршрутки, люди мимо....
Животные ведь верят в доброту,-
Что кто-то не пройдет, косясь брезгливо...

Ведущий 2. Всех не спасешь – говорят некоторые… И не спасают никого. А ты 
попробуй спасти хотя б ОДНУ жизнь. Хотя бы одну…

Ведущий 1. Народная мудрость говорит, что, если тебе плохо – иди к тем, 
кому хуже, и помогай.

Видеоролик «Соцролик» https://www.youtube.com/watch?v=xy0VHPNFqvU
Ведущий 1. Наше мероприятие, посвященное Международному дню защиты 

животных, подходит к концу.
Ведущий 2. Всегда хочется, что б окончание было положительным, добрым 

и светлым, поэтому… Мы говорим до свиданья. И внимание на экран.
Презентация «Мы взяли собаку из приюта. Личный опыт.»
Ирина Балаева.

Я люблю всех собак без причины,
Просто так, невзирая на цвет.
У животных и так век не длинный
И проблем разноцветный букет.

Как бы стихотворение
Дарья Герасимова.
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ДОСВІД В РОБОТІ
У НАВЧАЛЬНО-ВИхОВНІй ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ  
«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: РІВНІ ПРАВА – РІВНІ 

МОЖЛИВОСТІ»

Устенко Марина Георгіївна
Директор Попаснянської
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 21
Попаснянської районної ради
Луганської області

З першого вересня 2016 року Попаснянська ЗОШ I–III ст. № 21 Попаснянської 
районної ради Луганської області набула статусу базового закладу з інклюзивним 
навчанням у Попаснянському районі. За ініціативою педагогічного колективу наш 
навчальний заклад почав реалізацію загальношкільного проекту «Школа відкрита 
для всіх».

Мета проекту: забезпечити права дітей з особливими потребами в окрузі на 
рівний доступ до якісної освіти, навчання разом із своїми однолітками; впрова-
джувати в практику інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку 
в масові класи загальноосвітньої школи, поширювати кращу практику інклюзив-
ної освіти.

Завдання проекту: створити умови для інтеграції дітей із особливими потре-
бами в загальноосвітній простір школи; покращити якість впровадження інклю-
зивної моделі освіти з подальшим розробленням плану розвитку школи у напрямі 
інклюзивної освіти; забезпечити якість та доступність  освіти  для кожної дитини, 
включаючи дітей із особливими освітніми потребами, які проживають в освітньому 
окрузі загальноосвітнього закладу; організувати освітній процес з урахуванням су-
часних досягнень науки та зміни освітньої парадигми; сприяти професійному роз-
витку педагогів школи; залучити дітей в широкі соціальні стосунки з урахуванням 
їх особистісного розвитку та індивідуальних потреб.
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Етапи реалізації проекту:
 – створення нормативно-правових основ;
 – створення бази даних дітей з вадами;
 – висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини 

щодо диференціації навчання дітей з особливими потребами;
 – вибір моделі інклюзивної освіти;
 – забезпечення кадрами;
 – створення необхідної технічно – матеріальної бази;
 – складання індивідуальних навчальних планів;
 – організація інформаційно–просвітницьких та педагогічних заходів з батька-

ми, педагогами;
 – відстеження ефективності навчання;
 – створення кейсу методик.

У рамках проекту школа почала свою роботу у трьох напрямках: навчання дітей 
із загальним розвитком, індивідуальне навчання та інклюзивна форма навчання.

На початку проекту у школі було створено три класи для дітей із особливими 
освітніми потребами, а зараз у нас вже працює п’ять класів.

Змістовна лінія роботи вчителів змінилась. Це відображається у розробці та 
складанні календарно-тематичного планування. Діти із особливими освітніми по-
требами навчаються за спеціальною програмою, і тому вчителю необхідно інтегру-
вати матеріал загальноосвітньої програми із спеціальною. Розподіл годин в кален-
дарному плані вчителя близький тематично та за змістом.

Кожен урок у класі – це фактично два-три в одному, тому вчитель:
 – одночасно працює з усіма учнями класу, досягаючи навчально-виховних ці-

лей уроку;
 – розподіляє час між класом та учнем із особливими освітніми потребами так, 

щоб досягти засвоєння матеріалу уроку;
 – знає, як діяти, щоб не порушити логіку пізнавального процесу;
 – здатний стимулювати сприйняття нових знань, їх розуміння, засвоєння, за-

пам’ятовування дітьми різного віку та різного рівня підготовленості;
 – докладає зусиль для формування найвагоміших компонентів освіти.

В рамках цього проекту ми зосереджуємо увагу на:
 – самоосвіту вчителів;
 – проведення семінарів-практикумів;
 – проведення педагогічних читань.

На базі нашої школи, яка є базовою, що надає освітні послуги дітям із особли-
вими освітніми потребами, проводяться районні, обласні науково-практичні семіна-
ри з інклюзивної освіти.

А зараз, я хочу розказати та показати на практиці застосування трьох моделей 
викладання в інклюзивних класах нашими вчителями.

МОДЕЛЬ ВИКЛАДАННЯ «ДВА ВЧИТЕЛЯ В КЛАСІ»
Модель викладання «Два вчителя в класі» – це одна з форм спільного викла-

дання – підтримуючого навчання учнів у класі. Цей підхід також відомий як «один 
викладає, інший допомагає», або «ведучий і помічник».

Така форма співпраці застосовується нашими вчителями недаремно. Адже, при 
такому виді спільного викладання ведучий учитель визначає організаційну складову 
змісту уроку, методи викладання, навички, які учням необхідно розвинути для ви-
конання навчальних завдань, а учитель-помічник, або ж другий вчитель проводить 
окремі фрагменти уроків з малими групами учнів, зокрема і з учнем, який потребує 
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інклюзивної освіти.

(відео фрагмент уроку «part1»)
Ще можна навести іншу функціональну модель поведінки вчителів. Коли оби-

два педагоги взаємообмінюються ролями: вчитель-ведучий стає другим вчителем 
у класі і працює з учнями із особливими освітніми потребами, а вчитель-помічник 
посідає місце основного і працює з більшою частиною учнівської аудиторії.

Таким чином, можна зробити висновок, що в описаних вище прикладах із прак-
тики можна знайти всі компоненти процесу спільного викладання – особисту вза-
ємодію, позитивну взаємозалежність, міжособистісні навички, моніторинг прогресу 
та індивідуальну підзвітність, які, власне, спостерігалися на етапі планування, коли 
обидва педагоги визначилися з перебігом уроку, розробили роздатковий матеріал, 
розподілили обов’язки кожного на уроці.

МОДЕЛЬ ВИКЛАДАННЯ «ВЧИТЕЛЬ – АСИСТЕНТ»
Серед низки методик спільного викладання можна вирізнити ще одну модель 

співпраці двох вчителів в інклюзивному класі, де вони використовують такі методи 
колективної предметно-практичної діяльності, як: робота «парами», «малими гру-
пами», ігрові форми, складання кластеру, заповнення таблиць тощо.

На уроці учнів об’єднують у групи згідно особливих освітніх потреб. Групи отри-
мують завдання різної диференціації та виконують роботу під керівництвом різних 
вчителів. До групи у складі якої є учень з особливими потребами, входять також 
учні з низьким та середнім рівнем навчальних досягнень. З цією групою роботу 
проводить вчитель-асистент.

Отже, варто зазначити, що завданням педагога-асистента на уроці є не лише 
допомога одному учневі, а можливо, і кільком учням.

Окрім того, учні, яким надає допомогу педагог-асистент, можуть змінюватися 
кожного уроку. Це може залежати від складності матеріалу, і вже інші учні будуть 
потребувати меншої допомоги, а деякі, навпаки, більшої.

Вчителі-асистенти забезпечують виконання роботи для задоволення спеціаль-
них потреб дітей та працюють під керівництвом основного вчителя. Хоча основне 
завдання вчителя-асистента – працювати з учнями, визначеними у процесі плану-
вання індивідуальних навчальних планів.

(відео фрагмент уроку «part2»)

МОДЕЛЬ «СПІЛЬНЕ ВИКЛАДАННЯ»
Практика спільного викладання передбачає такі переваги: спільне викладан-

ня дає учням більше можливостей розвивати та використовувати навички співп-
раці, оскільки вони мають змогу спостерігати їх у практиці роботи двох вчителів; 
підвищення ефективності навчального процесу; зменшує час учнів на очікування 
необхідної допомоги вчителя й водночас збільшує час на виконання навчального 
завдання, і все це веде до покращення навчальних досягнень учнів; «слабкі» учні, 
для яких надання спеціальних послуг не передбачене, можуть отримувати спеціалі-
зовану допомогу; у разі відсутності одного з вчителів запланований урок усе одно 
відбудеться, й немає потреби замінювати його іншим; поєднання знань вчителів 
веде до більш творчого вирішення нестандартних проблем.

У процесі підготовки до уроку, вчителі складають план-конспект уроку, в якому 
інтегрують навчальні матеріали загальноосвітніх і спеціальних програм так, щоб 
на одному уроці діти з різним станом психофізичного й інтелектуального розвитку 
вивчали близьку за змістом тему, але на тому рівні засвоєння, який доступний для 
кожного учня.
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Закріплення отриманих знань, умінь і навичок ведеться на різному дидактич-
ному матеріалі, підібраному для учня індивідуально: роздаткові матеріали, вправи 
з навчальних посібників та підручників.

(відео фрагмент уроку «part3»)
У зв’язку з впровадженням інклюзивного навчання в закладах освіти стало 

необхідним робота з дітьми на уроці ще одного вчителя і цей вчитель – вчи-
тель-асистент.

У всіх розглянутих моделях показаний наш практичний досвід роботи основ-
ного вчителя та вчителя асистента. Практика доводить, що корекційна робота стає 
ефективною лише при позитивній спільній участі вчителя та асистента вчителя. 
Асистент вчителя працює у тісному контакті з вчителем, постійно веде спостере-
ження розвитку дитини. Досягнення учня ретельно фіксувалися у щоденнику спо-
стережень, Портфоліо навчальних досягнень.

Виходячи з практики роботи Попаснянської ЗОШ I – III ступенів № 21 можна 
дійти спільного висновку, що дітям із особливими освітніми потребами необхідна 
добре налагоджена та спрацьована система інклюзивної освіти.

Використання такого навчання означає надання якісних освітніх послуг учням 
із особливими потребами, які навчаються у звичайних класах загальноосвітніх на-
вчальних закладів за умови відповідної підготовки вчителів та цілої низки відповід-
них кваліфікованих працівників.

Дуже важливим моментом у роботі з такими дітьми є забезпечення обережності 
педагогічного процесу, щоб уникнути перевантаження й без того вразливої нерво-
вої системи дитини.  

Дуже важливо у класі, де навчаються діти, які потребують особливої системи 
освітніх потреб, створити таку атмосферу порозуміння та взаємодопомоги між уч-
нями, щоб забезпечити дитині із особливостями психофізичного розвитку можли-
вість самоствердитися, подолати неадекватні стереотипи, набути певних навичок 
соціальної поведінки.

Завдяки системі інклюзивного навчання, у дітей, які мають особливі в освітньо-
му просторі потреби, формуються та розвиваються почуття, що вони такі ж як і всі, 
нічим не відрізняються від своїх однолітків. А здорові діти навчаються сприймати 
своїх «особливих» друзів звичайними, намагаються налагоджувати із ними при-
ятельські та партнерські стосунки. 

На основі практичного досвіду впровадження інклюзивного навчання у шко-
лі творчою групою нашої школи було розроблено науково-методичний посібник 
для адміністраторів навчальних закладів, вчителів, асистентів, психологів та батьків 
дітей із особливими освітніми потребами «Інклюзивна освіта: рівні права – рівні 
можливості. Перші кроки» який містить практичні рекомендації щодо організації 
навчального процесу в інклюзивному класі, пропонуються різні методики спільного 
викладання, їх переваги та недоліки, особливий акцент робиться на необхідності 
розвитку соціальних навичок у школярів вихованні дружніх взаємин.

Проект продовжується.
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«ЮНИй ЦВІТ НОВОЇ УКРАЇНИ»

Скутська Світлана Зіновіївна,
учитель початкових класів
Полонської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2
Хмельницької області

В усі часи жоден з видатних не виріс сам по собі:
крім природних обдарувань завжди супроводжували його
в юності гарні книги, добрі вчителі, сприятливі обставини.

С.Соловейчик

Аби дитина полюбила книгу, щоб читання стало звичкою необхідні дорослі, які би 
показали дорогу до книги, до цього багатства. І це, в першу чергу, —вчитель, батьки, 
бібліотекар. Як сказав вчитель словесності, митрополит Іван Огієнко: «Читання – це 
праця, корисна та приємна. До всякої ж праці звичка набувається лише постійними 
вправами. Тому читайте завжди і всюди, де тільки є для цього можливість, – тоді 
читання стане вашою звичкою, а вона є ознакою висококультурної людини».

Основне завдання початкової школи не лише залучення дитини до читання, 
а й виховання творчого читача, який уміє грамотно висловлювати свою думку про 
прочитане, захоплюється літературним словом, насолоджується читанням. Донести 
до дитини життєдайне цілюще слово — пріоритетне завдання нашої праці.

Важливий засіб стимулювання читацької активності — використання ігрових 
форм. Завдання вчителя початкових класів – не лише навчати, а й пробудити у ді-
тей емоційне задоволення, радість від отриманих знань. В реалізації цього завдан-
ня особливу увагу заслуговує ігрова діяльність. Колективні ігри згуртовують дітей.

На основі методики «Порушена послідовність» розроблена гра «Переплутались 
рядки, ти їх швидше віднови».

Приклад карток під час проведення уроку читання з теми «Літературні казки» 
(М.Слабошпицький «Хлопчик Валь»).

3 Поява собаки 

2 Зустріч з гномом

1 Найзаповітніше бажання

4 Сумна історія

5 Добре серце хлопчика Валя

Для проведення наступної гри «Шифрувальники» клас ділимо на 4 команди. 
Кожна команда отримує картку з однаковим завданням.

Завдання 1.
У кожному рядку знайти «зайву» літеру. Скласти всі зайві літери з кожного 

рядка, прочитати назву твору. Зазначити автора твору. Перемагає та команда, яка 
швидше і правильніше виконає завдання.

Приклад карток під час проведення підсумкового уроку читання з теми «Як не 
любити той край?»
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Відповідь: А.Малишко «Яблука»
Найбільше полюбляють мої вихованці театралізовані ігри. Високохудожній 

твір дитячої літератури можна розіграти як п’єсу і придумати безліч продовжень. 
Так улюбленою книгою моїх другокласників молодої подільської письменниці 
О.П. Радушинської стала «Щоденник Славка Хоробрика». Ця книга — модель по-
ведінки сучасної дитини. Книга настільки зацікавила другокласників, що вони за-
любки продовжували текст, інсценізували твори, а для цього добре уявляли героїв, 
їх міміку, жести, рухи, щоб точно передати сутність характеру однолітків.

На основі прочитаного діти залюбки малювали, створювали лепбуки, писали 
листівки подяки, які передали молодій письменниці на конференції, присвяченій її 
творчості, у місті Хмельницькому. Гарна книга землячки стала подією у житті юних 
полончан.

Важливе місце в житті дитини 6–8 років посідає казка. У класі діє програма 
«10 сходинок до казки». Кожна сходинка до казкового замку – театралізація каз-
ки. Так діти захопилися читанням казок Г.Х. Андерсена. Другокласники модулю-
вали казки на новий лад, ліпили із пластиліну казкових персонажів, створювали 
паперові фантазії.

Класний колектив – активний учасник всіх заходів, як шкільної, так і дитячої бі-
бліотеки. Так у рамках проекту «Україна читає дітям» слухали твір М.Коцюбинського 
«Маленький грішник» у виконанні артистів театру «Толока».

Шевченківські читання об‘єднали здобувачів знань, вчителів, бібліотекарів, 
батьків. Читання проходило під гаслом «Юнь шанує Кобзаря». У цей день, 22 трав-
ня, школярики дізналися, що пам’ятники Шевченку стоять під небом у далекій 
Канаді, Угорщині, США, Франції. Його іменем названо вулицю у Парижі. Шевченко 
був і є народним поетом-співцем, духовним гетьманом України.

Цікаво пройшов родинний захід «Всі читаючі родини щасливі». Вікторини, 
квести, інсценівки зробили це свято неповторним, цікавим, натхненним.

Об‘єднав дітей і батьків літній флешмоб «Сузір’я вічного й святого – дитя-
ча книга на Землі». Діти щодня читають протягом 15 хвилин, дорослі передають 
повідомлення у групу нашого класу. Діти читають та ведуть щоденник літнього 
читання. А ще у дітей є завдання розпитати батьків, бабусь, дідусів, яка книга була 
у них улюбленою у віці 6–8 років, прочитати цю книгу разом, підготувати презен-
тацію книги.

Фрагмент повідомлень у нашому флешмобі:
У дошкільному віці та початковій школі формуються перші уявлення про навко-

лишній світ, про живу і неживу природу. Перше знайомство з довідковою літе-
ратурою – енциклопедією, було присвячено екологічному вихованню молодших 
школярів. Провели захід «Коли ліс дякує, а коли – ображається?». Шукали від-
повідь на питання на інтернет-ресурсах, у бібліотеці, провели ранок запитань і від-
повідей. «Рятуючи ліс – рятуємо себе, – зробили висновки діти. – Ліс – це наше 
зелене золото, легені планети». Лунали дитячі питання, шукали відповіді у царстві 
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друкованого слова, склали екологічні казки «Пташина аптека», «Серце горобини», 
«Не ображайте кропиву». Діти дуже люблять екологічні ігри. Наведу приклад гри 
« Хто краще запам’ятав?» Дидактичне завдання: уточнити екологічні знання дітей, 
закріпити знання про птахів.

хід гри
Розповідь учителя про користь птахів. Вірш К. Приходька «Лісова бригада»:

У лісі сталася біда –
Гусінь листя об’їда:
І на дубі, і на клені,
І на ясені зеленім.
Солов’ї, шпаки, синиці
Вмить злетілись, як годиться,
І давай сурмить тривогу:
Гей, пташки, на допомогу.

Діти мають назвати дерева, які постраждали від шкідників. Дізнатися назви 
птахів, які врятували ці дерева, зробити висновок про користь, яку вони приносять 
деревам, встановити причинно-наслідковий зв’язок.

Діти надзвичайно допитливі. Одного разу маленька дівчинка задала питання 
«А для чого скрипці смичок?» Вчитель підказує, де можна знайти відповіді. Була 
проведена вікторина «Цікаво і незвично про інструмент музичний», діти потім із 
захопленням слухали живу музику у виконанні однолітків.

Прагнемо, щоб для кожної дитини читання стало не тільки звичкою, а й за-
хопленням на все життя. Щоб книга виховувала, а при потребі й лікувала. 
Книготерапія – сучасна тенденція підвищення якості освіти. Тому ми складаємо 
казки про заздрість, лінь, гнів, щоб дитина аналізувала свої емоції, змінювала себе 
на краще.

Також аби привернути увагу до дитячої преси, ми приходимо до бібліотеки. Нас 
зацікавила виставка «Від книги до творчості». Діти залюбки брали участь у кон-
курсі «Пензлем я малюю листопад», «Як олівці-молодці зиму малювали», «Моя 
рукавичка», «Листівка Святому Миколаю». Були активними у заході «Паперова 
пластика». Важливим стимулом заохоченням дітей до творчості, визнанням їх ху-
дожньо-естетичних досягнень є виставка дитячої творчості. Вважаємо, що подібні 
заходи дають можливість залучити дітей до відкритого діалогу про читання, сти-
мулювати подальше бажання читати і формувати себе як успішну особистість.

Прагнення зробити читання модним, престижним заняттям з урахуванням віко-
вих і психологічних особливостей дітей, відповідно до їх «я-концепції», викликало 
бажання довести, що і у час комп’ютерів та Інтернету є справжні читачі та шану-
вальники книги. Народилася ідея створення «Класної книги читацьких рекордів». 
Активність дітей була дуже високою.

Діти – найбільша цінність нашої держави. Це категорія, яка має свої яскраво 
виражені особливості, уподобання. Створити інформаційне культурне середовище 
для розвитку особистості читача – завдання вчителя початкових класів.

За допомогою книги, ілюстрацій, ігрових моментів іде повноцінний розвиток 
особистості дитини, її пам’яті, інтелекту, емоційної культури, мовлення. Розум не 
має ціни, а виховання – кордонів.
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GlobE У ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ ОЦЕНТУМ

хлус Лариса Миколаївна
педагог Комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»

Важливою формою юннатівської роботи в Чернівецькій області є реалізація 
екологічних проектів, проведення пізнавальних і природоохоронних акцій, кон-
курсів, програм, зокрема і міжнародного характеру, що дозволяє дітям і молоді 
краще пізнавати природу як рідного краю, так і усієї планети, проводити детальні 
дослідження довкілля, змістовну науково-дослідницьку роботу, спостерігати за 
змінами, які відбуваються у середовищі під впливом людини.

Значна роль тут відводиться програмі «Глобальне вивчення та спостереження 
з метою поліпшення довкілля» (GLОВЕ), що об’єднує зусилля учнів, учителів та 
вчених-дослідників, спрямовані на отримання додаткової інформації про навко-
лишнє середовище шляхом збору даних і проведення спостережень.

Беручи участь в реалізації програми, комунальний заклад «Чернівецький об-
ласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» передбачає 
наступні цілі:

– Підвищення рівня екологічної свідомості населення у всьому світі;
– Здійснення внеску в наукове розуміння нашої планети;
– Сприяння досягнення учнями більш високого рівня в галузі природничих 

наук та математики.
Говорячи про витоки GLOBE у закладі, слід згадати, що участь нашого Центру 

в дослідницьких програмах GLОВЕ розпочалась у 1997 році, коли перший космо-
навт незалежної України Леонід Каденюк на кораблі Columbia в рамках україн-
сько-американської експедиції «Shuttle-97» проводив експерименти по вивченню 
впливу невагомості на ріст і розвиток вищих рослин.

Вихованці ЧОЦЕНТУМ під керівництвом кандидата біологічних наук, доцента 
Людмили Семенівни Рачицької взяли участь у програмі «Вчителі та учні вивчають 
рослини в космосі». Діти, за спеціально складеною уніфікованою програмою, 
вирощували «маленьку вісконсинську рослину» – арабідопсис в боксах, подіб-
них до тих, що використовував у космосі Леонід Каденюк, спостерігали за її 
розвитком та занотовували результати у спеціальні лабораторні зошити, які були 
направлені для опрацювання вченим. Цю роботу виконували одночасно: космо-
навт – на орбіті, юннати – на Землі.

У 1997–1999 роках наші юннати, разом із школярами з інших областей 
України, досліджували помідори сорту Сalifornia Rutgers Supreme. Саме ці по-
мідори брали участь у 75-денній космічній програмі NASA та були вирощені на 
борту космічної станції у повному циклі – від насінини до стиглого помідора. Учні 
вирощували помідори з насіння, яке побувало в космосі (дослідна група), та 
такого, яке зберігали на Землі у спеціальних контейнерах (контроль), і вивчали 
їх морфо-фізіологічні характеристики. Дослідницька робота, виконана в рамках 
цієї програми, була успішно захищена на третьому (Всеукраїнському) етапі кон-
курсу-захисту дослідницьких робіт членів МАН та здобула призове місце.

Науково-освітня програма GLОВЕ і нині успішно впроваджується у навчаль-
но-виховний процес освітніх закладів Чернівецької області. Участь у програмі 
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GLОВЕ вихованців Центру, як і інших школярів з усього світу, полягає у постійно-
му виконанні екологічних досліджень і вимірювань. Юннати надсилають одержані 
результати в центр обробки даних через мережу Іnternet, отримуючи яскраві на-
очні зображення, побудовані на основі їх даних та інформації, переданої іншими 
школами світу, які залучені до програми GLОВЕ. Юннати збирають інформацію 
з різних джерел, водночас співпрацюючи із вченими кафедри екології та біо-
моніторингу Інституту біології хімії та біоресурсів Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, іншими учнями та вихованцями Центру і осе-
редками, які виконують програму GLОВЕ, в Україні.

Учасниками програми GLОВЕ у Чернівецькій області є гуртки Чернівецьких 
обласного та міського, Сторожинецького центрів еколого-натуралістичної твор-
чості учнівської молоді, Заставнівського центру еколого-естетичної творчості. 
Координатором програми GLОВЕ в області виступає Чернівецький ОЦЕНТУМ.

Вихованці навчальних закладів Буковини, залучені до програми GLОВЕ, про-
водять низку досліджень, розроблених ученими, з метою збору даних про нашу 
планету та її функціонування як єдиної глобальної системи. Крім того, вони спо-
стерігають за станом довкілля у парках, скверах, приміських лісах, на навчаль-
но-дослідних земельних ділянках, пришкільних ділянках. Одержані результати 
реєструються у наукових щоденниках.

Навчально-виховний процес, відповідно до вимог програми GLОВЕ, базується 
на наступних освітніх елементах:

– вибір місцевої ділянки для проведення досліджень і відбору зразків;
– ретельне регулярне виконання вимірів згідно з графіком;
– завантаження даних;
– проведення навчальних занять;
– застосування GLOBE в мережі Internet з метою отримання нової інформації 

та налагодження контактів;
– сприяння самостійним дослідженням, які заплановані учнями.
Згідно з тематикою програми GLОВЕ, нині в Чернівецькій області визначено 

три основні сфери наукових досліджень: атмосферні, дослідження пір року, фе-
нологічні спостереження.

Виконуючи атмосферні дослідження, вихованці з цікавістю ведуть спо-
стереження за станом хмарного покриву, занотовують дані, фотографують 
хмари. Коли є можливість та дозволяють погодні умови, заповнюють прото-
коли атмосферних досліджень та відправляють їх на сервер за допомогою 
Internet-мережі.

Вихованці гуртка «Основи фенології» регулярно здійснюють сезонні спосте-
реження в природі, основною метою яких є виявлення закономірностей багато-
річної динаміки сезонних процесів у межах конкретної території: встановлення 
термінів настання сезонних явищ у середньобагаторічних та граничних значеннях, 
а також трендів зміщення цих термінів. Головне завдання таких спостережень – 
багаторічне накопичення даних щодо термінів настання сезонних явищ в тих 
самих географічних пунктах. Об’єктами спостережень є широко розповсюджені 
явища в динаміці стану різних компонентів живої та неживої природи, які:

 – чітко проявляються;
 – легко і точно визначаються візуально;
 – зазнають циклічних змін упродовж року.

Юннати реєструють сезонні явища в атмосфері, гідросфері, на поверхні грунту. 
Спостерігають різноманітні сезонні прояви життєдіяльності масових видів рослин, 
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тварин (ссавців, птахів, комах) та їх угруповань. За результатами спостережень 
складають календар погоди та календар природи для нашої місцевості.

Упродовж 2015–2016 років вихованці Центру брали участь у Всеукраїнській 
учнівській кампанії «Вишнева Україна» по спостереженню за початком вегетації 
вишні звичайної (Prunus cerasus) та вишні повстистої (P. tomentosa). Юннати 
спостерігали за появою бруньок і листя у згаданих видів, фотографували гілки 
обраних для дослідження дерев, одночасно вимірюючи денну температуру пові-
тря. З 2017 року наші юннати щорічно беруть участь у Всеукраїнській феноло-
гічній кампанії GLОВЕ 365, яка прийшла на зміну програмі «Вишнева Україна».

У 2017 році наш Центр вперше став учасником Європейської фенологіч-
ної кампанії (European Phenology Campaign) в рамках the Global Iearning and 
Observation to Environment (Globe) Program. Радою GLOBE Європи та Євразії 
було запропоновано досліджувати нові види дерев, серед яких: береза пови-
сла – Betula pendula; ліщина звичайна – Corylus avellana; вишня пташина або 
черешня – Prunus avium; дуб звичайний або черешчатий – Quercus robur; бук 
звичайний (лісовий або європейський) – Fagus sylvatica; липа широколиста – 
Tilia platyphyllos (з 2018 року – липа серцелиста – Tilia cordata). Із запропоно-
ваних видів у 2017–2018 роках наші вихованці досліджували 3: березу повислу, 
дуб черешчатий, бук лісовий.

Юннати регулярно фотографували дерева згаданих видів, створювали відео 
за допомогою додатку GrowApp, в яких можна наочно спостерігати фенологічні 
зміни дерев впродовж вегетаційного сезону, а в перспективі – протягом багатьох 
років. Отримані результати щодо фенологічних стадій дерев передавали вченим 
дані GLОВЕ.

Результатом спостережень, здійснених упродовж 2018 року, став творчий звіт 
«Фенологічні спостереження за березами (Betula pendula Roth.) в урбоценозах 
міста Чернівці», який виконали вихованці гуртка «Основи фенології» Вітязьслав 
Ракочий і Михайло Гресько та вихованка гуртка «GLОВЕ у моєму закладі» Анна 
Тамазликар.

Обравши для спостережень березу повислу – Betula pendula Roth., юннати 
звернули увагу на те, що деякі дерева в місті почали усихати. Звідси народила-
ся робоча гіпотеза – перевірити наявність/відсутність впливу процесів усихання 
крони на перебіг фенофаз весняного та осіннього циклів та деякі морфометричні 
показники листків берези повислої.

Спостереження проводили у 2 етапи: навесні (березень – травень 2018 р.) 
та восени (жовтень – листопад 2018 р.). Досліджували перебіг весняних фе-
нофаз та морфометричні показники листків шести дерев берези повислої, що 
зростають на різних ділянках в адміністративних межах міста Чернівці, а також 
пожовтіння та опадання листків шести дерев згаданого виду. Дослідна модель 
включала 3 ділянки спостереження, розмішені в різних частинах Чернівців та 
обрані згідно методичних рекомендацій Європейської фенологічної кампанії та 
Всеукраїнської фенологічної кампанії «GLOBE 365», в межах яких зростали де-
рева берези повислої. Досліджували 7 дерев, 2 з яких мали ознаки усихання кро-
ни різної інтенсивності. Дослідна модель включала як просторово розмежовані 
ділянки, так і ділянки, розміщені поблизу одна від одної (розділені довгим п’я-
типоверховим будинком) з різною експозицією. Відстань між деревами в межах 
однієї ділянки спостереження складала 20–25 м. У берези Б-1 з вегетаційного 
сезону 2017 р. спостерігалися ознаки усихання окремих гілок, восени 2018 р. 
всохла основна частина крони; у дерева Б-4/1 перші ознаки усихання з’явилися 
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влітку 2018 року. Аналіз проведених спостережень дозволив встановити, що дов-
жина листків здорових берез в умовах міста Чернівці залежить від експозиції міс-
ця зростання. Найбільший показник був зареєстрований у берез, що зростают на 
ділянці північно-західної експозиції. Середня довжина листка на березах, у яких 
спостерігався процес усихання, виявилася меншою, ніж на здорових деревах, 
незалежно від місця їх зростання та експозиції ділянки.

Було встановлено, що терміни проходження основних фенофаз листками бе-
рези демонструють чітку залежність від мікрокліматичних умов та не залежать 
від стану дерева. Не виявлено залежності між мікрокліматичними умовами та 
характером і термінами проходження осінніх фенофаз листками берези похилої. 
Часткове усихання крони також не впливає на згадані показники.

В розвиток проведених морфометричних досліджень юннати планують: збіль-
шити кількість досліджуваних дерев та листків на них, що дасть можливість 
статистично обробити отримані результати та підвищить їх репрезентативність; 
збільшити кількість досліджуваних морфометричних параметрів, додавши загаль-
новживані виміри; оцінити рівень флуктуючої асиметрії листків берези повислої 
у здорових екземплярів та дерев з ознаками усихання крони.

Результати роботи були представлені на віртуальному симпозіумі GLОВЕ 
у квітні 2019 року.

Чернівецький ОЦЕНТУМ проводить роботу по залученню учнівської молоді 
краю до участі в конкурсах по програмі GLОВЕ. Проводяться обласні етапи всеу-
країнського конкурсу «Географічний майданчик в дії» та міжнародного заочного 
художнього конкурсу «Календар GLОВЕ». Центр отримав лист Подяки НЕНЦ 
МОН України за добре проведену організаційну роботу із залучення школярів 
до участі у Всеукраїнському конкурсі-огляді «Географічний майданчик в дії» як 
позашкільний навчальний заклад, який подав на конкурс найбільше змістовних 
матеріалів.

У 2015 році заклад отримав перемогу на міжнародному етапі Міжнародного 
заочного художнього конкурсу «Календар GLOBE». Юннати Буковини успішно 
взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Календар GLOBE 2019. GLOBE – 20 ро-
ків в Україні»: вихованці гуртка «Планета Еко» Чернівецького МЦЕНТУМ Георгій 
Баранець та Дмитро Вонхольський посіли І місце, вихованці гуртка «GLОВЕ 
у моєму закладі» ЧОЦЕНТУМ – друге, вихованка секції «Індивідіальна робота 
еколого-натуралістичного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ ЧОЦЕНТУМ 
Анастасія Гресько – третє.

У 2017 та 2018 роках команда Чернівецького ОЦЕНТУМ брала участь 
у Всеукраїнських GLОВЕ Іграх. Цьогоріч для участі у заході потрібно було успіш-
но виступити у Всеукраїнському заочному конкурсі «GLОВЕ Марафон». Команда 
Чернівецького ОЦЕНТУМ «Шукачі пригод», до складу якої увійшли вихованці 
гуртка «Основи фенології» у напруженій конкуренції виборола право на участь 
у GLОВЕ Іграх 2019.

Наш Центр є постійним учасником Всеукраїнських та міжнародних семі-
нар-тренінгів по Міжнародній науково-освітній програмі GLОВЕ. Педагоги Центру 
беруть участь у веб-семінарах по Міжнародній науково-освітній програмі GLОВЕ, 
які проводяться Національним еколого-натуралістичним центром.

У 2013 році на базі нашого Центру та ЧНУ імені Юрія Федьковича відбувся се-
мінар-практикум «Впровадження міжнародної програми GLОВЕ у виховний про-
цес», учасниками якого стали керівники районних методичних об’єднань вчителів 
біології та географії усіх районів нашої області, міст Чернівці та Новодністровськ, 
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а також представники Чернівецького, Сторожинецького та Заставнівського еко-
лого-натуралістичних центрів. В рамках семінару проведено вебінар між його 
учасниками та заступником Національного координатора Всесвітньої програми 
GLОВЕ в Україні.

Педагоги Центру надають консультації щодо програми GLОВЕ навчальним 
закладам області. Кожен, хто має будь-які запитання еколого-натуралістичного 
характеру, в тому числі і стосовно програми GLОВЕ, може в будь-який час на сай-
ті закладу у вкладці «Допомога он-лайн» написати своє запитання, зазначивши 
електронну адресу для спілкування, та швидко отримати відповідь.

Для більш ефективного впровадження науково-освітньої програми GLОВЕ 
у навчально-виховний процес впродовж 2013–2018 років педагогами Центру 
розроблено методичні рекомендації та заняття «На допомогу керівнику гуртків 
(відповідно до тематики міжнародної програми GLОВЕ)», «Дослідження ат-
мосферних явищ за міжнародною програмою GLОВЕ».

На завершення хочеться побажати нашим вихованцям завжди пам’ятати і ке-
руватися основним гаслом GLОВЕ: «Не читай про науку, а займайся наукою!».



- 191 -

Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний пошук – 2019»

УРОК ПРИРОДОЗНАВСТВА В 4 КЛАСІ

Войтенко Олена Олександрівна,
вчитель-методист
Лиманського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – дошкільний 
навчальний заклад»№1 Лиманської міської ради 
Донецької області

Тема уроку: Гори Карпати.
Навчальний посібник: Т.Г.Гільберг. Природознавство: підруч. для 4-го кл. за-

гальноосвіт. навч. закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак.– Київ,: Генеза, 2015с.. – 176; іл.
Мета уроку:
I. Ознайомити із зоною Українських Карпат.
II. Вчити: а) Визначати місце розташування зони Карпат на території України;
б) Встановлювати представників рослинного та тваринного світу вивчаємої зони;
в) Робити висновки, обґрунтування думок.
III. Закріплювати навички роботи з: + календарем спостережень:
+ тестовими завданнями.
ІV. Розвивати: 
1) вміння: – орієнтуватися на карті «Природні зони України»;
– виконувати інструкції до завдань;
2) навички: – мовленнєві;
– проведення дослідів, експериментів;
– колективної, групової та самостійної роботи.
3) пам’ять
4) логічне мислення;
5) увагу;
6) інтелект;
7) спостережливість.
ІV. Активізувати: * пізнавальний інтерес;
* творчу діяльність.
V. Поповнювати словниковий запас учнів.
VІ. Сприяти емоційному усвідомленню матеріалу.
VII. Розширювати та впорядковувати соціальний та пізнавальний досвід.
VІІІ. Здійснювати зв’язок навчання: а) з життям,
б) теорії з практикою.
IX. Виховувати інтерес до: * навчання, * дитячої літератури.

План уроку
I. Організаційний момент.
II. Перевірка домашнього завдання.
Доповідь про синоптичні умови за минулий тиждень.
Перевірка матеріалу за темою «Природні зони України»:
усне опитування. Гра «Каруселька» (підр. с.132–134);
б) робота з картою. Показ природних зон України.
III. Повідомлення теми та мети уроку.
Визначення теми. ІМ «Природознавча круговерть».
Очікування від вивчення нової теми. Експрес – опитування.



Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний пошук – 2019»

- 192 -

План роботи на урок.
Мотивація. Вірш.
IV. Фізична хвилинка ( виконується під пісню).
V. Сприйняття та усвідомлення нового матуріалу.
Активізація знань:
а) виконання тестового завдання;
б) творча робота: ІМ «Гронування»;
в) усна розповідь учнів: загальні відомості про гори Карпати.
Первинне сприйняття матеріалу.
Перегляд навчального фільму або розповідь вчителя за змістом тексту в підруч-

нику «Карпатські гори» (с. 147–151).
Робота в групах: «Ботаніки» та «Зоологи» за картками, допоміжним матеріа-

лом та інструкцією.
VI. Рефлексія.
1. Презентація робіт груп.
2. ІМ «Мозкова атака».
3. ІМ «Мозковий штурм».
VII. Оцінювання та коментування відповідей.
VIII. Домашнє завдання.
Опрацювати текст «Карпатські гори» (с.147–151), відповісти на питання 

до тексту.
В зошиті письмово виконати завдання на с. 49 (ідентичне завданню, викона-

ному в групах на уроці)
IX Підсумок уроку.
ІМ «Мікрофон».

хІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
Добрий день, діти!

В нашій школі дзвоник продзвенів,
Сісти вам за парти він звелів.
Досить, діти, вже гуляти,
На уроці будем працювати.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Урок природознавства починаємо, як завжди, доповіді синоптика про метео-

рологічні умови за минулий тиждень.
Синоптик/ черговий/: Минулого тижня було : ___________ сонячних, 

________похмурих,___________хмарних днів. Опади у вигляді ____________ 
були у _________/ називає дні тижня /. Або: протягом тижня опадів та інших 
природних явищ не було.

2. Перевіримо підготовку домашнього завдання за темою «Природні зони».
а) Усне опитування . Гра «Каруселька».
Вийдіть, будь ласка, до центру класу, станьте в 2 кола, парами.
Діти, що стоять у центрі, візьміть картки з питаннями/питання з підручника до 

тексту «Природні зони України» /с. 132–134/, прочитайте їх про себе. Повторіть 
відповідь. По сигналу починаємо задавати питання учню, який знаходиться перед 
вами. По сигналу – пари змінюються. За кожну правильну відповідь учень отримує 
фішку-бал.

б) Наступна перевірна робота – робота з картою.
Назвіть і покажіть на карті природні зони України та дайте відповідь на 
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додаткове питання, вибравши картки з назвою зони та питанням, яке ви опрацюва-
ли вдома, в письмовій роботі у зошиті з природознавства

(зош. «Я і Україна» Хітяєвої Л.П., Діптон Н.В. на с.45).
Закінчили перевірку домашнього завдання.
ІІІ Повідомлення теми, мети уроку.
Сьогодні на уроці ми будемо вивчати тему, назва якої прихована 

у «Природознавчий круговерті». Користуючись маршрутом – підказкою, назвіть 
тему уроку.

Так. На уроці ми будемо вивчати гори Карпати. Їх ще називають Українські 
Карпати, тому що саме ця частина гір, яку ми вивчатимемо, знаходиться в Україні, 
а інша – в країнах Європи – сусідах нашої держави.

Очікування від вивчення нової теми
Спочатку я проведу експрес-опитування:
– Що ви очікуєте від вивчення нової теми ?
* Я бажаю дізнатися про рослинний світ гір Карпат.
* Я хочу знати, які тварини живуть у цій зоні.
* Мені цікаво: які погодні умови у горах.
* Я настроєний дізнатися багато нового про Українські Карпати.
* Я намагаюсь здогадатися які цікавинки приготовлені на урок.
* тощо.
План роботи.
Оскільки гори Карпати – це не одна гора ,а декілька гірських хребтів , то для 

вивчення матеріалу я підготувала кілька малюнків гір.
І на першому малюнку в мене записаний план роботи на уроці.

З перевіркою домашнього 
завдання ми впоралися.

Тему та очікувані результа-
ти визначили.

Нам залишилося опрацюва-
ти новий матеріал( ознайоми-
тися з теорією, попрацювати 
в групах, розібрати домашнє 
завдання), отримати оцінки та 
підвести підсумки. І тоді, подо-
лавши гору, піднятися на вер-
шину гори, як туристи .

А як називають туристів, які 
підкорюють гори? (Альпіністи)

Бажаю «альпіністам» 4 кла-
су дістатись вершини.

Мотивація:
У світ прийшов ти істи-

ну знайти,
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А на уроці – всі питання розв’язати.
Твоя увага, вміння, методи мої
Хай допоможуть гори подолати.
IV Фізична хвилинка
Перед подорожжю треба розім’ятися: виконаємо фізичну зарядку, наспівуючи 

пісеньку( на мотив рос., дит. пісні «Мы едем, едем, едем…»).
Урок природознавства активно почали,
Карпати Українські вивчатимемо ми.
Тра-та-та, тра-та-та, навкруги така краса:
Рівнина, ярочок, річка, ліс, садочок…
Все це є моя єдина рідна серцю Батьківщина,
Рідна серцю Україна.
V Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу.
Розім’ялись! Тепер рушаймо!
1 Активізація знань.
а) Виконання тестового 

завдання.
Тема «Гори» для нас не нова. 

Про гори ми говорили під час ви-
вчення форм земної поверхні. Тому, 
давайте пригадаємо, що таке гори, 
виконавши тестове завдання та от-
римавши один бал за правильну 
відповідь.

Так, що ж таке гори?
Гори – це ділянки земної по-

верхні, високо підняті над рівниною.
б) Творча робота: створення «Гроно»
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А тепер разом збудуємо «гроно» зі слів, які в природознавстві мають відношен-

ня до гір. І знову використаємо новий малюнок із зображенням гір.
На ілюстративному матеріалі слова спочатку приховані (закриті). В той час, 

коли діти називають слова пов’язані з темою «Гори», вчитель відкриває їх (або 
записує на дошці).

в) Усна розповідь учнів.
Ось ми і зробили першу частину творчого завдання. А тепер спробуйте, як зро-

бив би справжній геолог, із поданих слів утворити декілька речень і надати загальні 
відомості про гори Карпати, застосувавши знання, отримані під час вивчення форм 
земної поверхні (слова «Кримські», «низькі», «Роман-Кош» необхідно закрити).

Карпатські гори – це середні за висотою гори, що розташовані рядами, тобто 
хребтами. Найвища гора Карпат – Говерла. Вона має висоту-2061 м. Між горами 
розкинулися долини, а майже на вершині гір, лінією снігів, – гірські луки – по-
лонини. Карпати, як і всі гори, мають підніжжя, крутий та положистий схили та 
вершину.

2. Первинне сприйняття матеріалу.
Правильно. І те, що ви сказали , і нову інформацію про гори Карпати ми дізна-

ємося із наукового фільму, який подивимося зараз.
Під час перегляду фільму , будьте уважними, запам’ятовуйте матеріал. Готуємося 

до виконання наступного творчого завдання.
/Перегляд фільму або розповідь учителя за змістом тексту в підручнику 

«Карпатські гори» /с.147–151/.
3. Робота в групах.
Перевіримо , як ви сприйняли матеріал. Будемо працювати в групах: «Ботаніки» 

та «Зоологи». Кожній групі я даю картки із завданням, а роздатковий та допо-
міжний матеріал знаходиться в «Бюро знахідок». Необхідні ілюстрації гір я буду 
вивішувати на дошку безпосередньо перед вашим захистом групових робіт. Спікери 
визначають відповідальних за виконання кожного завдання.

Завдання для зоологів: Із тексту, поданого в підручнику на с.147–151, 
«Карпатські гори» /розділ «Тварини Карпат»/ виберіть необхідні речення та за-
повніть бланки відповідей.

Картка 1 Звірі, що живуть у Карпатах:_________________________
Звірі, які зустрічаються лише в Карпатах:_____________
Картка 2 Птахи , що живуть у Карпатах:______________________
Птахи , які зустрічаються лише в Карпатах:___________
Картка 3 Плазуни та земноводні, що живуть у Карпатах : ________
Риба, яка водиться лише в Карпатах, – ________________
У лісовій підстильці, на рослинах живуть:_____________. Завдання для біо-

логів: Із тексту поданого в підручнику на с.147–1 51, «Карпатські гори» /розділ 
«Рослини Кврпат»/ виберіть необхідні речення та

заповніть бланки відповідей.
Картка 1 Біля підніжжя, на схилах гір у листяному лісі ростуть
_____________________________________________
Картка 2 Вище в гори ,у хвойних лісах ростуть
_____________________________________________
Картка 3 Ближче до вершин ліси змінюються _______________ ,
а за ними розкинулися гірські ___________________
VI Рефлексія
Закінчили роботу. Готуємося до презентації.
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Слово надається групі зоологів/ біологів/.
Під час презентацій на дошці вивішуються матеріали:
– вчителем – малюнки гір,
– учнями – поруч, у відведеному місці, бланки відповідей.
У групи зоологів:

У групи біологів:

Увага! «Мозкова атака».
Наші ботаніки замість переліку рослин мішаних лісів встановили стрілочки . 

Чи зможуть члени другої групи назвати рослини, які ростуть у зоні мішаних лісів 
і пояснити свою відповідь?

В мішаних лісах ростуть, змішавшись, і хвойні, і листяні дерева. Тому читати 
назви рослин треба з бланків «хвойного» та «листяного» лісів.
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Увага! «Мозковий штурм».
Ботаніки розповіли нам про рослини, що ростуть у горах до лінії снігів. Чому 

ж вище не ростуть ніякі рослини?
Чим вище в гори, тим холодніше. Земля не розтає. І рослини не можуть рости, 

бо їм холодно та нема можливості живитися.
«Мозкова атака» та «мозковий штурм» завершено вдало.
VII Оцінювання
В групах ви попрацювали добре, матеріал зрозуміли,презентували, його теж 

гарно. Ваші відповіді були чіткими, змістовними, правильними.
Це надає мені можливість оцінити роботу на сьогоднішньому уроці так…
VIII Домашнє завдання
Вдома опрацюєте текст «Карпатські гори» / с. 147–151/
та відповісте на питання до тексту, в зошиті виконаєте письмове завдання на 

с. 49. Воно ідентичне завданню, яке ви виконували в групах, тобто виписати назви 
рослин і тварин, мешканців Карпатських гір.

Іх Підсумок уроку. «Мікрофон».
Я візьму у вас інтерв’ю. Пригадайте свої очікування від уроку і зробіть висно-

вок, висловивши свою думку про те, що нового ви дізнались на уроці.
Завдання на урок виконано.
Наш урок закінчено.
Дякую за активність та творчу співпрацю!
Примітка: запис – очікувані відповіді дітей; запис – інформація для вчителя.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВИх КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНОГО 

КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

Андрусенко Ірина Володимирівна
науковий співробітник відділу початкової освіти
Інституту педагогіки НАПН України
м. Київ, Україна

Проблеми, що торкаються життєвих інтересів людини, так чи інакше пов’я-
зана з екологічним станом довкілля. Водночас, який би вид чи галузь суспільної 
діяльності людини ми б не розглядали, вони мають антиекологічну спрямованість: 
сучасна наука і техніка, індустрія, сільське господарство, туризм, розваги тощо.

Нагальною потребою сьогодення є формування такого способу життя, який 
склав би основу довготривалого ощадливого розвитку людства. Зрозуміло, що 
науково-технічний прогрес, нові технології самі по собі не здатні подолати загро-
зу екологічної катастрофи, що нависла над планетою. Потрібна нова філософія, 
нова політика, нові моральні імперативи – зобов’язання кожної людини і людства 
в цілому. Загалом ідеться про таку систему цінностей, складову культурного світо-
бачення, яка не залежала б від таких факторів, як економічні сплески чи занепади, 
зміна політичної влади тощо, у якій би захист і збереження природи вважались 
такою ж святістю як і саме життя.

Сучасна педагогічна теорія і практика, увійшовши у новий етап розвитку орі-
єнтацій і цінностей освіти, потребує оновлення наявних засад організації навчаль-
но-виховного процесу початкової ланки. Постає необхідність реалізації екологічної 
компетентності, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокорис-
тування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання 
природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого роз-
витку суспільства.

Водночас визначального значення набувають проблеми екологічної освіти, обу-
мовлені необхідністю перетворення свого життя на безпечне, здорове, стабільне. 
Це стосується, зокрема, урочних і позаурочних організаційних форм діяльності, 
у межах яких передбачається формування екологічних умінь молодших школярів. 
Основні засади формування екологічних умінь закладаються в молодшому шкіль-
ному віці, який є найбільш сенситивним для розвитку відповідних розумових і прак-
тичних здібностей.

Із прийняттям Державного стандарту початкової освіти (2018р.) на екологічну 
освіту покладаються значні надії щодо формування нової генерації людей із еко-
логовідповідним мисленням, високою екологічною культурою, екологоцентричним 
підходом до створення умов для взаємин між людиною і природою. Це зумовило 
необхідність формування в учнів початкових класів екологічно доцільного способу 
життя, вироблення екологічних умінь, що є складником природознавчої компе-
тентності.

Таким чином, екологічне вміння слід розглядати як складне утворення, пов’я-
зане з реалізацією способів взаємодії з природними об’єктами, спрямованих на 
їх дослідження, ощадливе використання, створення умов безпеки та збереження. 
Екологічні уміння учнів є надбанням особистості, яке може формуватися наскріз-
но засобами різних форм організації. Однак зважаючи на прикладний характер 
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таких умінь, найбільш сприятливими для реалізації цього процесу є інтегрований 
курс «Я досліджую світ» авторського колективу І.В. Андрусенко, Н.В. Котелянець, 
О.В. Агеєвої, в основу якого було покладено зміст природничої, здоров’язбережу-
вальної, громадянської, соціальної, технологічної освітніх галузей та застосовано 
принцип інтеграції з метою всеосяжного розкриття взаємозв’язків і взаємозалеж-
ностей у природі.

Формування екологічних умінь учнів початкових класів постає цілеспрямованим 
систематичним процесом опанування теоретичним, практичним і аксіологічним ком-
понентами. Теоретичний компонент становлять елементи знань, які засвоюються 
учнями у процесі вивчення тем навчальних предметів, наприклад, природознав-
ства – «Корисні копалини», «Охорона гірських порід», «Використання енергоносі-
їв людиною», «Роль людини у збереженні і поліпшенні ґрунтів», «Охорона води», 
«Ощадливе використання води у побуті», «Охорона повітря», «Ґрунти», «Значення 
природи для життя людини», «Охорона рослин», «Охорона тварин», «Збереження 
тепла й електроенергії у побуті», «Людина та її організм», «Запобігання захворю-
вання», «Здоровий спосіб життя». Їх відображенням є обсяг, системність і міцність 
знань учнів про природні ресурси. Повнота, взаємозалежність і результативність 
операцій і дій ощадливого використання, охорони природних ресурсів, характе-
ризують практичний компонент вміння. Аксіологічний компонент заснований на 
нормах і правилах ощадливого природокористування, його характеризує ставлення 
особистості до реальної дійсності. Становлення і розвиток компонента визначають 
екологічні мотиви діяльності учнів щодо ощадливого використання природних ре-
сурсів: інтерес до процесу ощадливого використання природних ресурсів, усвідом-
лення цінності, відповідальність за використання природних багатств.

Екологічні уміння передусім пов’язані з ощадливим використанням природних 
ресурсів – води, ґрунтів, корисних копалин, тощо. У таблиці показана їх структура, 
що відображає сутність та особливості реалізація екологічної компетентності засо-
бами інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Таблиця 1.
Структура екологічного уміння ощадливого  

використання природних ресурсів

Екологічні  
поняття

Теоретичний 
компонент

Практичний компонент Діяльнісний 
компонент

В
од

а

Використання 
води людиною.
Охорона води

Використання води 
у побуті;

значення води для 
судноплавства;

утворення ярів, ущелин 
та печер;

учень розуміє важливість 
вивчення властивостей 
води для практичних 

потреб людини

Визначення 
потреби людини 

прісної води.  
Заощадження  

води
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П
ов

іт
ря

Охорона повітря 
від забруднення

Учень пояснює значення 
кисню для життя людини;

розуміє важливість 
вивчення властивостей 
повітря для практичних 

потреб людини;
називає приклади 

практичного використання 
людиною знань про 
властивості повітря

Проведення 
дослідів для 
визначення 
забруднення 

повітря.

Гр
ун

т

Охорона ґрунтів 
від забруднення

Учень розуміє значення 
корисних копалин для лю-
дей та необхідність їхнього 

збереження;
висловлює власне ставлен-
ня до корисних копалин та 

їхнього економного ви-
користання

Учень моделює 
життєві ситуації, 

вибирає 
допустимі форми 
поведінки, які не 
шкодять природі.

К
ор

ис
ні

 к
оп

ал
ин

и Використання 
корисних 

копалин у госпо-
дарській 
діяльності  
людини

Учень розуміє значення 
корисних копалин для лю-
дей та необхідність їхнього 

збереження;
висловлює власне ставлен-
ня до корисних копалин та 

їхнього економного ви-
користання

Збереження 
тепла та 

електроенергії 
у побуті. Учень 

моделює життєві 
ситуації, вибирає 
допустимі форми 
поведінки, які не 
шкодять природі

П
ри

ро
дн

і е
не

рг
он

ос
ії Використання 

енергії Сонця, 
вітру та рухомої 
води людиною. 
Поняття про 
збереження 

тепла та 
електроенергії 

у побуті

Учень застосовує знання 
для охорони природи 
та збереження тепла 

і електроенергії у побуті

Заощадження 
енергії у побуті.

Збереження 
тепла у побуті

Ро
сл

ин
ий

 
і т

ва
ри

нн
ий

 с
ві

т

Охорона рослин-
ного і тваринно-

го світу.
Державні за-
повідники. 

Ботанічні сади. 
Червона книга 

України.
Заповідні терито-
рії рідного краю

Учень характеризує ро-
боту людини з охорони 

природи;
уміє розмножувати росли-

ни різними способами;
оцінює свою роль в охоро-
ні природи; вплив людини 

на природу

Учень бере 
участь 

в обговоренні 
вибору 

оптимальних 
форм поведінки, 

спрямованих 
на збереження 

природи 
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Як бачимо з таблиці, екологічні уміння є компонентом змісту інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ», що передбачає багатокомпонентну вмотивовану систему 
дій учня, здійснюваних в теоретичному, практичному і аксіологічному аспектах. 
Екологічні уміння постають однією з основ готовності учня встановлювати опти-
мальні відносини з довкіллям.

Одним із важливих завдань реалізації екологічної компетентності стало роз-
роблення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для учнів початкової школи, 
спрямованого на формування соціально активної позиції, прагнення діяти для 
збереження довкілля і досягнення стабільного розвитку суспільства, позитивного 
сприйняття майбутнього.

Навчальний зміст інтегрованого курсу «Я досліджую світ» спрямований на ре-
алізацію компетентнісного підходу, а також сприятиме розвитку особистості учня, 
формуванню соціальних, громадянських, екологічних та здоров’язбережувальних 
моделей поведінки та особливий своєю динамічністю у використанні учителем у по-
будові навчального процесу.

Інтегрований курс «Я досліджую світ» закладає основи природничої, техно-
логічної, здоров’язбережувальної освіти, які дають змогу дітям здобути життєвий 
досвід, що ґрунтується на сучасних досягненнях науки й техніки; створено умови 
для самовираження кожної дитини в її практичній творчій діяльності під час актив-
ного вивчення найпростіших законів створення предметного середовища з опану-
ванням технології перетворення звичайних матеріалів.

Система вправ і завдань базується на практико-орієнтованій основі, характе-
ризується багатофункціональністю, гнучкістю, різноманітністю, містить завдання 
різного рівня – від репродуктивного до творчого й органічно поєднує різні органі-
заційні форми роботи (самостійно, в парах, в малих групах).

Особливо ефективні в початковій школі нестандартні уроки – урок-гра, 
урок-казка, конкурси, що відображають ідеї екологічного освіти.

Про ефективність урочної та позаурочної форм екологічного освіти свідчить 
підвищення інтересу учнів до накопичення життєвого досвіду, екологічно доцільно-
го способу життя, охорони природи, а також цілеспрямоване використання знань 
і умінь природоохоронної діяльності.

Необхідним доповненням до основної форми виступають навчальні екскурсії, 
позаурочні роботи в куточку живої природи, на дослідній ділянці і в природі.

Екологічні екскурсії – це форма екологічної освіти, що представляє собою 
групове відвідування природних комплексів в природному середовищі або установ 
культури з освітньою просвітницькою метою.

Значним розвивальним потенціалом для формування екологічних умінь учнів 
володіють навчальні проекти. Проектна діяльність визначається як конструктивна 
і продуктивна діяльність особистості, спрямована на розв’язання життєво значущої 
проблеми, досягнення кінцевого результату в процесі цілепокладання, планування 
і здійснення проекту. Виконання проектів, максимально пов’язане із життєвими 
ситуаціями, є найкращим засобом самостійної діяльності учнів початкової школи, 
який стимулює пізнавальний, емоційний розвиток, зацікавлення, дає змогу інди-
відуалізації та диференціації навчання, розвиває творче мислення, зміцнює піз-
навальну мотивацію, інтегрує набуті раніше знання, формує дослідницькі вміння.

Пізнавально-трудові дії учнів визначають узгодженість праці та екологічних 
умінь молодших школярів. Найбільш багатий спектр узгоджених зв’язків змісту 
праці та екологічних умінь надає робота з папером із вторинної сировини зібраної 
власноруч, оновлення старих речей, виготовлення м’якої іграшки, носової хустинки, 
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вирощування рослин. Трудові дії на всіх етапах формування екологічних умінь ма-
ють чітке екологічне вираження в зрозумілих для учнів початкових класів. Ці пер-
спективи безпосередньо чуттєво сприймаються учнями, вони можуть осмислити їх 
і, вносячи зміни в характер таких практичних дій, впливати на них.

Найкращих результатів у формуванні екологічних умінь учнів початкової школи 
можна досягти лише при правильному поєднанні урочної та позаурочної діяльності. 
Вони повинні бути поєднані між собою, доповнювати, вдосконалювати один одно-
го, як показано у таблиці 2.

Таблиця 2.
Поєднання урочної і позаурочної діяльності молодших школярів

Урочна діяльність Позаурочна діяльність

Побудова наукової картини світу і спосо-
бів доцільної діяльності у навколишньо-

му світі.

Розкриття ціннісно-смислових ком-
понентів навколишнього світу і роз-

виток творчості учнів.

Засвоєння знань і способів їх застосу-
вання. Формування умінь і навичок, як 
універсальних способів діяльності та 

пізнання.

Розкриття особистих інтересів 
і схильностей, де освітні галузі – 

засіб їхньої реалізації.

Освоєння вікового нормативного 
простору.

Побудова простору саморозвитку.

Соціалізація дітей, формування соціаль-
но-адаптованої особистості

Індивідуалізація, формування осо-
бистості.

Опора на загальнолюдський досвід 
пізнання.

Опора на власний життєвий дос-
від учня.

У початковій школі поєднання уроків з позаурочними заняттями дозволяє, як 
правило, зробити це більш повно і різнобічно. Оскільки позаурочна діяльність 
є складовою навчального процесу, вона спрямована на досягнення спільної мети – 
засвоєння дитиною необхідного для життя в суспільстві соціального досвіду.

Позаурочна діяльність створює умови для набуття досвіду прийняття еколо-
гічних рішень на основі отриманих знань згідно зі сформованими екологічними 
уміннями, цінностями, підходами і орієнтаціями. Велика роль позаурочна діяль-
ність в залученні учнів початкових класів до самостійної роботи, яку вони можуть 
проводити відповідно до темпу засвоєння, який їм більш властивий, що робить 
більш продуктивним процес формування екологічних умінь. При цьому учень може 
апелювати до досліду, короткочасного або довготривалого спостереження, дослі-
дження зв’язків людини з природою завдяки світлинам, малюнкам, схемам. Все це 
робить дослідження довкілля пізнавальним та цікавим.

Отож, інтегрований курс «Я досліджую світ» має на меті формування в учнів 
екологічно активної позиції, прагнення діяти для збереження довкілля і досягнення 
стабільного розвитку суспільства, знань про сталий спосіб життя, формуванні ста-
лих, екологічно доцільних звичок, позитивного сприймання майбутнього.
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УРОКИ МИСЛЕННЯ СЕРЕД ПРИРОДИ  
У ПАВЛИСЬКІй СЕРЕДНІй ШКОЛІ

Деркач Валентина Федорівна 
директор Навчально-виховного комплексу  
«Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
ліцей імені В.О. Сухомлинського»
Онуфріївської районної ради Кіровоградської області

В.О.Сухомлинський увійшов в історію української педагогіки як педагог-гума-
ніст, який за 22 роки роботи в Павлиській школі створив унікальну систему навчан-
ня і виховання школярів, спрямовану на гуманізацію навчально-виховного процесу.

Думки Василя Олександровича в цьому плані актуальні і сьогодні. Вони спів-
звучні із окремими статтями Закону України «Про освіту» та Концепцією Нової 
української школи.

«Одним із дев’яти ключових компонентів формули Нової української школи 
є педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками. Нова 
школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства», – зазначено в Концепції 
Нової української школи. Місія Нової української школи – допомогти розкрити та 
розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між 
учителем, учнем і батьками. «Якщо вчитель став другом дитини, якщо ця дружба 
осяяна благородним захопленням, поривом до чогось світлого, розумного, у серці 
дитини ніколи не з’явиться зло», – писав В.О.Сухомлинський.» [2] Приємно, що 
саме ці слова нашого видатного земляка і зазначені в Концепції НУШ.

Відповідно до ідеї «нової школи» діти пізнають світ цілісно. Василь 
Олександрович був переконаний в тому, що дитина розвивається до семи років 
завдяки отриманим враженням з навколишнього світу. Тому він особисто готував 
до навчання в школі шестирічних дітей. Створив для них «Школу радості», про яку 
розповів у головній книзі свого життя «Серце віддаю дітям».

Видатний педагог проводив велику роботу з учителями, які повинні були пра-
цювати з молодшими школярами. З його ініціативи з 1956 року вчителі початкових 
класів Павлиської середньої школи організовано розпочали проводити підготовку 
дітей дошкільного віку. Спілкування з ними в значній мірі допомагало наставникам 
краще вивчити психологічні особливості кожної дитини.

В.О.Сухомлинський велику увагу приділяв проведенню уроків мислення серед 
природи, тематика яких була розроблена у 1964 році. Він наполегливо працював 
над удосконаленням методики їх проведення. В будь-яку пору року вимагав від 
учителів вести дітей в природу, вчив їх спостерігати за змінами, особливо звертав 
увагу на виховання любові до рідного краю.

Пригадує вчителька початкових класів Жаленко К.М.: «Навчання починали 
з мого першого класу наприкінці вересня. Я дуже хвилювалася. На це Василь 
Олександрович сказав: «То й добре, що перший клас. Будемо вчити їх серед при-
роди, а не лише у класі». Тему першого уроку директор визначив так: «Живе 
й неживе в природі». Ми довго ходили з Василем Олександровичем подвір’ям 
школи і ретельно визначали які об’єкти будуть спостерігати діти. Урок вийшов 
дуже вдалим».[3, с.57]

Аналізуючи плани роботи Павлиської школи, гортаючи сторінки протоколів пе-
дагогічних рад спостерігаєш, що питання, пов’язані з методикою проведення уроків 
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мислення і зв’язного мовлення часто виносилися на обговорення на засідання пе-
дагогічної ради. Директор школи охоче ділився з учителями початкових класів 
своїми думками «про подорожі» в природу.

Так, на засіданні педагогічної ради 28 серпня 1965 року обговорювався план 
роботи школи на 1965–1966н.р. Серед інших питань розглядалися такі:

– Складання творів за матеріалами спостережень.
– Культура мислення і мови учнів.
На цій педраді В.О.Сухомлинський радив учителям початкових класів проводити 

уроки мислення серед природи і визначив їх орієнтовну тематику: «Наше село», 
«Живе і неживе в природі», «Сонце – джерело життя», «Вода в природі», «У кві-
тучому саду»...

Вже через півтора місяці директор виніс на засідання педагогічної ради питання 
«Розвиток мови і мислення учнів на уроках серед природи». Про перші враження 
від цих уроків розповідали учителі початкових класів Жаленко К.М., Заза Р.К., 
Нестеренко Г.О., які за прикладом свого наставника розпочали їх проводити.

На засідання педагогічної ради 26 грудня 1969 року Василь Олександрович 
виніс на обговорення колег надзвичайно важливе на його думку питання «Розвиток 
мислення учнів». Звертаючись до колег він зазначив: «Ми багато втратимо, якщо 
не дамо дітям елементарних знань про природу». [4]

Питання методики проведення уроків мислення та розвитку зв’язного мов-
лення серед природи неодноразово виносились на обговорення на засідання 
психолого-педагогічних семінарів, які були започатковані видатним педагогом 
ще в 1965 році. Так, наприклад, на засіданні психологічного семінару 3 грудня 
1969 року, в якому брали участь крім вчителів початкових класів і батьки дошкіль-
ників, зацікавлено обговорювалося питання: «Найголовніші передумови успішної 
підготовки до школи дітей в дошкільні роки». Василь Олександрович наголосив на 
тому, що найбільше впливає на виховання дитини середовище, в якому вона знахо-
диться від чотирьох до дев’яти років, в тому числі і оточуюча природа.[5] Ці слова 
нашого славного земляка співзвучні з окремими положеннями Концепції НУШ.

Щороку вчителі проводили по кілька уроків в шкільній теплиці, в живому куточ-
ку школи. Педагог вимагав, щоб учні не лише вивчали будову рослини чи тварини, 
а щоб осягнули зв’язок функцій окремих органів з умовами життя.

Разом із своїми колегами видатний педагог створив так звану «Школу під голу-
бим небом» і розробив «300 уроків мислення в природі», на яких, за його словами, 
відбувалося «живе спілкування з природою». Ці уроки допомагали йому, а згодом 
і всім учителям початкових класів, які їх проводили, одержати перші уявлення про 
індивідуальні особливості кожної дитини, розвиток її мислення та сприйняття нею 
оточуючого світу.

Сьогодні вчителі початкових класів Павлиської школи, – як і радив видатний 
педагог, – в різні пори року організовують цікаві для учнів уроки мислення серед 
природи. Для кожного класу розроблена своя тематика.

1 клас
1. Рання осінь.
2. Стежками красуні осені.
3. Вересневі казочки.
4. Золота осінь.
5. Чорнобривці квітнуть у саду, я до них за казкою іду.
6. Дерева, кущі, трави.
7. А вже весна, а вже красна.
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8. Кульбабка.
9. Де срібліє вербиця.
10. Господар зеленого царства.
11. Куди поспішає струмок.
12. Ранньоквітучі рослини.
13. У квітучому саду.
14. Травень – казкар.
15. Травень під ноги стелить травицю.
16. Бджілка на квітці.
17. Я – перша квіточка весни.
18. Танок осіннього листя.

2 клас
1. Осінь щедра, осінь золотава.
2. Живе й неживе в природі.
3. Плаче жовтень холодними слізьми.
4. Ой хмелю, мій хмелю.
5. Фестиваль осінніх кольорів.
6. Шипшина восени.
7. Заплела береза стрічки золоті.
8. Білосніжна зима.
9. Ніжна зірка сніжно – біла, на рукав мені злетіла.
10. Рання весна.
11. Плакуча береза.
12. Вічнозелена красуня.
13. З віночка Лісової Мавки.
14. Весняними стежками.
15. Травень килимар.
16. А чим же місяць Травень поміж братами славен.
17. Травневе розмаїття.
18. Літо прийшло.
19. Все у лісі співає.

3 клас
1. Лікарські рослини.
2. Дідусів виноград.
3. Осінні віночки.
4. Цілюща водиця у нашій криниці.
5. Їде панна осінь на золотому коні
6. Коли серце торкається краси.
7. Осінній бал квітів.
8. Жовтим листям в нашім саду, шепче Осінь казку свою.
9. У золото вбралася Земля.
10. Хризантеми – діти осені.
11. Природа жде зими.
12. Як дзвенять сніжинки?
13. Пробудження природи весною.
14. Весна у куточку краси.
15. Весняні самоцвіти.
16. Музика весняної горобини.
17. Куди поспішали мурашки.
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18. Сів шпак на шпаківню.
19. Травень землю прикрашає, літо в гості чекає.
20. Шумлять дерева мого краю.
21. Чорнобривців насіяла мати.
22. Біле марево садів.

4 клас
1. Ой, ти, дубе, наш могутній, лист на тобі рясний.
2. Вода – чарівниця.
3. Золоті пташки осені.
4. Осінній зорепад.
5. Як живеш, озиме поле?
6. Земля – годувальниця.
7. Сонце – джерело життя на землі.
8. Жовтий лист під ноги падає.
9. Листопад.
10. Горобина восени.
11. Якого кольору зима?
12. Жалюча благодійниця.
13. Бузкова симфонія.
14. Стоять сади у вінчальному вбранні.
15. Ти, Боже дерево, з роси й сльози.
16. Стояла я і слухала весну.
17. Очі відкрила конвалія біла.
18. Зелена аптека.
19. Ой, вербо, вербиченько.
20. Знову цвітуть каштани.
21. Травнева роса-краща вівса.
22. Калина так хизується красою.
Що дає нам природа, і що створено людськими руками?
Для проведення уроків мислення серед природи вчителі добирають різні об’єк-

ти живої та неживої природи, організовують цікаві спостереження, розвивають 
у дітей уміння бачити, чути, відчувати серцем красу природи, вчать визначати зов-
нішні ознаки предметів та явищ, порівнювати та узагальнювати, спостерігати за 
змінами в природі в різні пори року.

Навіть вивчення букв, як і рекомендував Василь Олександрович, часто здійс-
нюється не за партою, а серед природи. Діти подорожують садом, весело щебе-
чуть біля квітучих каштанів, уважно розглядають листочки на білокорих берізках, 
а потім всі зручно сідають в «Зеленому класі» і продовжують спостереження за 
навколишньою природою.

Учням дуже подобаються місця, де проводяться уроки мислення. Про це свід-
чать захоплюючі казки, які вони складають: «Наш куточок краси», «Про що шепо-
чуться дерева, трави і квіти в куточку краси».

Особливо запам’ятались молодшим школярам уроки, які проводили вчителі на 
березі річки Сухий Омельничок, у лісі, у квітучому саду, у куточках краси на терито-
рії школи, у Зеленому класі. Для їх проведення вчителі добирають різні об’єкти жи-
вої та неживої природи, організовують цікаві спостереження за рослинами, птахами, 
комахами. Велику увагу приділяють рослинам і тваринам, які занесені до Червоної 
книги. Діти сприймають і відчувають найрізноманітніші відтінки весняних та осін-
ніх барв природи, спостерігають за народженням і розквітом краси навколишньої 
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природи. Ефективно використовуються на уроках мислення різноманітні дослідниць-
ко-пошукові та практичні методи. Це допомагає дітям відчути красу рідного краю.

Для стимулювання образності дитячого мислення та розуміння музики приро-
ди на таких уроках використовуються класичні твори композиторів. Музика, яка 
звучить безпосередньо в природі, допомагає дитині сприйняти пори року, політ 
джмеля, уявити вальс квітів чи схід сонця, відчути шепіт пшеничного колосся.

Особливість цих уроків – зацікавити, захопити дитину чарівним світом навко-
лишньої природи, дати імпульс для польоту думки, фантазії. Тільки тоді, наголошу-
вав Василь Олександрович, думка в учня працюватиме, якщо в нього виникне зди-
вування: чому саме так? Подив розвиває мислення, зумовлює інтерес до навчання.

Наступна сходинка у розвитку дитячого мовлення – складання творів на ос-
нові спостережень. Для розвитку своїх творчих задатків дитина має написати про 
побачене, пережите. За порадою свого наставника павлиські педагоги великого 
значення надають зразкам: спочатку вони разом з дітьми складають твір, допома-
гають відшукати потрібні слова, створити образи, сформувати думки, розгорнути 
сюжет. Читають твори, написані власноруч. Бо по-справжньому надихнути учнів на 
творчість, за словами великого педагога, може той учитель, який сам уміє творити.

Педагоги вчать дітей замислюватись над емоційним забарвленням слів, їх лек-
сичним значенням. Учні записують окремі слова, образні вислови до «Словникової 
скарбнички», яка є в кожного учня і поповнюється протягом чотирьох років навчан-
ня їх у початковій школі. А в «Чарівні скриньки» Золотої Осені, Зими-Білосніжки, 
Зеленої Весни і Сонячного Літечка діти вкладають слова, словосполучення, ре-
чення, які найвиразніше передають настрій кожної пори року. Цей накопичений 
матеріал використовується при написанні творів, віршів, казок.

Роки навчання дітей в початкових класах В.О.Сухомлинський вважав найе-
фективнішим періодом виховання любові до рідного слова. Він разом з колегами 
наполегливо прагнув, щоб саме у цьому віці у духовне життя дітей ввійшло як-
найбільше слів і словосполучень рідної мови з емоційним забарвленням. Василь 
Олександрович рекомендував учням початкових класів вивчати ті рядки поетич-
них творів видатних поетів, які ввійшли в золоту скарбницю національного багат-
ства слова.

Заключним етапом роботи на уроці мислення є складання казок. З великим 
інтересом слухають сьогоднішні школярі казки, які свого часу складали їхні батьки. 
Це має позитивний вплив на формування особистості молодшого школяра.

У педагогічно – меморіальному музеї В.О.Сухомлинського зібрано понад 
100 збірок дитячих казок. Свої творчі доробки учні створюють за матеріалами 
спостережень навколишньої природи.

І сьогодні, в умовах Нової української школи, продумана Василем Олександровичем 
система навчання та виховання школярів надзвичайно важлива для національного 
відродження школи, загальнолюдських моральних і духовних цінностей.
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ВІДКРИТИй УРОК: «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 1 КЛАС»
ТЕМА: «МОЇ УЛЮБЛЕНІ КНИЖКИ»

Довгань Алла Валентинівна,
вчитель початкових класів
першої кваліфікаційної категорії
КЗ «Маріупольська загальноосвітня
школа №30 І-ІІІ ступенів Маріупольської
міської ради Донецької області»

Мета: розкрити значення книги в житті людини; ознайомити учнів з історією 
появи книги; розвивати інтерес до книги, читання; стимулювати допитливість, ви-
бірковість у виборі книг; виховувати шанобливе ставлення до книги як до духовної 
та матеріальної цінності.

    Книги читати – усе знати
(народна мудрість)

Слайд №1
І. Вітання у колі:
1. Наше коло мов сім’я

Друзі ми: і ти і я.
 – Добрий день сусіду зліва.
 – Добрий день сусіду справа.
 – Ми – одна сім’я.

Друзі ми: і ти і я.
Обніми сусіда зліва.
Обніми сусіда справа.
Ми – одна сім’я…
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Наше коло мов сім’я
Друзі ми: і ти і я.
Приголуб сусіда зліва.
Приголуб сусіда справа.
Ми – одна сім’я.

2. Новини дня:
Обмін думками:
Уважно погляньте навколо. Що змінилось у класі?

 – Чи з’явилось щось, чого вчора не було?
 – Звідки могли взятись усі ці книги?
 – Чому сьогодні в класі так багато книг?
 – Чим вони вас приваблюють?
 – Дітки, а хто пам’ятає, яка тема тижня?

Так, «Мої улюблені книжки»

Слайд №2
3. Вірш:

«Ми заходимо в школу раненько,
Лиш встає світанкова зоря.
І беремось за книжки хутенько,
Щоб відкрити річки і моря,
Зрозуміти природу й людину,
Пізнавати наш світ спішимо.
Крок за кроком вчимося невпинно.
Ми до знань, ми до знань летимо.
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4. Так діти, першою помічницею в отриманні знань – є книжка, яка нам 
допомагає читати, рахувати і пізнавати світ.

Слайд №3
ІІ. Інтерактивна вправа «Гронування».

 – Що Вам спадає на думку, коли ви чуєте слово «книга

 – Саме з книжок ми беремо інформацію.
(Дітки, пригадайте з якою літерою ми познайомилися на минулому уроці 

української мови. Знайдіть її у словах, які ви бачите на дошці).
 – Так, у словах інформація, ілюстрація.
 – У вас на столах папірці, напишіть мені її, будь ласка, і покажіть.
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Слайд №4 (літера Цц)
ІІІ. Зараз ви вже всі вмієте читати, а півроку тому вам читали батьки, дідусі, 

бабусі. І не треба тепер вам чекати, щоб вам читали.

Слайд №5
1. Вірш:  

Ура! Я можу сама читати –
Не треба маму умовляти.
Сестру просити без зупину,
Щоб прочитала ще сторінку.
Не треба смикати бабусю –
Читати вам ніхто не мусить.
Навіщо нудитись, чекати –
Самому можна все читати.
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Слайд №6
2. Взаємопрезентація улюблених книжок «Покажи і розкажи»
Кожен з вас приніс одну-дві улюблені книжки.
Об’єднайтеся в пари. Розкажіть один одному про свою улюблену книжку.
IV.
– Які книжки вам подобаються?

 – Чи є у вас улюблена книжка?
 – Чому вона подобається?

Розповідь учнів про свою улюблену книжку.

Слайд №7
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Подивіться діти, яке в нас з’явилося крісло.

 – Хто хоче вийти та розповісти нам свою улюблену книжку? Називайте авто-

ра, назву

2–3 дитини коротенько розповідають.

 – А зараз нам треба трошки відпочити. Фізхвилинка

Слайд №8,9.

(зігрівайка 1 хв.)
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V. А зараз ми пограємо в гру та допоможемо незнайкові правильно назва-
ти казки.

«Івасик-Телесик»
«Солом’яний бичок»
«Котик і півник»
«Вовк і семеро козенят»
«Червона шапочка»

Слайд №10
Тепер вас очікує завдання «Складіть пазли».
І подивимось, які малюнки у вас вийдуть?

Слайд №11 (фізхвилинка для очей)
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VI. Я вже бачу ви втомилися і треба відпочити.

Слайд №12
Гра «Швидко слово називай, риму влучно добирай
Гілка – бджілка – ...
листок – колобок – ...
роса – коса – ...
папка – жабка – ...
злива – слива – ...
читати – мандрувати – ...

Слайд №13
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VII. Діти, а зараз я пропоную вам зробити подаруночки для нашої бібліотеки – 
закладинки.

У вас на столах лежать заготовки – різнокольорові смужки з картону і при-
краса для нашої закладинки у вигляді сови. Відкриваємо клей і на зворотній бік 
вирізки нанесіть одну крапельку і приклейте. Покажіть, що у вас вийшло.

Слайд №14
VIII. Гра «Небилиці для кмітливих»
Ви ж у мене кмітливі?
IX. Підсумок уроку:

 – Що вам запам’яталося на цьому уроці?
 – Що нового взнали за урок?
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ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Журнал, що виховує любов до природи
«Паросток» – це перший в Україні журнал для дітей та юнацтва еколого-нату-

ралістичного напряму. Але його читають як педагоги, так і батьки, взагалі всі, хто 
захоплюється біологією, екологією, сільським господарством; тут і література, і по-
езія, репродукції картин; широкої тематики науково-популярні статті про лікарські 
рослини, рослини в міфології, народні звичаї, легенди. На сторінках журналу ви 
знайдете поради іхтіологів, орнітологів, ентомологів, поради фермерам, передові 
досягнення в сільському господарстві, екологічно чисте землеробство, боротьба зі 
шкідниками та ін.

Екологи знайдуть також матеріал для себе: розповіді про роботу, практичні 
поради, методичні посібники. Нове у виданні для дітей та викладачів — валеоло-
гія, здоровий спосіб життя, поради лікарів. Всю тематику перерахувати важко: на 
64 сторінках розміщено декілька десятків невеличких, ілюстрованих статей.

«Паросток» ставить собі за мету допомагати своїм читачам збагнути таєм-
ниці природи, усвідомити, що нині вкрай потрібні гармонійні взаємини людини 
з довкіллям.

Передплатний індекс журналу — 74561.

Газета «Юний натураліст»

«Юний натураліст» – екологічно-природнича газета для дітей та юнацтва. 
Газета виходить раз на місяць, обсягом – 6 кольорових сторінок. Публікує статті, 
повідомлення й замітки про рослинний і тваринний світ. Усі допитливі любителі 
природи, які хочуть стати справжніми дослідниками рідної планети, знайдуть в ньо-
му чимало цікавого.

Передплатний індекс — 98146.
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