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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ Й МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ 
ШКІЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Адаменко Людмила Геннадіївна 
завідувачка міського методичного кабінету відділу освіти                               

Чорноморської міської ради Одеської області  

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ШКІЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ                                                  

В УМОВАХ ЗМІН В СТРУКТУРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В Україні відбувається одна з наймасштабніших реформ – децентралізація.                      

В умовах децентралізації та розвитку місцевого самоврядування відбуваються                                       

і децентралізація освіти. Об’єднана територіальна громада має право формувати 

своє управління освіти та вирішувати питання методичного забезпечення та 

супроводу навчального процесу. На зміну методичним кабінетам прийшли центри 

професійного розвитку педагогічних працівників, які надаватимуть консультативну 

підтримку вчителям щодо їх професійного розвитку, супервізії, документації 

закладу, освітніх та навчальних програм, організації освітнього процесу.  

Аналіз власної діяльності міського методичного кабінету відділу освіти 

Чорноморської міської ради та  усвідомлення завдань, які поставлені перед центрами 

професійного розвитку педагогічних працівників [3; 4; 5] дозволили вийти з 

пропозицією провести Рішенням Чорноморської міської ради створення Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників Чорноморської міської ради 

шляхом реорганізації діючого Міського методичного кабінету відділу освіти 

Чорноморської міської ради Одеської області зі збереженням штатного розпису.  

Відділом освіти Чорноморської міської ради Одеської області було враховано 

професіоналізм методистів за галузями освіти і великий досвід результативної 

багаторічної роботи колективу ММК і підготовлені відповідні звернення до міської 

Ради і проєкти рішень щодо створення Міського центру професійного розвитку 

вчителів як правонаступника міського методичного кабінету. 

На базі методичного кабінету м. Чорноморськ є досвід ефективної діяльності 

міських міжгалузевих лабораторій професійного розвитку педагогічних працівників 

міста з розвитку психологічної, цифрової, громадянської та мовної 

компетентностей. У подальшому були розроблені  програми сприяння подальшому 

професійному розвитку педагогічних працівників за замовленнями закладів освіти, 

їх психологічної підтримки та проведення консультацій на поточний навчальний рік 

без відриву від освітнього процесу.  

У зв’язку з початком неочікуваного та довготривалого карантину, працівники 

центру разом з керівниками методичних об’єднань, адміністрацією шкіл та 

вчителями шукали найбільш ефективні форми організації освітнього процесу з 
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елементами дистанційного навчання, використовуючи портали КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти одеської обласної ради», «Всеосвіта», «На урок».  

Протягом карантину методичні служби  проводили дослідження  ефективності 

організації освітнього процесу, серед яких самооцінювання адміністрацій 

загальноосвітніх навчальних закладів та опитування вчителів та батьків через google 

forms.  

У ході досліджень було з’ясовано наступне: 

1. Запрацювали сайти всіх закладів освіти міста на порталі «Освіта Одещини». 

2. Значно підвищився рівень цифрових компетентностей вчителів: опанування 

інструментів GOOGLE, використання хмарних середовищ тощо. 

3. 2019/2020 навчальний рік всі школи міста завершили вчасно, випускники 

наших шкіл достатньо успішно здали ЗНО. 

4. В школах було запроваджено ведення електронних журналів та щоденників. 

5. Понад 80 % вчителів оцінили виконання навчальних програм на 7-10 балів за 

10-бальною шкалою. 

За результатом обговорення результатів дослідження були визначені проблеми, 

які потребують подальшого розв’язання:  

1. Використання вчителями месенджерів не за призначенням. 

2. Відсутній уніфікований зв’язок між учасниками освітнього процесу. 

3. Загальноосвітні навчальні заклади мають незадовільне технічне та програмне 

забезпечення. 

Виходячи з цього були сформульовані рекомендації  на майбутнє та 

забезпечення методичної  допомоги:  

1. Створення груп у месенджері: один учитель – клас. 

2. Забезпечення уніфікації зв’язків між учасниками освітнього процесу на рівні 

закладу освіти. 

3. Подальше опанування освітнього середовища G Suit, Веб-сервісів 

формуючого оцінювання, освітніх платформ, інтерактивних завдань (відео). 

4. Необхідність подальшого розвитку сайтів та блогів вчителів, використання 

хмарного середовища. 

Варто зазначити, що проведена організаційно-аналітична робота дозволила 

зробити об’єктивні висновки, оскільки вони співпали з висновками вчених 

Київського університету імені Бориса Грінченка [8]. 

Виходячи із проблем організації освітнього процесу з елементами 

дистанційного навчання, впровадження змішаного навчання, основних засад 

Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) [6] та 

підготовки вчителів до впровадження нового державного стандарту освіти з вересня 

2022 року в місті Чорноморськ організовано подальший методичний супровід 

вчителів природничого циклу. Велика увага приділяється організації індивідуальних 

та групових консультацій, онлайн-семінарів на запити і за замовленням вчителів. 
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Найбільша увага приділяється подальшому розвитку цифрових 

компетентностей вчителів природничого циклу, допомога вчителям шкіл, які з 

вересня 2020 року перейшли зі статусу російськомовних на заклади з викладанням 

українською мовою та організації освітнього процесу в інклюзивних класах. 

З початку нового навчального року відповідно до плану роботи проводяться 

тематичні консультації, онлайн міські семінари, майстер класи в межах роботи 

міських галузевих та міжгалузевих лабораторій: 

⮚ Використання ґаджетів в роботі з дітьми з ООП. Електронні освітні ігрові 

ресурси, корисні додатки (спільно з ЧМІРЦ). 

⮚ Візуалізація та структурування інформації за допомогою онлайн інструментів. 

⮚ Додатки Google у професійній діяльності вчителя.  

⮚ Освітнє середовище GSuite, змішане навчання. 

⮚ Мовленнєва компетентність. Володіння державною мовою.  

⮚ Медіація в школі як соціально-педагогічна технологія вирішення конфліктів. 

⮚ Інклюзія: команда супроводу. Індивідуальна програма розвитку дитини. 

Сутність процесів адаптації та модифікації (спільно з ЧМІРЦ). 

⮚ Удосконалення картографічної компетентності учнів засобами онлайн 

тренажерів і конструкторів картографічних практикумів. 

⮚ Підвищення психологічної та емоційно-етичної компетентності педагогів. 

⮚ Створення та застосування навчального відео. Інтерактивне відео. 

Таким чином, вчителям природничої галузі освіти необхідна подальша стабільна 

методична підтримка та супровід, які дозволять якісно впроваджувати змішане 

навчання з елементами дистанційного; новий державний стандарт загальної 

середньої освіти; забезпечать подальший розвиток інтегрованого навчання та STEM-

освіти. Реорганізація міського методичного кабінету відділу освіти Чорноморської 

міської ради у Чорноморський центр професійного розвитку педагогічних 

працівників сприятиме подальшому розвитку галузевих і міжгалузевих лабораторій 

професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти міста. 
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Гончарова Елла Вікторівна 
учитель математики, інформатики Одеської загальноосвітньої школи № 44                             

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНИХ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Нова українська школа має бути школою для всіх дітей. Згідно зі ст. 3 Закону 

України «Про освіту», в Україні створюються рівні умови доступу до освіти [1]. 

Дітям з особливими освітніми потребами гарантовано право отримувати досвід і 

знання. Утім для цього необхідні спеціальні умови. Щоб у кожній школі 

забезпечувалась успішна соціалізація дітей з особливостями розвитку, має бути 

створено універсальне освітнє середовище. Навчання дітей з особливими потребами 

– актуальна проблема освіти.  

Однією з основних технологій інклюзивної освіти є формування навичок 

соціальної компетентності: навичок взаємодії, взаємодопомоги, продуктивної 

діяльності тощо. Можна виділити три типи технологій, спрямованих на підвищення 

соціальної компетентності: пряме навчання соціальним навичкам; формування 

соціальних навичок через наслідування, організація групових видів активності       (у 

тому числі й ігрових). В освітніх навчальних програмах такі ключові компетентності 

як підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності виокремлено у чотири наскрізні лінії: «Екологічна 

безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», 

https://decide.in.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text
https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2020/09/organizacziya-osvitnogo-proczesu-v-shkolah-ukrayiny-v-umovah-karantynu-2020.pdf
https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2020/09/organizacziya-osvitnogo-proczesu-v-shkolah-ukrayiny-v-umovah-karantynu-2020.pdf
https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2020/09/organizacziya-osvitnogo-proczesu-v-shkolah-ukrayiny-v-umovah-karantynu-2020.pdf
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-polozhennya-pro-centr-profesijnogo-rozvitku-pedagogiv
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-polozhennya-pro-centr-profesijnogo-rozvitku-pedagogiv
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«Підприємливість та фінансова грамотність» [2]. Наскрізні лінії ключових 

компетентностей відображають основні соціально й особистісно значущі ідеї, які 

послідовно розкриваються в процесі навчання і виховання учнів. Вони відповідають 

виклику сучасності, урівноважують знаннєвий і компетентнісний компоненти змісту 

освіти, є інструментом для використання інноваційних методик навчання, 

функціональним документом для учнів, вчителів               та батьків у пошуку відповіді 

на питання «Для чого це потрібно вивчати?». Саме тому на перший план у 

звичайному класі, де навчається дитина з особливими потребами, виходить завдання 

створення оптимально сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей 

кожного із здобувачів освіти, задоволення їхніх інтересів і потреб, розвиток 

навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності. 

Оновлення структури та змісту навчання математики має пронизувати процес 

навчання та виконувати функції мотивації діяльності учнів. Зміст уроків математики 

повинен реалізувати зв’язок навчання з життям. Учні мають навчитися вирішувати 

ситуаційно-практичні завдання, які можуть зустрічатися після закінчення школи. 

Тому школа в цілому і уроки математики зокрема, покликані дати якомога більше 

практичних знань, умінь і навичок, що сприятимуть вирішенню певних проблемних 

ситуацій  у процесі входження дітей до соціального середовища. 

Способи розв’язування задач відіграють значну роль у формуванні уявлень 

дитини з особливими освітніми потребами. Працюючи над їхнім змістом, учень 

уявляє відображену реальну ситуацію в залежності між заданими параметрами i 

шуканою величиною. Надалі співвідносить умову із запитанням, планує шляхи 

розв’язання поставленої проблеми та план послідовного виконання дій. Робота над 

розв'язанням задачі виступає як результат спільних процесів уявлення i мислення 

дитини. Зазначимо, що така робота над задачею сприяє як розвитку мислення, так i 

творчої уяви, творчих здібностей дитини. 

Інклюзивна освіта – прогресивний спосіб навчання, який має перспективи                                

в сучасному суспільстві, і це дає надію, що кожна дитина з обмеженими 

можливостями зможе реалізувати право на отримання освіти, адаптованої до її 

можливостей і потреб, знайде своє місце в житті і реалізує свій життєвий шанс і 

потенціал.  
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«Морський ліцей – загальноосвітня школа № 24 І–ІІІ ступенів»                                

Одеської міської ради Одеської області  

Ятвецький Володимир Мойсейович 
старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти                                  

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» 

МЕТОДИКА SCRUM В ОРГАНІЗАЦІЇ                                              

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 

На сучасному етапі розвитку суспільства виникла потреба якісного оновлення 

змісту освіти, яке повʼязують з її компетенізацією. Поняття «компетентність» 

останнім часом набуло як методологічного, так і загально дидактичного рівня.           В 

оновленому змісті освіти важливого значення поряд з інформаційно-діяльнісним 

компонентом набувають комунікативний та рефлексивний компоненти, які 

сприяють формуванню ключових компетентностей і широкого спектра навичок, які 

людина має постійно розвивати протягом усього життя. Розвивальна, 

культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, здатної до 

самоосвіти й саморозвитку, здатної використовувати набуті знання й уміння для 

творчого розв’язання проблем з метою  змінити на краще своє життя й життя своєї 

країни закріплена в Україні законодавчо [1].  

Одним із завдань сучасної школи вважають необхідність підвести школяра             

до активної позиції в навчальній діяльності, навчити його виявляти самостійність                                       

у навчанні, що розвиває ініціативу, здатність до пошуку різноманітних шляхів 

вирішення навчально-пізнавальних завдань без участі й допомоги сторонніх. 

Активне залучення в самостійну творчу діяльність відбувається саме через 

розуміння школярем своїх можливостей, що дозволяє йому висувати перед собою 

нові вимоги, здійснювати саморегуляцію. 

Пошуки та використання навчальних технологій, які б викликали в учнів 

необхідність подолання дефіциту знань, бажання самостійно розібратися в тому, про 

що вони ще не знають, сьогодні стає одним із найважливіших завдань педагога. 

Останнім часом увага вчителів природничо-математичних дисциплін 

привернута до технології, яка отримала назву STEM-освіти. Концепція розвитку 

природничо-математичної освіти (STEM-освіти), затверджена кабінетом міністрів 

України, спрямована на модернізацію освіти для задоволення запитів суспільства                                                           

на наукоємну освіту, формування актуальних на ринку праці компетентностей [2].                    

На основі Концепції передбачається  розроблення ефективних і привабливих 

методів впровадження навчальних програм з навчальними методиками природничо-

математичної освіти, удосконалення підготовки педагогічних працівників та 

забезпечення їх професійного розвитку і стимулювання до впровадження STEM-

освіти як інтерактивне навчання у форматі досліджень. Одним з ефективних засобів 



Шкільна природничо-математична освіта: виклики та шляхи розвитку 

 

 11  

формування компетентностей є дослідно-проектна діяльність, спрямована на 

отримання самостійних результатів під керівництвом вчителя [4]. 

За STEM-методикою в центрі уваги знаходиться практичне завдання                                     

чи проблема. Тобто, навчання йде не з теорії в практику, а навпаки. Завдяки цьому 

створюються умови для отримання учнем більш глибоких наукових знань, розвитку 

самостійності, здатності приймати власні рішення та брати за них відповідальність.  

Освітні завдання в рамках STEM-навчання виконуються в межах групової 

роботи, тому потрібна допомога з боку вчителів в організації роботи дітей                                                 

як продуктивної команди. З цією метою останнім часом активно впроваджується 

методика SCRUM, яка розроблялася як методологія та була спрямована                                           

на удосконалення проектного управління ІТ-сфери. Також в ІТ-сфері був створений 

AGILE - МАНІФЕСТ, який згодом став основою ініціативи «Гнучкий в освіті»: 

1. Люди та взаємодія між ними важливіші ніж процеси та інструменти. 

2. Продукт, що працює важливіші за вичерпну документацію. 

3. Комунікація з клієнтом важливіша за погодження умов контракту. 

4. Готовність до змін важливіша ніж дотримання навчального плану. 

Ініціатором включенню в освіту систему цих підходів став Віллі Війнандс, 

вчитель хімії та фізики з Нідерландів. Він є ініціатором і засновником                         

EDU-SCRUM, і співзасновником Всесвітньої ініціативи «Гнучкий в освіті» [5].   

Інноваційність системи EDSCRUM полягає в тому, що відповідальність                                        

за освітній процес переходить від вчителя до учнів. Система призводить до 

підвищення результатів і більш коротких циклів навчання. Учні самі формують 

освітній процес, визначають якість виконаної роботи, найголовнішим є ефективність 

взаємодії, використання особистих якостей учнів та розвиток особистості. 

На уроках система EDU-SCRUM застосовується  за схемою: 

- формування команди; 

- планування спринту; 

- збори на ходу (на початку кожного уроку); 

- огляд спринту (тест, усна або письмова робота, експеримент); 

- ретроспективні збори (щодо функціонування учасників в команді і команди                  

в цілому); 

- особиста рефлексія (самоаналіз). 

Ознайомлення з методологією EDSCRUM, практичні заняття на тренінгах, 

опрацювання літератури [3; 6; 7] з даної теми дозволило перейти до застосування 

методики SCRUM на уроках фізики, що відбувається  вже протягом двох останніх 

років. 

Досвід показує, що застосовувати методологію EDU-SCRUM можна на уроках 

фізики під час вивчення нової теми або розв’язування задач, під час виконання 

лабораторних та контрольних робіт, а також для організації проектної діяльності                          

не лише під час уроку, а й в позаурочний час. 
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Застосування методу безумовно вимагає від вчителя певної підготовчої роботи, 

яка полягає не тільки у доборі традиційного навчально-методичного забезпечення, а 

й специфічного, яке повʼязане з необхідністю візуалізовувати етапи діяльності учнів 

за поданою вище схемою. Для візуального уявлення майбутньої та виконаної роботи 

заготовляється SCRUM-дошка, яка спрощує організацію і відстеження всього 

потоку завдань, оскільки завдяки їй видно, що вже зроблено, а що залишилося і 

забезпечує прозорість процесу. Завдання мають бути написані і приклеєні на 

стікерах, щоб можна було швидко переставити завдання в секцію «Зроблено». 

Вчитель, що виступає в ролі Власника продукту, створює Беклог Продукту, 

тобто впорядкований набір задач, який має бути деталізований, зрозумілий 

кожному, без загальних фраз, які можна розуміти по-різному. Беклог створюється в 

залежності від програми навчання і поділяються на два види: 

1. Product-беклог – це повний список всіх робіт, під час реалізації яких ми 

отримаємо кінцевий Продукт.  

2. Спринт-беклог – це список задач, які визначила команда на найближчий час 

(спринт). Завдання в спринт-беклог береться із product-беклогу. 

Наведемо приклад Орієнтовного Product-беклогу при опрацюванні  

теоретичного матеріалу під час вивченні теми: «Золоте правило» механіки. 

Коефіцієнт корисної дії простих механізмів»: 

1. Сформулювати «золоте правило» механіки. 

2. Теоретично довести «золоте правило» механіки для важеля, рухомого               

та нерухомого блоку (відповідно обраній тематики). 

3. Показати практичне використання «золотого правила» механіки (історичні 

факти формулювання та застосування «золотого правила», «застосування «золотого 

правила» механіки в техніці та побуті, наприклад, на кухні). 

4. Сформувати поняття ККД, як фізичної величини. 

5. Розібратися, чому корисна робота на практиці завжди менша виконаної. 

6. З’ясувати шляхи підвищення ККД важеля, рухомого та нерухомого блоку 

(відповідно обраній тематики). 

7. Розібратися, чи пов’язані між собою «золоте правило» механіки та закон 

збереження енергії. 

Сам урок, що проводиться за методикою  EDSCRUM, має чітку структуру                                

з певними етапами. По-перше, визначається раціональна та емоційна мета уроку,                               

що сприяє мотивації учнів до виконання завдань, встановленню міжкомандної 

взаємодії та взаємодії команди. На наступному етапі за допомогою SCRUM-дошки 

проходить ознайомлення з Product-беклогом (опрацювання теоретичного матеріалу, 

експериментальне завдання, практичне завдання: розвʼязування задач) і 

визначається час виконання кожного етапу роботи. На заключному етапі 

складається Майндмеппинг для кожної команди і перевіряється відповідність 

Продукту розробленим критеріям «Зроблено!». 
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Важливим компонентом уроку є рефлексія, що  дає можливість учням і 

вчителю: 

1. Усвідомити здобуті знання та вміння. 

2. Порівняти своє сприйняття з думками, поглядами, почуттями інших, 

скоригувати певні позиції. 

3. Учням – рефлексувати у реальному житті, усвідомлюючи свої дії                                    

та прогнозуючи подальші кроки. 

4. Учителеві – побачити реакцію учнів на навчання та вносити необхідні 

корективи. 

Наголосимо, що використання технології EDU-SCRUM під час лабораторних 

робіт дає можливість створити освітнє середовище, в якому моделюються реальні 

життєві задачі, що наближає абстрактний матеріал до реального життя. Наприклад,                                                      

в 7 класі при проведенні лабораторної роботи «Вимірювання об’єму твердих тіл, 

рідин і сипких матеріалів» за даною технологією учні створювали модель частини 

дворику з басейном, вимірювали місткість басейну, застосовуючи прямі та непрямі 

вимірювання. Під час вивчення нової теми учні самостійно вивчають навчальний 

матеріал, складають ментальні карти, леп-буки тощо. 

Педагогічні спостереження (рефлексія) виявили, що використання технології 

EDU-SCRUM при вивченні фізики виявилося ефективним для учнів як основної,                          

так і старшої школи. Однак відмітимо, що якщо для учнів 7 – 8-х класів ця технологія 

краще спрацьовує на уроках отримання нових знань та формування умінь та 

навичок, то в роботі із старшокласниками вона дає змогу ефективно проводити 

уроки узагальнення та систематизації знань, а отримання нових знань ефективно 

відбувається при поєднанні з технологією перевернутого класу. На підвищення 

ефективності навчання впливає набуття учнями адекватної самооцінки, яка 

формується при використанні цього методу, завдяки постійній рефлексії на етапі 

ретроспективних зборів. 

Наостанок зазначимо, що у Рамковій програмі ЄС щодо оновлених ключових 

компетентностей такі навички, як критичне мислення, аналітичне мислення, 

вирішення проблем, творчість, робота в команді, вміння спілкування та проводити 

переговори, прийняття рішень, саморегуляція, стійкість, емпатія, участь, повага до 

різноманітності, враховуються у всіх ключових компетентностях [8]. Досвід 

впровадження EDU-SCRUM показав, що кількість корисних навичок, які ця 

технологія допомагає розвивати в дітях, доповнюється ще й такими як стратегічне 

планування, лідерські якості, навички самостійного навчання, ініціативність, 

відповідальність за спільний результат,  і це ще неповний перелік. Отже це та 

технологія, про яку точно варто дізнатися більше та спробувати у власній  практиці.  

Список використаних джерел 
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Чорноморської міської ради Одеської області             

АДАПТАЦІЯ УРОКІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДО ДИСТАНЦІЙНОЇ 

ФОРМИ НАВЧАННЯ  

У традиційних умовах очного навчання вчителі мають можливість взаємодіяти                             

з учнями, використовувати гнучкі технології щодо перевірки та засвоєння матеріалу, 

цікаво подавати навчальний матеріал. Але нові реалії дистанційного навчання 

серйозно скомпроментували ці гарні навчальні практики. Швидше за все, 

дистанційне займе важливу частину цього навчальному року. Яким же чином у 

цьому знеособленому навчальному середовищі ми можемо забезпечити якісний 

досвід навчання природничих дисциплін для наших учнів?  

Опанування природничих предметів передбачає динамічне критичне мислення 

та вміння спілкуватися і оцінювати аргументи. Ця специфіка викликає необхідність 

створення порад щодо збереження двох важливих елементів викладання 

природничих наук під час карантину: навчання на основі явищ та наукові дискусії. 

Висвітлення наукових явищ має бути головною основою навчання наступного 

покоління. Навчання, яке базується на явищах, формується навколо наукової загадки    
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або невідповідної події, щоб залучити та мотивувати учня. Наприклад, на уроках 

географії учнів можна попросити описати свою поведінку в різну погоду, 

застосовуючи знання про кліматичні та метеорологічні явища. Замість того, щоб 

згадувати дискретні факти, їм доводиться застосовувати нову інформацію та 

навички вирішення проблем для пояснення природи певних явищ та відповідного 

поводження людей. 

Коли ми драматизуємо наукову таємницю захоплюючою мовою, доступною 

для учнів, ми можемо додати напруження буденному природному явищу. 

Наприклад, явища атмосферного та артеріального тиску можна пов’язати простим 

прикладом, що на кожну людину тисне повітря масою 15 – 20 тонн, але ми цього не 

відчуваємо. 

Зосередьтеся на речах, про які можна легко спілкуватися і для яких не потрібно 

багато матеріалів. Чи можуть учні аналізувати температуру повітря за допомогою 

домашнього термометра? А виростити кристал вдома? Як щодо спостереження за 

ростом домашніх рослин? Які рослини та тварини можна спостерігати у нашому 

регіоні за допомогою додатку iNaturalist? 

В основі навчання природничих наук лежить критичне осмислення фактів        та 

явищ та дискусії навколо них. У дистанційному навчанні важливо надати учням 

можливість поділитися своїм досвідом і обговорювати його з однокласниками.                                        

Такий дискурс дозволяє учням перевіряти пояснення, надані іншими, та приходити                              

до спільного рішення. 

У дистанційному навчанні дотримуватися такого напрямку можна за 

допомогою обміну відео з його подальшим обговоренням дітьми. При цьому 

важливо поєднувати Інтернет-контент із власними відео та розробками. 

Готові наукові відеофільми Академії Хан, Edpuzzle, Nearpod та записи TED 

містять багато цікавої наукової інформації. Деякі сервіси мають вбудовані запитання           

для роздумів над змістом та інші форми зворотного зв’язку. Але не варто постійно 

покладатися на них. Учні все ж повинні бачити ваше обличчя і чути ваш голос, коли 

вони навчаються дистанційно. Спробуйте створити власні записи на екрані за 

допомогою інструментів скрінкастингу та розмістити відео на YouTube або інших 

сервісах. Додайте посилання, з яким діти можуть коментувати ваше відео або 

відповідати на відкриті запитання.  

Також учні можуть створювати свої записи, де за допомогою розповіді                                       

або слайд-шоу розкривають певні наукові явища. Скрінкасти учнів можна пов’язати 

з документом Google, до якого мають доступ усі учні класу. Їм може бути 

запропоновано переглянути пояснення однолітком природного явища та відповісти 

на роботу цього учня. Але необхідно додати спрямовуючі запитання на кшталт  «Що 

найкраще зазначила ця людина?», «Який аспект цього аргументу вас здивував?» та 

«Про що ви хотіли б дізнатися більше?». Звісно, таке обговорення не є настільки 

безпосереднім, як очне, але учні все ж можуть відточувати навички спілкування, 
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оцінюючи аргументи один одного. Такі інструменти для зустрічей у реальному часі, 

як Zoom та Google Meet, корисні для того, щоб організувати дистанційні дискусії.  

На жаль, ми більше не маємо доступу до лабораторних матеріалів, які дозволять 

нам демонструвати досліди нашим учням. Виходом можуть стати готові відеозаписи 

експериментів в інтернеті або створення демонстраційних матеріалів вчителем. 

Наступним викликом постає потреба учнів відчути науку. Для цього існує багато 

безкоштовних онлайн-лабораторій, де можна змоделювати або відтворити 

природничі явища.   

Наведемо невеликий перелік відомих інтернет-лабораторних ресурсів для учнів 

різних класів та здібностей: PhET (природничо-математичні симуляції) [1], Legends 

of Learning (природничо-математична ігрова платформа) та Tuva Labs (реальні 

набори даних, якими учні маніпулюють для математичних або природничих 

проєктів); GeoScience та HHMI BioInteractive (корисні матеріали з різних тем 

природознавчих предметів). Безкоштовні додатки, такі як Solar System Scope, Merlin 

Bird ID, iNaturalist  та Geometry Pad, дозволяють учням вести дослідження на 

мобільних пристроях. Платні сайти, такі як Mystery Science, ExploreLearning Gizmos 

[2] та BrainPop, пропонують відео, ігри та проєкти, які можна робити вдома. А такі 

ресурси, як The Science Bank і Molecular Expressions, дозволяють проводити 

інтернет-препарування деяких видів тварин та працювати з віртуальними 

мікроскопами. 

National Geographic Explorer пропонує щотижневі прямі трансляції                                                                 

з науковцями, дослідниками та космонавтами, де учні можуть спілкуватися у чаті. 

Світові зоопарки публікують інтерактивні відео та відповідають на запитання 

глядачів [3]. NASA Live публікує відео про різні круті космічні події. Сервіс Explore 

пропонує підключити учнів до природи за допомогою захоплюючих відео та 

власних розробок уроків [4]. На уроках географії можна запропонувати 

ознайомитися з роботою української наукової станції «Академік Вернадський» в 

Антарктиді, переглянувши віртуальний тур на їхньому сайті [5]. Крім того, існує 

велика кількість відеоблогів та подкастів вчених, наприклад, про життя на борту 

Міжнародної космічної станції; спілкування в чаті з ученими, які прикріплюють 

дистанційні камери до китів, ведмедів та інших диких тварин. 

За допомогою креативу та сучасних віртуальних інструментів наші учні все 

ще можуть брати участь у наукових експериментах і дискусіях, навчаючись вдома. 

Представлені тут ідеї можуть бути адаптовані для дистанційного та змішаного 

навчання практично всіх природничих предметів. 

Наостанок, варто не забувати, що в наші карантинні часи викладання 

природознавства приносить задоволення завдяки емпатії, посмішкам і позитивному 

настрою. 

Список використаних джерел 
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Колебошин В.Я. 
кандидат фізико-математичних наук, доцент, в.о. директора КЗ «Рішельєвський 

науковий ліцей», Заслужений вчитель України 

Чекал О.Г.  
заступник директора з навчальної роботи КЗ «Рішельєвський науковий ліцей», вчитель 

вищої категорії, вчитель-методист, Відмінник освіти України 

ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ «ЧОМУЧКА»               

У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  «РІШЕЛЬЄВСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ» 

Сучасна парадигма освіти вимагає впровадження в освітній процес 

інноваційних технологій, методів і форм навчання, спрямованих на підготовку 

професійно компетентних, конкурентоспроможних фахівців, що володіють 

нестандартним, креативним мисленням [1; 2]. 

У звіті Світового економічному форумі, який відбувся у 2020 році у Давосі 

визначені глобальні тренди, зокрема – «Майбутнє робочих місць» у перспективі до 

2025 року. Згідно аналізу пріоритетними будуть фахівці, діяльність яких пов’язана                         

з шифруванням, захистом інформації, кібербезпекою, штучними інтелектом, 

здоров’ям людини, екологічними та енергетичними проблемами, з біологією та 

біотехнологіями. Тобто виникає гостра необхідність у формуванні інтересу до 

природничо-математичних наук у дітей починаючи з молодшого віку. 

Це надає поштовх до пошуку новітніх інноваційних педагогічних технологій        

та змістовності освітніх програм [3]. Орієнтиром щодо формування навчального 

змісту, перш за все, є формування критичного та креативного мислення, вміння 

аналізувати. Однією з форм, що допомагає та розвиває критичне та креативне 

мислення – це інтелектуальні розвиваючі ігри. Інтелектуальна гра – ефективний 

інструмент формування розумових  і пізнавальних здібностей учнів [4].  

У чому полягає роль лекторію «Чомучка»? Інтеграція, узагальнення, 

осмислення нових знань, пов’язування їх з життєвим досвідом дитини на основі 

https://phet.colorado.edu/uk/simulations/browse
https://www.explorelearning.com/
https://lowcost.ua/nature-live-webcam/
https://explore.org/education
http://uac.gov.ua/vernadsky-station/station-3d/
http://uac.gov.ua/vernadsky-station/station-3d/
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формування вміння вчитися. Вчити себе – ось те завдання, у вирішенні якої сьогодні 

заміни немає!  

Замість простої передачі знань, умінь і навичок від вчителя до учня 

пріоритетною метою занять в лекторії стає розвиток здатності учня самостійно 

ставити навчальні цілі, проектувати шляхи їх реалізації, контролювати і оцінювати 

свої досягнення, інакше кажучи – формування вміння вчитися. У такому випадку 

учень сам стає «архітектором     і будівельником» освітнього процесу.  

Система навчання в лекторії «Чомучка» дає учням можливість самостійного 

успішного засвоєння нових знань, умінь і компетентностей на основі формування 

вміння вчитися. Ця можливість забезпечується тим, що формуються узагальнені дії, 

які породжують мотивацію до навчання і дозволяють учням орієнтуватися в різних 

предметних областях пізнання. 

Систему навчання в лекторії можна охарактеризувати чотирма основними 

напрямками, які формують такі навчальні компетенції учнів: 1) особистісні;                              

2) регулятивні; 3) пізнавальні; 4) комунікативні. 

Особистісні дії дозволяють зробити вчення осмисленим, пов'язуючи                           

їх з реальними життєвими цілями і ситуаціями. Особистісні дії спрямовані                                    

на усвідомлення, дослідження і прийняття життєвих цінностей, дозволяють 

зорієнтуватися в моральних нормах і правилах, виробити свою життєву позицію 

щодо світу. 

Регулятивні дії забезпечують можливість управління пізнавальною і освітньою 

діяльністю за допомогою постановки цілей, планування, контролю, корекції своїх 

дій, оцінки успішності засвоєння. 

Пізнавальні дії включають дії дослідження, пошуку, відбору і структурування 

необхідної інформації, моделювання та змісту навчальної діяльності. 

Комунікативні дії забезпечують можливості співпраці: вміння чути, слухати              

і розуміти партнера, планувати і узгоджено виконувати спільну діяльність, 

розподіляти ролі, взаємно контролювати дії один одного, вміти домовлятися, вести 

дискусію, правильно висловлювати свої думки, надавати підтримку один одному і 

ефективно співпрацювати як з учителем,  так і з однолітками. 

Формування креативного мислення та вміння аналізувати, невід’ємно                                                                 

від предмету, який потрохи відроджується – ЛОГІКА. 

Одним з методів навчання, що створює особливі умови для використання 

творчого потенціалу і розвитку творчих здібностей учнів є робота в малих групах,                                                       

що представляє собою групову навчальну діяльність [4]. 

Мета та завдання творчої лабораторії розвивального навчання «Чомучка»: 

1. Розвиток логічного та креативного мислення. 

2. Формування: 

- уявлень про явища у навколишньому світі; 

- інтересу до природничо-математичних наук; 
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- вміння спостерігати за явищами та викреслювати головні його риси; 

- та розвиток конструкторських та винахідницьких здібностей;  

- навиків роботи у групах; 

Заняття проводяться щосуботи. Тривалість уроку – 35 хвилин. Кількість                     

уроків – 4 на день. Вік дітей – 1 - 4 класі. Предмети – логіка, математика, фізика, 

хімія, біологія, астрономія, географія, робототехніка, лінгвістика, оптичні ілюзії. 

Одним з конструктивів кожного уроку є інтелектуальні ігри та інтелектуальні 

змагання. Інтелектуальні ігри пробуджують і живлять прагнення дітей до постійного 

розумового самовдосконалення. А ще сприяють набуттю важливого досвіду 

колективної взаємодії та формуванню інших необхідних соціальних умінь і навичок. 

І, що не менш важливо, роблять їхнє позаурочне дозвілля приємним і незабутнім. 

Протягом навчального року учні беруть участь у інтелектуальних змаганнях: 

математичному конкурсі «Кенгуру», комплексній олімпіаді «Інтелектуальний 

марафон», грі “Що? Де?, Коли?” та інших заходах. 

До роботи з дітьми залучаються фахівці та вчителі різного віку, але головним 

критерієм залучення до цієї діяльності є – зацікавленість, наявність авторських 

наробок та ідей, вміння працювати з незвичною для ліцею вікової категорії. 

Підсумковим заняттям є свято науки, яке проводять учні ліцею – переможці 

учнівських олімпіад з профільних предметів.  
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КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАДАЧІ З ХІМІЇ 

Прийняття Концепції розвитку математично-природничої освіти                        

(STEM-освіти) ставить перед учасниками освітнього процесу задачі, пов’язані із 

забезпеченням молоді міцним теоретичним фундаментом, який дасть їй змогу 

запропонувати інноваційні рішення проблем суспільства та світу, поєднавши науку, 

технології, інженерію та математику задля задоволення суспільних потреб та 

прагнень [1]. Також перед педагогічною спільнотою поставлена задача забезпечити 

розвиток функціональної грамотності учнів для гідного представлення України в 

міжнародному дослідженні PISA 2021. 

Для здійснення поставленої мети необхідні зміни в організації навчального 

процесу при вивченні природничих предметів у школі. Він повинен сприяти 

формуванню таких умінь, як пояснення явищ, висування і перевірка гіпотез, 

прогнозування подій, постановка питань і планування основних етапів дослідження, 

аналіз даних, представлених у різній формі, обґрунтування та обговорення 

результатів експериментів. Завдання вчителя – знайти застосування хімічних знань, 

отриманих школярами, в реальному житті, зуміти пояснити або передбачити ті чи 

інші явища, що оточують їх, показати красу матеріального світу, створеного як 

самою природою, так і людиною. Допомогти в цьому можуть компетентнісно-

орієнтовані завдання. 

У збірнику представлені компетентнісно-орієнтовані задачі з курсу хімії                         

для учнів 7-11 класів. 

Для створення таких задач використовувався наступний алгоритм: 

1. Моделювання практичної життєвої ситуації. 

2. Формування низки проблемних питань, які дадуть можливість учням 

спробувати їх вирішити, застосовуючи лише ті знання, які вони вже мають до 

вивчення нового матеріалу. 

3. Пошук додаткової інформації, яка ще не вивчалась і яка допоможе вирішити 

поставлені проблемні питання. Можлива інтеграція з іншими науками.  

4. Складання питань та завдань, які будуть включати в себе і новий матеріал,               

і цікаві дані, і, найголовніше, практичну складову вивченого матеріалу. 

Таким чином, кожне завдання збірнику містить: 

- інформацію у вигляді тексту (наукового, художнього, публіцистичного), 

малюнка, таблиці, діаграми, графіка; 

- комплекс питань різної складності (репродуктивні, проблемно-пошукові, 

творчі тощо). 

Виконуючи завдання, учень має відібрати необхідні йому для вирішення 

завдання дані, або в разі недостатності здійснити пошук додаткової інформації.  

При виконанні компетентнісно-орієнтованих завдань учні набувають                             

і демонструють певний набір знань, умінь, володінь, особистісних якостей. 



Шкільна природничо-математична освіта: виклики та шляхи розвитку 

 

 21  

Отриманий результат виконання таких завдань повинен бути значущим для учнів, 

тому необхідна явна або прихована вказівка області застосування результату. 

Виконання будь-якого компетентнісно-орієнтованого завдання передбачає 

вирішення певного набору компетентнісних завдань, типологія яких можлива                                                    

за різними підставами. В основу однієї з них покладено вміння роботи з інформацією 

[2]. У збірнику представлені наступні типи задач.  

1. Задачі на розпізнавання інформації. 

При розв’язанні таких задач потрібно розпізнати невідомі речовини (так звані 

задачі АБВГД-ейки), явища, інші об’єкти.  

2. Задачі на пошук інформації в тексті задачі. 

У таких задачах потрібно знайти в тексті поняття, терміни з даної теми; дані,  

необхідні для складання рівнянь реакцій, здійснення перетворень, розрахунків. 

3. Задачі на пошук інформації з інших джерел. 

Це знаходження, аналіз, обробка та презентація матеріалу з додаткової 

літератури, Інтернету, періодичних видань.  

4. Задачі на порівняння. 

Із наведених даних (у таблиці або графіках) порівняти властивості об’єктів 

(атомів, речовин, явищ). 

5. Задачі на аналогію. 

Такі задачі спрямовані на отримання нової інформації про об’єкт на підставі 

встановлення подібності (аналогії) деякого маловивченого об’єкта з добре відомим 

об’єктом у формі гіпотези. 

6. Задачі на побудову моделі (знаково-символічної, образної). 

Застосовується прийом моделювання для подальшого отримання інформації     

про досліджуваний об’єкт. У задачі-моделі об’єкти і зв’язки між ними повинні бути 

виражені за допомогою графіку, малюнку або схеми, де відображені основні 

досліджувані об’єкти, їхні зв’язки, властивості. 

7. Задачі на пошук прообразу. 

Передбачають пошук реального об’єкту або явища, що ілюструє деяку 

властивість або відношення до інших об’єктів. 

8. Задачі на оцінювання достовірності інформації. 

Наводиться інформація (стаття, повідомлення із Інтернету, соціальних мереж), 

яку потрібно підтвердити або спростувати, виходячи із теоретичних знань хімічної 

науки та розрахунків. 

9. Задачі на міжпредметні зв’язки.  

У таких задачах інформацію з інших галузей науки потрібно пояснити, 

використовуючи знання хімії, або навпаки. Це також можуть бути лінгвістичні 

завдання, пов’язані з етимологією слів. 

У кожному конкретному компетентнісно-орієнтованому завданні можуть 

реалізовуватися відразу кілька зазначених прийомів обробки інформації. 
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Виконання компетентнісно-орієнтованих завдань формує певний стиль 

мислення і розвиває інтелектуальні вміння учнів. Успішність розвитку навчальної 

діяльності залежить від активності учня. Важливо, щоб завдання створювало 

позитивну установку на подальшу активну діяльність. Саме рішення задач – це 

активний пізнавальний процес. Компетентнісно-орієнтовані завдання сприяють 

формуванню пізнавальних мотивів (ставити учнів перед необхідністю творчого 

використання наявних у них знань і придбання недостатньої інформації). 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Упродовж останнього десятиліття уявлення сучасного суспільства про цілі 

освіти і способи їх реалізації суттєво змінилися. А 2020 рік вніс свої карантинні 

корективи. Головною метою освіти постає загальнокультурний, особистісний                                  

і пізнавальний розвиток здобувачів, що забезпечує ключову компетентність – уміння 

вчитися. Реалізація нового державного стандарту базової середньої освіти  вимагає  

від вчителя пошуку і використання нових підходів щодо організації освітнього 

процесу для досягнення сучасних цілей освіти. Сьогодні вся педагогічна спільнота 

переконані, що найважливішим чинником підвищення якості сучасної освіти є 

здатність учня до самоосвіти. 

Ще в ХIХ столітті про значення самостійної діяльності німецький педагог 

А. Дистервег писав: «Розвиток та освіта жодній людині не можуть бути дані                                                                      

або повідомленні. Всякий, хто бажає до них прилучитися, повинен досягти цього 

власною діяльністю, власними силами, власною напругою» [1, с. 118]. 

К.Д. Ушинський вважав: «Самостійність голови учня – єдина міцна основа плідного 

вчення» [3, с. 114]. 

Власне процес самостійної діяльності представляється у вигляді тріади: мотив 

– план (дія) – результат. Отже, в соціальному плані самостійна діяльність може 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#n8
http://window.edu.ru/resource/483/80483/files/itmo1571.pdf
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розглядатися в дуже широкому спектрі – у відношенні особистості до 

навколишнього світу, у вигляді її конкретної взаємодії з середовищем. 

Самостійна робота – це така робота, що виконується без безпосередньої участі 

вчителя, але за його завданням, у спеціально відведений для цього час, при цьому 

учні, свідомо прагнуть досягти поставлені цілі, докладаючи зусиль і представляючи 

в тій чи іншій формі результат розумових або фізичних (або тих і інших разом) дій. 

Класифікація форм самостійної роботи учнів, що зустрічається в літературі, 

досить різноманітна. Вона може поділятися на роботу з підручником, роботу з 

додатковою літературою, Інтернет-

джерелами, самостійні домашні 

спостереження і досліди тощо. 

І. Унт класифікує самостійну 

роботу за кількістю учасників на 

індивідуальну і групову, за місцем 

виконання на роботу в школі і поза 

школою, за ланками навчального 

процесу (завдання на сприйняття, 

систематизацію, закріплення і 

повторення навчального матеріалу); 

за характером пізнавальної 

діяльності (репродуктивні і творчі завдання); за характером керівництва (докладне 

чи менш детальне інструктування) [2]. 

Однією з найбільш об’єктивних є класифікація, що ґрунтується на роботі учнів 

з різними джерелами інформації (рис. 1). В цій схемі до традиційних джерел 

інформації, що використовуються у школі, ми додали роботу з сучасними ґаджетами 

як найбільш перспективний і сучасний засіб роботи з інформацією, а також 

отримання інформації від її безпосередніх носіїв – людей. Це, звичайно, вимагає 

навчання школярів цифрової грамотності та психологічним основам спілкування і 

вмінню фіксувати й зберігати інформацію.  

Як і будь-яка форма освітнього процесу, самостійна робота покликана 

виконувати наступні функції: 

▪  освітню (систематизація і закріплення знань учнів); 

▪  розвиваючу (розвиток пізнавальних сил учнів – їх уваги, пам’яті, мислення, 

мовлення); 

▪  виховну (виховання стійких мотивів навчальної діяльності, навичок культури 

розумової праці, самоорганізації і самоконтролю, цілого ряду провідних якостей 

особистості – чесності, працьовитості, вимогливості до себе, самостійності тощо). 

У педагогічній літературі можна зустріти опис чотирьох рівнів самостійної 

діяльності учнів відповідно до їх навчальних можливостей (рис.2).   

Рис.1. Різні джерела інформації 
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Рис. 2. Рівні самостійної діяльності учнів 

Під час організації самостійної роботи здобувачів освіти необхідно враховувати 

наступні моменти: 

▪  активне впровадження методів самостійної роботи в практику навчання; 

▪  критерії застосування методів самостійної роботи – поєднання доступності 

змісту навчального матеріалу і готовності учнів до її використання на певному етапі 

навчання; 

▪  методи самостійної роботи повинні використовуватися і в процесі виконання 

окремих вправ, і в процесі самостійного вивчення окремих тем з попутним 

виконанням вправ, завдань, відповідей на контрольні запитання тощо; 

▪  для розширення сфери застосування самостійної роботи до оптимально 

необхідного рівня слід поліпшити попередню підготовку учнів до її виконання 

шляхом формування навичок і вмінь роботи з навчальною та довідковою 

літературою електронними ресурсами та ресурсами мережі Інтернет; 

▪  в процесі навчання необхідно використовувати такі методи самостійної 

роботи, що вимагають від учнів прояви елементів творчості, раціоналізації, 

новаторства; 

▪ важливо не забувати про диференційований та індивідуальному підході             

при використанні методів самостійної роботи. Потрібно диференціювати не тільки 

складність завдань, але і міру допомоги, що надається з боку вчителів при виконанні 

самостійних завдань. 

Успішному виконанню самостійної роботи сприятимуть наступні умови: 

1. Високий рівень внутрішньої мотивації учнів. 

2. Чітка постановка пізнавальних завдань. 

3. Алгоритм, метод виконання роботи, знання учнем способів її виконання. 

Чітке визначення вчителем форм звітності, обсягу роботи, термінів її подання. 

4. Визначення видів консультаційної допомоги (консультації – настановчі, 

тематичні, проблемні). 

5. Визначення критеріїв оцінювання, звітності. 

6. Визначення видів і форм контролю (практикум, контрольні роботи, тести, 

семінар і тощо). 
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Таким чином, організація самостійної роботи, керівництво нею – це 

відповідальна і складна робота кожного педагога. Виховання активності і 

самостійності необхідно розглядати як складову частину виховання учнів. Це 

першочергове завдання, що стоїть перед кожним педагогом. Самостійна робота не 

самоціль, вона є засобом формування у учнів активності і самостійності, як рис 

особистості, розвитку їх інтелектуальних і творчих здібностей. 
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ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН                        

ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 

Реформування Нової української школи, відкритість суспільства, швидка 

інформатизація освіти та її динамічність суттєво змінюють вимоги до підвищення 

кваліфікації вчителів. Початок нинішнього століття розглядається як століття 

інноваційних технологій. Відтак, модернізація системи післядипломної освіти 

зумовлена оновленням методики та змісту освіти, залученням до освітнього процесу 

педагогічних інновацій. Відповідно, це обумовлює відхід від традиційних методів 

підвищення кваліфікації і перехід до інноваційних методик, які націлені на 

реалізацію індивідуальної траєкторії розвитку особистості, розкриття творчого 

потенціалу. Саме технології інтерактивного навчання й є одним із ефективних 

шляхів розкриття інтелектуальної спроможності та активної взаємодії учасників 

освітнього процесу [1].  

Поняття «інтерактивний» походить від англійського «interact» («inter» – 

взаємний і «act» – діяти) – «здатний до взаємодії». Залучення інтерактивних 

технологій з метою підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

дисциплін відбувається для супроводу навчальної діяльності та методичної 

підтримки, взаємодії між учасниками освітнього процесу, проектуванні й 

розробленні власного інформаційного освітнього середовища. 

Питання інтерактивного навчання у своїх працях розглядали як дослідники,                    

так і педагоги-новатори: Ш. Амонашвілі, Д. Дьюї, Є. Ільїн, Л. Пироженко, 

О. Пометун, А. Рівін, В. Сухомлинський, В. Шаталов та ін.  

Найпоширенішими інтерактивними технологіями, що нині використовуються                  

в освітньому процесі є технології: кооперативного навчання (парна, групова, 

колективна), проектного навчання, змішаного навчання, інформаційно-

комунікаційні.  

Базове розуміння кооперативного навчання полягає в тому, що основою 

навчального процесу є триступенева модель: роздум – обмін – презентація.                                                                                                                                          

Після короткої вхідної фази (доповідь, текст, відео тощо) вчителі отримують 

завдання для фази індивідуальної роботи, під час якої вони готуються к фазі обміну 

(по двоє, троє, четверо) інформації. Покращений під час фази обміну навчальний 
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продукт презентується обраною (випадковим чином) групою вчителів з подальшою 

дискусією [3]. Так, наприклад, учителям математики під час курсів підвищення 

кваліфікації пропонується компетентнісна задача на наскрізну змістову лінію 

«здоров’я і безпека», де з дотриманням алгоритму кооперативного навчання, кожна 

група вчителів презентує власний педагогічний продукт: спосіб розв’язування 

задачі, методику отримання локального результату, форму представлення.   

Суть проектної технології навчання – стимулювати зацікавленість учителів                     

до вирішення освітньої проблеми, складність та актуальність якої відповідає 

навчальним запитам і життєвим потребам учасників проекту. Під час проектної 

технології навчання здійснюється: 

– Моделювання умов для виявлення учасникам освітнього процесу навчальної 

проблеми: її постановка, дослідження, пошук шляхів розв’язання, апробація версій, 

конструювання проекту, його захист, корекція та впровадження. 

– Самодіяльний характер творчої активності учасників проекту. 

– Практичне чи теоретичне значення результату діяльності та готовність                             

до застосування. 

– Освітня цінність діяльності (учасники проекту здобувають знання, 

розвивають особистісні якості, оволодівають необхідними способами мислення та 

дії, розвивають професійні компетентності). 

Метою підвищення кваліфікації вчителів за проектною технологією навчання                         

є створення таких умов, за яких розвиваються дослідницькі вміння слухачів; вміння 

приймати самостійно аргументовані рішення та міркувати, спираючись на знання 

фактів, закономірностей науки; вміння робити обґрунтовані висновки.  

Технологія змішаного навчання – це освітня технологія, під час якої вчителі 

отримують знання, набувають навичок та формують компетентності як самостійно 

онлайн, так і очно з викладачем та іншими учасниками освітнього процесу. Такий 

підхід дає можливість контролювати час, місце, темп та шлях опанування 

навчальним матеріалом. Нині набуло популярності дистанційне навчання, де 

взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу стає викликом. Для співпраці з 

учителями у віртуальному середовищі викладачі визначають базові інструменти та 

платформу. Основними формами онлайн комунікацій є: відеоконференція, форум, 

чат, електронна пошта, соціальні мережі тощо. Поширеними ресурсами для 

дистанційного навчання стали платформи: Moodle, Google Meet, Zoom, Google 

Classroom, Classtime та ін.  

Слід зазначити, що в умовах дистанційного навчання дещо складніше 

відбувається процес комунікації, породжений необхідністю спільної діяльності, 

сприйняття та розуміння інших у віртуальному просторі, розгортання діалогу.  

Технологія змішаного навчання передбачає знання та розуміння інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) навчання.  
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Інформаційно-комунікаційні технології навчання спрямовані на досягнення 

освітніх цілей на основі застосування комплексу функціонально залежних 

педагогічних, інформаційних, методичних, психофізіологічних та ергономічних 

засобів і методик. Так, наприклад, при вивченні природничо-математичних 

дисциплін інформаційно-комунікаційні технології сприяють удосконаленню 

навчального процесу: проведення фізичних або математичних експериментів, 

досліджень, практичних занять з інформаційним забезпеченням та візуального 

інтерпретування математичної моделі. 

Застосування ІКТ дає змогу будувати процес учіння на інтерактивній основі, 

реалізовувати модель особистісно-орієнтованого навчання, інтенсифікувати 

навчальний процес, а головне – вдосконалювати самоосвіту всіх учасників 

освітнього процесу.  

Варто виокремити три основних підходи використання ІКТ учителями: 

інтеграцію, вдосконалення та доповнення. Інтеграційний підхід полягає в 

опануванні та раціональному виборі засобів інформаційних технологій щодо 

виконання поставлених навчально-методичних завдань у конкретній предметній 

галузі, яка передбачає різні концепції та навички для підвищення кваліфікації. 

Удосконалення підходу базується   на використанні ІКТ для вирішення важливих 

педагогічних проблем і забезпечення оптимального управління освітнім процесом. 

Наприклад, використання електронних освітніх ресурсів для ведення електронних 

журналів або, наприклад, організація навчальної діяльності з використанням 

спеціалізованих програмних засобів, тренажерів, програм-симуляторів, 3D-моделей. 

Додатковий підхід полягає в тому, що ІКТ використовується для надання допомоги 

та підтримки навчання й самоосвіти. Він допомагає вчителям, які отримують 

додаткові «послуги від комп’ютера», бути більш організованими та 

результативними. Зокрема, працювати з електронними ресурсами та представляти 

свої доробки, здійснювати пошук інформації з різних джерел Інтернету для 

виконання цих завдань, покращувати навички спільного навчання                       тощо 

[2, с. 35].  

Використання інтерактивних технологій навчання у підвищенні кваліфікації 

вчителів природничо-математичних дисциплін  – це технологічний ланцюжок, який 

поєднує сукупність методів, форм і програмно-технологічних засобів навчання з 

метою підвищення ефективності освітнього процесу та удосконалення професійної 

діяльності. 
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РОЗВИТОК ДІЙОВОГО КОМПОНЕНТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛІВ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ МАТЕМАТИЧНИХ ОЛІМПІАД  

Усебічне вивчення парадигми інтеграції математичної компетентності                        

з методичними компетентностями сучасними дослідженнями визначається як 

актуальна наукова й педагогічна проблема неперервної освіти працюючого вчителя 

та галузевої підготовки майбутнього вчителя математики [9; 10]. У межах аналізу 

фахової компетентності О. Матяш виділяє педагогічні, математичні, методичні 

базові компетентності (ми тут не зупиняємось на інформаційній та комунікативній 

базових компетентностях) – при цьому формально дещо відокремлюються 

спеціалізовані предметно-

методичні компетентності 

вчителів математики [4; 5]. 

Натомість, варто базові 

методичні компетентності 

розподілити між 

загальнометодичними                               

та спеціалізованими 

предметно-методичними 

компетентностями (до яких 

відносимо компетентність у 

навчанні учнів алгебри та 

початків аналізу, 

компетентність у навчанні 

учнів геометрії, компетентність 

у підготовці учнів до математичних олімпіад тощо), що динамічно поєднуються та 

рівноправно взаємодіють. Численні наукові тлумачення базової методичної 

компетентності як складової професійної компетентності (в ієрархії «професійна 

 

Рис. 1 
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компетентність – фахова компетентність») призводять до різних підходів щодо 

деталізації компонентів методичної компетентності (див., наприклад, [2]). Ми 

розглядаємо ефективність компетентнісного підходу в контексті забезпечення 

професійного зростання в умовах системи підвищення кваліфікації вчителів 

(зокрема - заходів обмеженої тривалості), що вимагає синхронізації дворівневої 

взаємодії систем компетентностей: математичні компетентності ↔ методичні 

компетентності (більш високий рівень взаємодії), спеціалізовані предметно-

методичні компетеності ↔ загальнометодичні компетентності (підпорядкований 

рівень взаємодії). Теоретичний і практичний досвід підтверджує, що якнайкраще це 

презентується вдалим моделюванням у конкретному дидактичному середовищі 

першочергових зв’язків між математичними та спеціалізованими предметно-

методичними компетентностями [1; 4; 5; 6; 9; 10]. Така ланка взаємодії має 

принципове значення для проведення семінарів, тренінгів та інших форм роботи  з 

учителями математики, і тому важливо виділяти в структурі компетентностей 

спільні (або близькі за спрямуванням) складові, до яких можна віднести 

мотиваційний, змістовий та дійовий компоненти, притаманні                                      і 

математичним,  і методичним компетентностям. При цьому актуалізація дійового 

компонента спеціалізованих методичних компетентностей (створення для вчителів 

оптимальних умов для поступового переходу від керованих кроків до самостійних 

висновків, дій   та подальшого методичного опрацювання, проектної діяльності 

тощо) неодмінно відбувається на тлі формування змістового компонента 

математичних компетентностей у вигляді концепту продуктивних згорнутих 

дидактичних структур [7; 9]) на основі математичних і методичних процедур 

узагальнення, порівняння, конкретизації, абстрагування, аналізу й синтезу, індукції, 

дедукції та ін. (див. також [1; 3]). 

Володіння вчителями математики відповідними компетенціями, пов’язаними                                                   

з вивченням та застосуванням властивостей функцій, є однією з фундаментальних 

засад фахових знань, умінь і навичок, досвіду творчої діяльності – у тому числі                                                                                                                              

й для забезпечення якісної підготовки обдарованих учнів до математичних олімпіад 

різного рівня, для викладання математики на поглибленому та профільному рівні. 

Відтак, ця проблематика в неодмінному поєднанні математичних та методичних 

аспектів є однією з найбільш затребуваних і традиційно складних у форматі програм 

підвищення кваліфікації, самоосвіти вчителя, а звернення при цьому до 

функціональних рівнянь набуває особливого статусу [8; 11], який значною мірою 

визначається і мотиваційним компонентом (практично обов’язкове представлення в 

сучасних олімпіадних завданнях усіх рівнів і типів, максимальна реалізація 

функціональної лінії шкільної математичної освіти та ін.).  

Змістовий та дійовий компоненти розгортаються в декількох вимірах: широка 

умовна типізація функціональних рівнянь, зв’язки з теоретичними типами рівнянь, 

розгалуженість формально-логічного апарату, проблеми вибору методів 
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розв’язування, зв’язки з іншими розділами математичного аналізу, алгебри й теорії 

чисел, технічна складність. 

Удосконалення дійового компонента компетентностей під час роботи                                                

з вчителями може забезпечуватись складанням технологічно-методичної карти 

(ТМК) задачі після оглядового розв’язання функціонального рівняння (можливо – 

декількома способами).  

Розглянемо «модельний» приклад (обираємо для цього саме нескладну задачу 

рівня ІІ етапу учнівської олімпіади з математики). 

Задача. Знайдіть усі такі функції :f R R , що для будь-яких дійсних чисел x  і y  

виконується рівність       2f x y f x f y xy    . 

Розв’язання. Візьмемо 0x y  . Тоді одержуємо, що    0 2 0f f , тобто  0 0f  . Далі 

покладемо у вихідному рівнянні x y . З урахуванням того, що  0 0f  , маємо:   2f x x  

для всіх xR . Після перевірки ми можемо записати відповідь. Відповідь:   2f x x , xR

. 

Викладення учням бездоганного розв’язання цієї задачі в такому форматі 

(характерному для збірників олімпіадних задач) не може сприяти формуванню 

потрібних компетенцій для бажаної результативності в математичних змаганнях. 

Дійовий компонент спеціалізованих методичних компетентностей, пов’язаних                                       

з розв’язуванням олімпіадних задач, завжди поєднується зі зверненням до 

попереднього досвіду вчителя (учня, студента) на основі сформованих згорнутих 

дидактичних структур (утім, слід обов’язково брати до уваги той факт, що інтуїтивне 

спирання на досвід може виявитись навіть і контрпродуктивним). 

Запропонований підхід (див. рис. 2) до складання для вчителів (спільно                                      

з учителями) ТМК не є ані алгоритмом розв’язування даної задачі, ані алгоритмом 

навчання розв’язування. Ми вважаємо, що складання ТМК задач (груп задач тощо), 

робота з картою, наповнення конкретним змістом її блоків є засобом вдосконалення 

професійної майстерності вчителя й структуризації його методичної техніки. 

Звернемо увагу на те, що наведення прикладу функції   2f x x , xR ,                                    

яка задовольняє умову задачі, показує, що задане функціональне співвідношення 

«моделює» формулу квадрата різниці, тобто лежить у площині базових алгебраїчних 

компетентностей учня, підкріплених його багаторічним навчальним досвідом. 

«Моделювання» дій формул скороченого множення ми бачимо також і в більш 

складних задачах, методичний аналіз розв’язання яких ефективно супроводжується 

складанням і опрацюванням докладних ТМК. 

Задача. Знайдіть усі такі функції :f R R , що для будь-яких дійсних чисел x  і y  

виконується рівність 
2 2 2(( ) ) ( ( )) 2 ( )f x y f x xf y y    . 

Зауваження. Це рівняння має не тільки очевидний розв’язок ( )f x x , xR , але й 

ще один: ( ) 1f x x  , xR . 
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Задача. Знайдіть усі неперервні на всій числовій прямій функції :f R R  такі, 

що для будь-яких xR  і yR  виконується рівність 
2 2 2 2( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( )f x y f x f y f x f y    . 

Остання складна задача вимагає – окрім розвиненої техніки підстановок – 

навичок використання прийомів математичного аналізу, володіння поняттям скрізь 

щільної множини. Дану задачу можна рекомендувати для розгляду також і 

студентам математичних спеціальностей педагогічних університетів. 

Усе це формується, зокрема, під час ґрунтовного вивчення теорії 

функціональних рівнянь Коші в класах функцій з різними властивостями 

(неперервність, обмеженість, монотонність та ін.). 
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З точки зору навчання комбінованій взаємодії змістового та дійового 

компонентів спеціалізованих предметно-методичних компетентностей важливими                                          

є різнорівневі задачні комплекси, в яких неявно присутні ключові для застосування 

теоретичних положень властивості функцій. 

Пропонуємо для складання ТМК приклади базових (кореневих) задач таких 

комплексів, створених за матеріалами математичних олімпіад. 

Задача. Знайдіть усі функції :f R R  такі, що для будь-яких xR  і yR  

виконується рівність 
2 2 2 2( ) ( ( )) ( ( ))f x y f x f y   . (Зведення до функціонального рівняння 

Коші ( ) ( ) ( )f u v f u f v    для неспадних функцій.) 

Задача. Знайдіть усі такі функції :f R R , що (1) 1f  , 

1
( ) 1f x f

x

 
 

                                                                                                           

для всіх xR , ( ) ( ) ( )f x y f x f y    для будь-яких xR  і yR .                                                 

(Зведення до функціонального рівняння Коші для функцій, обмежених на певному 

проміжку.) 

Задача. Знайдіть усі такі функції :[0; ) [0; )f    , що для будь-яких 0x  , 0y   і 0z 

, котрі задовольняють нерівність x y z  , виконується рівність 

( ) (2 ) (2 ) ( )f x y z f xz f yz f x y z       . (Зведення до функціонального рівняння Коші 

( ) ( ) ( )f u v f u f v    для обмежених знизу функцій.) 

Задача. Знайдіть усі такі функції : (0; ) (0; )f    , що для будь-яких 0x   і 0y   має 

місце рівність ( ) ( ) 2 ( ( ))f x f y f x yf x  . (Характер монотонності шуканих функцій та 

питання неперервності.) 

Задача. Знайдіть усі незростаючі та неспадні на множині всіх додатних дійсних 

чисел функції : (0; ) (0; )f     такі, що для будь-яких 0x   і 0y   виконується рівність 

( ( )) ( )f xf y yf x . (Зведення до функціонального рівняння Коші ( ) ( ) ( )f uv f u f v , уточнення 

характеру монотонності шуканої функції, неперервність функції тощо.) 

Задача. Знайдіть усі такі функції :f R R , що при всіх дійсних 1x   

справджується рівність 
 

1
2 2

1
xf x f x

x

 
  

  . (Застосування методу підстановок та 

особливості визначення значень функції f  у точках 0x   та 1x  .) 

Задача. Знайдіть усі такі неперервні на всій числовій прямій функції :f R R , 

що для всіх xR  виконується рівність 3 (2 1) 10 ( )f x x f x   . (Застосування методу 

підстановок та граничного переходу, питання «ослаблення» вимоги неперервності 

функції f  на всій числовій прямій.) 

Застосування технологічно-методичних карт (які можуть складатись у різних 

форматах) для вдало підібраних базових олімпіадних задач дозволяє своєчасно 

поповнювати спектр теоретичної підготовки не лише математично обдарованих 

школярів, а також і вчителів, які активно працюють з цією категорією учнів.   
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З огляду на важливість здобуття учнями в процесі навчання корисного досвіду 

набувають особливого значення активні методи навчання, зокрема метод проєктів. 

Розробку і обргрунтування методу проєктів здійснювали К. Баханов, Дж.Дьюї, 

А. Касперський, Д. Каттерік, В. Кілпатрик, Т. Кручиніна, В. Монда, А. Папандреу, 

О. Пєхота, Д. Снезден [1, 2, 3]. Створення проєкту – це цілеспрямована, соціально 

значуща, педагогічно доцільна, практично реалізована інноваційна діяльність 

педагога щодо проєктування та забезпечення функціонування освітньо-

розвивального середовища, в якому здійснюватиметься проєктна діяльність учнів. 

Ця діяльність розвиває дослідницьку компетентність учнів, навчає їх самостійно 

мислити, аналізувати, робити вибір, адаптуватися до запропонованих умов, 

висловлювати і відстоювати власні думки [2]. Організація проєктної діяльності 

вимагає від вчителя достатнього рівня професійних компетентностей і розвинених 

дослідницьких (пошукових), комунікативних, рефлексивних навичок та навичок 

співпраці. Використання методу проєктів також потребує від вчителя вміння 

формувати в учнів навички, необхідні для здійснення проєктної діяльності, 

презентації результатів проєктів, оцінки та самооцінки результатів. Метод проєктів 

спонукає педагога до самовдосконалення й саморозвитку, підвищує його фаховий 

рівень, сприяє тому, щоб процес навчання був цікавим і ефективним, щоб залучити 

до роботи кожного учня [1, 3]. 

З огляду на важливість впровадження методу проєктів у навчально-виховний 

процес при викладанні природничих дисциплін науково-методичною лабораторією 

природничо-математичної освіти у червні 2020 року були проведені планові 

семінари для вчителів хімії, біології та фізики і керівників відповідних методичних 

об’єднань за спільною темою «Навчальні проєкти в системі компетентнісно-

діяльнісних уроків». 

Мета семінарів полягала у підвищенні професійної компетентності вчителів 

через висвітлення особливостей проєктної діяльності на уроках та основних 
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передумов її здійснення учасниками освітнього процесу. Проєктний метод у 

компетентнісно-спрямованій освіті є інструментом, який створює передумови для 

розвитку ключових компетентностей та наскрізних умінь, і через це потребує 

широкого впровадження та правильного застосування. 

Під час семінарів за допомогою google-форм в режими онлайн за класичною 

методикою було проведено анкетування учасників семінарів щодо наявності та 

сформованості у вчителів та учнів навичок і вмінь, необхідних для здійснення 

проєктної діяльності в системі компетентнісно-діяльнісних уроків. 

Сформованість цих умінь та навичок оцінювалася за 4-бальною шкалою (так, 

скоріше так, скоріше ні, ні).  

Для учнів учасниками опитування оцінювалися наступні навички і вміння: 

- рефлексивні (осмислення задачі, для вирішення якої недостатньо знань; 

вміння відповідати на запитання: чого слід навчитися для вирішення поставленої 

задачі) 

- пошукові або дослідницькі (вміння самостійно генерувати ідеї, тобто 

винаходити спосіб дії, залучаючи знання з різних галузей знань, вміння висувати 

власні гіпотези; самостійний пошук інформації, якої не вистачає в інформаційному 

полі; вміння формулювати запитання до експерта (вчителя, консультанта, фахівця) 

з метою отримати інформацію, якої бракує; вміння знаходити декілька варіантів 

вирішення проблеми; навички встановлення причинно-наслідкових зв’язків) 

- комунікативні (вміння ініціювати в процесі навчання взаємодію з дорослими 

з метою отримання інформації чи рекомендації щодо способів та засобів дії; навички 

ведення дискусії, доступного формулювання власної думки, аргументованого її 

доведення, інтерв’ювання, опитування тощо; навички відстоювання своєї точки 

зору; вміння домовлятися і знаходити компроміс, обирати у доброзичливій 

атмосфері найбільш оригінальне, раціональне, правильне рішення) 

- презентаційні (навички монологічного мовлення; психічна витримка під час 

публічного виступу; навички використання різних засобів наочності під час виступу; 

вміння відповідати на незаплановані і несподівані запитання) 

- навички оціночної самостійності (адекватне оцінювання своєї роботи і роботи 

однокласників; обґрунтоване та доброзичливе оцінювання як результату, так і 

процесу розв’язування навчальної задачі з акцентом на позитивному; пошук 

недоліків, визначення конструктивних побажань, зауважень; 

- вміння і навички співпраці (колективне планування роботи групи; взаємодія з 

будь-яким партнером, навички ділового партнерського спілкування; надання 

взаємодопомоги у групі під час вирішення спільних задач; навички ділового 

партнерського спілкування; вміння знаходити і виправляти помилки в роботі іншого 

учасника групи). 

Учасникам опитування було запропоновано оцінити у себе і своїх колег 

сформованість таких вмінь та навичок:  
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- рефлексивні (осмислення методичної доцільності обраного проєкту; вміння 

оцінити привабливість обраної теми для учнів; вміння сформувати групи для 

проєктної роботи; осмислення доцільності плану виконання проєкту, доцільності 

обраних завдань, способу оцінювання; осмислення ефективності та 

результативності проведеного проєкту; 

- дослідницькі (вміння самостійно генерувати ідеї, висувати власні гіпотези, 

знаходити методичні та дидактичні засоби для здійснення проєктної діяльності; 

вміння самостійного пошуку інформації, якої не вистачає в інформаційному полі; 

вміння формулювати запитання до експертного середовища з метою отримання 

інформації, якої бракує; вміння знаходити декілька варіантів вирішення проблеми; 

навички встановлення причинно-наслідкових зв’язків; 

- комунікативні (вміння ініціювати в процесі навчання взаємодію в групі щодо 

вибору способів та засобів дії; навички ведення дискусії, доступного формулювання 

власної думки, аргументованого її доведення, тощо; навички відстоювання своєї 

точки зору; вміння сприймати точку зору учнів, створювати доброзичливу 

атмосферу у пошуку найбільш оригінального, раціонального рішення) 

- вміння і навички співпраці (колективне планування роботи груп; взаємодія з 

будь-яким партнером, навички ділового партнерського спілкування; надання 

допомоги у групам та учням під час вирішення спільних задач). 

При аналізі позитивні і негативні відповіді враховувалися окремо. 

В опитуванні взяли участь 108 вчителів (хімія - 45, фізика - 26, біологія - 37). 

Результати проведеного опитування стосуються невеликої кількості учасників та 

потребують подальшого уточнення.  

Відповідно до результатів опитування, доля вчителів, що визнає в учнів 

- відсутність здатності до самостійних когнітивних зусиль та усвідомлення потреби 

у додатковій інформації становить від 17 до 40% ; 

- вважають, що учні не мають здатності до генерації корисних ідей від 28 до 56% 

вчителів; 

- вважають, що учні не вміють шукати інформацію до 20% вчителів; 

- вважають, що учні не вміють формулювати запитання до експерта від 24 до 28% 

вчителів;  

- вважають, що учні не вміють знаходити декілька варіантів вирішення проблеми від 

43 до 76% вчителів;  

- вважають, що учні не здатні встановлювати причинно-наслідкові зв’язки від 37 до 

60% вчителів; 

- вважають, що учні не мають навичок до ведення дискусії та відстоюванні своєї 

думки від 26 до 30% вчителів; 

- вважають, що учні не проявляють здатності до компромісу та раціонального 

пошуку найкращого рішення від 8 до 20% вчителів. 
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Приблизно на такому ж рівні вчителі описують адекватність оцінювання 

учнями себе і однокласників, навички монологічного виступу та психічну стійкість 

під час виступів, також вміння відповідати на незаплановані і несподівані запитання 

і здатність до планування та організації спільної роботи. В цілому, відповіді вчителів 

різних предметів вказували на спільні тенденції, та виявляли проблеми, які 

стосуються різних аспектів організації проєктної діяльності. 

Проте на високому рівні вчителі всіх трьох груп оцінюють навички 

використання учнями різних засобів наочності, їх вміння шукати помилки у інших 

членів групи, надання взаємодопомоги у групі. 

При самооцінюванні вчителів негативні оцінки щодо можливості проведення 

проєктної роботи за всіма пунктами надали менше 10% учасників. 

Найбільша розбіжність виявилася при оцінюванні дослідницьких умінь та 

навичок вчителів щодо вміння самостійно генерувати ідеї, висувати власні гіпотези, 

знаходити методичні та дидактичні засоби для здійснення проєктної діяльності. За 

думкою респондентів 4-6% вчителів біології і хімії, та 20% вчителів фізики на це не 

здані. 

Опитування показало, що вчителі в цілому позитивно оцінюють рівень 

володіння комунікативними навичками та навичками співпраці у своїх колег, що 

можна розглядати як сформованість мовно-комунікативної та психологічно-

фасилітативної складових професійної компетентності, та готовність до 

впровадження проєктної діяльності. 

З отриманих результатів можна зробити висновок, що попри предметні 

особливості та тематичне різноманіття проєктів, основними проблемами 

впровадження проєктної діяльності вчителі вважають брак досвіду з планування і 

комунікації, а також навичок критичного мислення в учнів. Проте застосована 

методика проведення опитування та аналізу нкет потребує удосконалення. 

Проведене опитування виявило низку викликів, які пов’язані з впровадженням 

проєктної діяльності з природничих дисциплін та зі змінами в освітньому процесі, 

що дозволило попередньо визначити ті позиції, які є проблемними для вчителів. У 

програмах курсів підвищення кваліфікації будуть враховані проблемні питання 

щодо методико-дидактичного забезпечення процесу формування дослідницьких, 

рефлексивних та комунікативних умінь учнів, як таких, що віднесені до ключових 

умінь ХХІ століття.  
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У сучасному світі у всі сфери життя стрімко проникають все нові і нові 

комунікаційні засоби, основою яких є мережа Інтернет, що відкриває широкі 

можливості для освіти дорослих, побудовану на принципах андрагогіки. 

Децентралізація освіти і її розвиток слугують рівноправності всіх членів освітнього 

процесу у творенні нового та самостійності в отриманні нових знань. Вони реально 

сприяють співавторству між тими, хто навчає і кого навчають.   

Зміни у порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників також продиктовані виникненням COVID-19.  

У сьогоднішніх реаліях найбільш ефективною формою якісного і професійного 

підвищення кваліфікації педагогів виявляється дистанційна форма навчання, яка 

передбачає використання комп’ютерно-мережевих технологій і дає можливість 

поєднувати різноманітні форми навчання. Процес підвищення кваліфікації стає 

неперервним, гнучким, який забезпечує можливість самонавчання.  

У Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти курси 

підвищення кваліфікації вчителів математики організовані у відповідності до 

законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Порядку 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, листів 

МОН України щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників і 

проводяться дистанційно.  

Згідно з цими документами вчителі математики підвищують свій професійний       

і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність шляхом набуття нових 

та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної 

діяльності або галузі знань. При цьому основним видом підвищення кваліфікації є 
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навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації, яка передбачає 

консультування, участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, 

конференціях, круглих столах, майстер-класах тощо у відповідності з основними 

напрямами підвищення кваліфікації.  

На курсах підвищення кваліфікації вчителів математики поряд з монологічним     

та діалогічним навчанням використовується також триалогічне навчання [1, с. 180  – 

182]. Для цих видів навчання характерним є передача інформації від одного джерела 

до іншого і можливість реалізації у післядипломній освіті принципів самостійності 

навчання, спільної діяльності, спирання на досвід тих, хто навчає і хто навчається, 

елективність навчання.  

Економічне і технологічне процвітання країни прямо пропорційно залежать                                     

від рівня сформованості компетентностей активного населення. 

Свої професійні компетентності освітяни-математики краю удосконалюють                                       

і розвивають, перебуваючи на відстані, шляхом впровадження сучасних 

педагогічних технологій [2, с. 114 – 118].  

Для інформаційних повідомлень, доступу до навчально-науково-методичних 

матеріалів, виготовлених науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

інституту, їх регулярного оновлення, коригування та редагування, доступу                                      

до виготовлення спільних проєктів, тестування на курсах підвищення кваліфікації 

вчителів математики використовується платформа MOODLE. Доповнює                              

і розширює можливості цієї платформи дистанційного навчання платформа Zoom, 

яка забезпечує відео-спілкування через демонстрацію екрана, можливість робити 

записи  на «Дошці оголошень», ставити запитання і писати коментарі у чаті, 

записувати і обговорювати заняття.  

Під час проведення лекційно-практичних занять на платформі Zoom науково-

педагогічні та педагогічні працівники формують у вчителів математики спільні               

для ключових компетентностей вміння, проводять навчально-методичну 

координацію їх освітньої діяльності, застосовують і показують можливості 

використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому 

процесі, що сприяє у слухачів курсів відчуття себе частиною онлайн-спільноти, 

розумінню і використанню переваг онлайн простору у порівнянні з оффлайн-світом. 

На вебінарах у режимі реального часу на платформі Zoom, де ідеї кожного 

учасника легко відстежуються, за участю вчителів математики розглядаються 

питання методики підготовки до ЗНО, розв’язування завдань підвищеної складності 

з математики; викладання математики з урахуванням досвіду роботи в умовах 

карантину; використання STEM-технологій при викладанні природничо-

математичних дисциплін; особливостей використання програмних засобів в умовах 

дистанційного навчання учнів та ін.  

Під час проведення круглого столу «Сила математичного мислення» вчителі 

математики долучаються до обговорення теоретичних і практичних питань щодо 
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важливості розвитку математичного мислення і його ролі при розв’язуванні  

алгебраїчних та геометричних завдань, а також у практичній діяльності. При цьому 

використовуються різноманітні методи і засоби навчання [3, c. 54 – 59], [4, c. 41 – 

42, 215 – 229]. Учасники мають можливість побачити або продемонструвати 

самостійне «народження» ідей за допомогою презентацій, дошки оголошень, чату та 

інших вище перерахованих можливостей дистанційних платформ.  

Під час проведення конференції слухачі курсів підвищення кваліфікації 

вчителів математики, використовуючи різні форми навчання, в тому числі і 

триалогічне, не тільки обговорюють особливості використання програмних засобів 

Zoom, Miro, Clasroom, Moodle та ін. в умовах дистанційного навчання, але і мають 

можливість в режимі реального часу долучитися до створення різноманітних 

проєктів. Наприклад, проєкт «КВАДРАТ» – це колективна презентація вчителів 

математики, що містить оригінальні підходи та задачі про квадрат.  

Таким чином, курси підвищення кваліфікації вчителів математики 

Закарпатської області є ефективними і в повній мірі забезпечують якісне проведення 

різних видів навчальних занять.  
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ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ ДО ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ  

Якість підготовки вчителя математики має задовольняти сучасним вимогам, 

пов'язаним з оновленням змісту освіти та його інформатизацією, модернізацією 

форм і методів навчання. Сьогодні кожен учитель не тільки не має права зменшувати 

об’єми своїх знань, умінь, але навпаки, зобов'язаний постійно піднімати планку 

професійної компетентності. 

Спостереження за станом підготовки майбутніх вчителів, за роботою молодих 

вчителів дозволяє зробити висновок про те, що багато молодих вчителів не можуть 

повною мірою реалізувати отримані у ЗВО знання та вміння, є так само такі аспекти 

педагогічної діяльності вчителя математики в школі, які не розглядалися при 

навчанні у ЗВО. Молоді вчителі невпевнено почувають себе при виконанні 

дидактичного, логічного аналізу теми, при постановці завдань до кожного уроку, їх 

реалізації на уроці, слабо орієнтуються в підборі вправ, не аналізують уроки і не 

вносять корективи  наступні. 

Цілком природно, що однією з причин таких труднощів є недостатня якість 

методичної підготовки студентів при навчанні в педвузі. Оскільки підготовка 

вчителя математики складається з такої важливої складової як методична 

підготовка, абсолютно необхідним є розв’язання питання про удосконалення 

дидактики курсу шкільної математики та методики її викладання. Для того, щоб в 

свою чергу мати можливість управляти якістю підготовки студентів за цим курсом 

необхідно враховувати індивідуальні особливості кожного з них, тобто необхідна 

відповідна діагностика рівня підготовки студентів. 

Одним з таких шляхів є конструювання різнорівневих завдань і тестів. Змістом 

завдання на початку діагностики є актуальний рівень знань студентів. Виявлені 

фактори такого діагностування варто вважати передумовою впровадження методів 

подальшого активного навчання, включення в заняття типових і нестандартних 

педагогічних завдань, рольових ігор, різних видів тренінгу і т. п. Крім того, аналіз 

результатів тестування дозволяє на основі розроблених критеріїв зробити певні 

висновки щодо рівня професійної підготовки та спроєктувати зміст індивідуальних 

програм підготовки студентів зі шкільного курсу математики [1]. 

Оскільки студенти, які приступають до вивчення шкільного курсу математики                 

та методики його навчання, вже знайомі з основами дидактики середньої школи,                                           

то «вхідний» тест доцільно складати з двох субтестів. 

Перший субтест містить завдання, за допомогою яких можна перевірити вміння 

студентів розв’язувати типові та нестандартні завдання з математики. Ці завдання 
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охоплюють всі базові теми шкільного курсу математики: тотожні перетворення 

алгебраїчних і трансцендентних виразів, алгебраїчні рівняння і системи рівнянь, 

алгебраїчні нерівності і системи нерівностей, ірраціональні, показові, логарифмічні 

рівняння, нерівності і системи рівнянь і нерівностей, тригонометрію, прогресії, 

завдання на складання рівнянь, початку аналізу і питання з геометрії. 

Другий субтест містить завдання, спрямовані на виявлення знань і умінь 

студентів з основ дидактики середньої школи, планування своєї роботи відповідно                            

до програм, вміння керувати навчально-пізнавальною діяльністю учнів, вміння 

оцінювати і контролювати позакласну роботу з математики і т.д.  

Аналіз індивідуальних результатів тестування по першому субтесту дає 

можливість встановити відповідність як актуальних знань зі шкільного курсу 

математики, так і рівня сформованості мислення студентів.  

Результати по другому субтесту дозволяють зробити висновки щодо знань 

студентами основних питань дидактики середньої школи. 

Аналіз результатів тестування дає можливість індивідуалізувати процес 

навчання студентів, виділити чотири групи студентів: 

- перша група об'єднує студентів з високими математичними здібностями                                         

та дидактичними вміннями; 

- друга група – студенти з високими математичними вміннями і менш 

вираженими дидактичними; 

- третя група – студенти, які мають високі дидактичні та менш виражені 

предметні вміння; 

- четверта група – з низькими знаннями теорії шкільного курсу математики                           

та дидактики. 

Провідним методом подальшої індивідуальної підготовки є система тем 

індивідуальних завдань, пропонованих для самостійної роботи. 
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Алєксєєнко Ольга Володимирівна 
вчитель географії Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Чорноморської міської ради Одеської області  

Ятвецька Лариса Іванівна 
старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти                                

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»  

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ 

«ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» 

Інтеграцію в освітньому процесі розглядають як інструмент встановлення 

звʼязків між компонентами змісту з метою формування цілісних уявлень про світ                               

у рамках системи освіти, орієнтованої на розвиток та саморозвиток особистості. 

Інтеграція предметів у сучасній школі є одним із напрямків активного пошуку нових 

педагогічних рішень, спрямованих на подолання фрагментарності та оволодіння і 

цілісного знання, і універсальних людських цінностей. Саме це становить основу 

компетентнісної парадигми освіти та знайшло своє відтворення у концептуальних  і 

державних документах про освіту. У дослідженнях проблеми інтеграції 

наголошується, що інтеграція має забезпечувати сумісність наукового знання з 

різних систем завдяки спільній методології та  універсальним логічним способам 

сучасного мислення, що потребує пошуку шляхів формування цілісності змісту 

природничо-наукової освіти та її компонентів [4, с.217]. 

Нині найчастіше інтеграція змісту освіти здійснюється через реалізацію 

інтегрованих курсів. З 2018/2019 навчального року заклади освіти Одеської області 

долучилися до  Всеукраїнського експерименту з впровадження у старшій школі 

інтегрованого курсу «Природничі науки». Основна мета курсу – сформувати 

науковий світогляд, розвинути природничо-наукову культуру, сформувати 

моральні, економічні та ціннісні аспекти природничої компетентності школярів. 

Заклади освіти в Одеській області, які беруть участь у експерименті, мали 

можливість обрати одну з чотирьох програм.  

У загальноосвітній школі № 4 міста Чорноморська впровадження інтегрованого 

курсу забезпечувала вчитель біології та географії Алєксєєнко О.В. відповідно до  

програми «Природничі науки. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і 

біосфери» для 10-11 (авт. Шабанов Д. А., Козленко О. Г.). Домінантою цієї програми 

є цілісний природничо-науковий погляд на розвиток розуміння причинно-

наслідкових звʼязків у природних процесах та їх вплив на суспільство. 

Рефлексія власної діяльності вчителя протягом першого року впровадження 

курсу виявила, що така діяльність позитивно вплинула на розвиток професійних 

компетентностей. Було з’ясовано, що викладання саме цього курсу потребує від 
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вчителя чіткого розуміння фасилітативних функцій: конструктивної, організаційної                             

та комунікативної. Завдяки цьому він може вдало допомагати учням розуміти                          

та аналізувати інформацію, зібрану та вивчену самостійно, сприяє саморозвитку                        

та самоактуалізації учнів. Найкраще це вдавалось завдяки використанню технології 

перевернутого класу та змішаного навчання. З матеріалами, необхідними                                     

для підготовки до уроків з усіх розділів (тем) курсу: посилання на статті, відео, лекції 

можна ознайомитися на власному сайті Алєксєєнко О.В. [1]. Багато часу 

витрачалось на пошук та добір матеріалів, з якими учні ознайомлювалися до початку 

уроків, та на підготовку онлайн тестів, розміщених на платформах LearningApps, 

Kahoot, Googleforms. Однак завдяки цьому суттєво поповнилося навчально-

методичне забезпечення до уроків. 

Професійним викликом для вчителя сьогодні є створення освітнього простору,        

в якому йде цілеспрямований вплив на розумовий розвиток дитини, усвідомлене                    

та чітко сплановане керування процесом засвоєння знань, умінь, навичок, 

формування ціннісних установок та ставлень. Ключовою ідеєю вчителя є 

використання матеріалу,  що вивчається, у реальних життєвих ситуаціях. Протягом 

декількох останніх років  Алєксєєнко О.В. захопилась розробленням та 

використанням навчальних веб-квестів. В інтегрованому курсі учні із задоволенням 

досліджували «Віруси» та «Обираємо здорове харчування» за допомогою 

цілеспрямованого пошуку за завданнями веб-квестів. Ефективними були моделюючі 

вправи та навчальні ігри на уроках,                                                        такі як «Пандемія», 

«Еволюціонуй або помри», «Забезпечення сталого розвитку». 

Зазначимо, що практична спрямованість курсу передбачає проведення 

практичних робіт, демонстрацій, досліджень. Для цього у розпорядженні вчителя                     

має бути обладнання, доступ до кабінетів з окремих предметів природничого циклу, 

і в цьому багато що залежить від особистих відносин з вчителями-предметниками у 

колективі. Окремого рішення потребує проблема масової підготовки вчителів до 

викладання інтегрованого курсу, яка, на нашу думку, має здійснюватися алгоритмом 

підготовки вчителів початкової школи. 

Однак головною проблемою при впровадженні інтегрованого курсу 

«Природничі науки» є відсутність комплексного методичного забезпечення                                                                     

та підготовлених кадрів, адже інтегрований підхід вимагає від вчителя підвищеного 

рівня педагогічної майстерності, універсальності його освіти. Саме тому протягом 

двох років на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради» за участю представників національної академії педагогічних наук України 

Т. Засєкіної та О. Козленка здійснювався науково-методичний супровід вчителів, які 

долучилися до експерименту. В рамках серії семінарів, тренінгів та майстер-класів 

вчителям пропонувалися завдання практичної спрямованості, направлені на 

розвиток міжпредметних компетентностей та усвідомлення глибинного змісту 

курсу. Вчителі отримали зразок календарно-тематичного планування до програми  
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авторського колективу Засєкіної Т.М. та навчально-методичний посібник до курсу. 

Велику допомогу надавав і сайт авторів програми курсу «Минуле, сучасне та 

можливе майбутнє людства і біосфери» Д. Шабанов, О. Козленко [2; 3].  

В подальшому на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» проводилося навчання директорів, заступників директорів та 

вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту з 

впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки». До навчання була долучена 

одна із розробників програми «Природничі науки» Засєкіна Т.М. В зміст навчальних 

програм курсів  були включені:  

- особливості організації освітнього процесу за одним із проєктів навчальних 

програм інтегрованого курсу; 

- інноваційні форми і методи навчання інтегрованого курсу; 

- компетентнісно-орієнтовані завдання з інтегрованого курсу: вимоги                     

до розроблення, функції і дидактичні цілі, способи використання; 

- методика проведення практичних занять;  

- проектна та науково-дослідна діяльність учнів. 

Незважаючи на наявність певних проблем, які стримують впровадження 

інтегрованого курсу «Природничі науки», вважаємо, що міжпредметна інтеграція                

є потужним засобом розвитку ключових компетентностей та наскрізних умінь, 

визначених Концепцією НУШ та Державним стандартом базової середньої освіти. 

Інтеграція дає змогу реалізовувати один з найважливіших принципів дидактики – 

принцип системності навчання, створює оптимальні умови для реалізації 

компетентнісного навчання, є засобом мотивації учіння школярів, сприяє розвитку 

творчості всіх учасників освітнього процесу.  
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Одеської міської ради  

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ 

«ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» В СТАРШІЙ ШКОЛІ  

Результати участі школярів України в міжнародному дослідженні якості 

шкільної математичної та природничої освіти TIMSS показали, що серед країн-

учасниць Україна посідає 26 місце за рівнем знань з природознавства. Школярі  4 і 

8 класів добре впоралися із завданнями з природознавства та природничих 

дисциплін на перевірку та відтворення знань. Найскладнішими виявилися завдання, 

що потребували застосування знань на практиці, порівняння та класифікації 

об’єктів, розуміння природи як цілісної системи. Це очікуваний результат. Підлітки 

йдуть у школу, де за Державним стандартом, згідно розкладу, запам’ятовують 

основи тієї чи іншої науки. За кожним шкільним предметом стоїть окрема наука зі 

своєю історією, стоять фахівці, які розуміють причинно-наслідкові зв’язки, що 

пов'язують знання в їхній галузі. На жаль, часу на те, щоб як слід опанувати всі 

науки, не вистачає. По предметах, з яких на школярів чекає тестування, учні 

намагаються завчити відповіді на окремі питання; на інші науки сил і часу практично 

не залишається, а зв’язок між різними науками взагалі випадає з уваги. З другого 

боку, світ, в якому ми живемо, змінюється дуже швидко, освіта сьогодення має 

вчити школярів адаптуватися до змінюванного середовища, усвідомлено впливати 

на своє майбутнє. Але зміни освіти не встигають за вимогами часу, розрив між 

освітою вчорашнього дня та життям сьогодення, яке швидкими темпами впевнено 

прямує у завтра, збільшується   з кожним кроком. 

З цього погляду, знання фактів окремих наук набагато менш корисне,                                                  

ніж здатність розуміти причинно-наслідкові ланцюжки, зазвичай не обмежені 

якоюсь окремою наукою. Таким чином, головне завдання школи – підготувати 

майбутнього громадянина, що володіє культурою мислення, вміє користуватися 

науково обґрунтованою картину світу, обираючи власний життєвий шлях, майбутнє 

країни та людства.  

Підготовка молоді до сучасного життя потребує формування в неї необхідних 

компетентностей, а одним із засобів їх формування є інтеграція навчальних 

дисциплін. Адже проблема цілісності знань учнів загальноосвітньої школи є однією 

з актуальних у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. Її вирішення залежить від 

реалізації особистісно орієнтованої освіти та системного навчання, формування в 

учнів адекватного дійсності образу світу. Освіченість як найважливіша інтегративна 

якість особистості включає в себе три цілісності, які є власним продуктом 

особистості – «образ світу», «образ Я», «образ Я у світі». Особистісна орієнтованість 

освіти характеризується насамперед наявним в учня образом світу – цілісної системи 

знань про природне, створене людиною та суспільне довкілля. За допомогою образу 
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світу учень осмислює своє буття в природі, у предметному світі, світі інших людей, 

формує свою самосвідомість, набуває здатності до самооцінки та рефлексії .  

Саме ці завдання вирішує експериментальний курс «Природничі науки». 

Засвоєння програми курсу  має сформувати в учнів здатність свідомо користуватися 

набутими теоретичними знаннями та практичними навичками у повсякденному 

житті. Результатом вивчення курсу має бути засвоєння провідних ідей, понять та 

законів природничих наук, знайомство з методами наукового дослідження, сприяння 

інтелектуальному розвитку. У програму, крім іншого, включені питання, за якими 

не досягнуто суспільного консенсусу. Втім, саме обговорення таких проблем 

сприятиме розвитку та громадянському формуванню учнів. Саме тому матеріали 

курсу не мають містити категоричні відповіді на перелічені проблеми, а повинні 

задавати перелік аспектів проблеми, які потребують врахування та обговорення. 

Сформованість в учнів здатності використовувати знання втілюється в діяльнісні 

вміння, що забезпечують здатність учня до саморозвитку та самовдосконалення 

шляхом свідомого та активного присвоєння нового соціального досвіду; сукупність 

пізнавальних навчальних дій,                                                     що забезпечують його 

культурну ідентичність, соціальну компетентність, толерантність, здатність до 

самостійного засвоєння нових знань та вмінь на основі готовності до неперервної 

освіти  

Для втілення цих завдань треба вирішити такі методичні проблеми: розробку 

видів діяльності вчителів і учнів, спрямованих на досягнення цілісного природничо-

наукового світорозуміння школярів, та створення матеріального методичного 

забезпечення курсу «Природничі науки». Для цього необхідно провести так звану 

аксіоматизацію природничо-наукового знання за допомогою загально природничих 

ідей, закономірностей природи, формування ядра природничих знань. Потім 

необхідно розробити систему  методів навчання, що відповідають реалізації завдань 

курсу. Також слід визначити необхідні для реалізації завдань у курсу специфічні 

форми організації занять та створити засоби навчання. В подальшому необхідно 

розробити критерії, за якими ми будемо розуміти, що урок  зорієнтований саме на 

формування системи природничих знань в учнів. У такому випадку ми зможемо 

керувати навчальним процесом відповідно до структурності знань про природу, що 

призводить до їх цілісності. Підтвердження думки  про можливість побудови 

навчального процесу в такий спосіб ми знаходимо в інших дослідженнях. Це 

концепція циклічності (В.Г. Разумовський), концепція теоретичних узагальнень 

щодо курсу фізики (В.В. Мултановський), концепція керування навчальним 

процесом відповідно                        до структури знань.  

Ефективність уроку, орієнтованого на формування цілісних знань про природу, 

залежить від того, наскільки він цікавий учням. Інтерес до уроку може бути 

зумовлений зовнішньою динамічністю подачі матеріалу і внутрішнім його змістом. 

Провідною метою такого уроку має бути створення умов для  саморозвитку 
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особистості учнів. Для цього вчителеві потрібно опанувати систему компетенцій. 

Така система включає в себе:    

- предметно-методологічні компетентності, а саме навички застосування 

технологій співпраці та саморозвитку, володіння індивідуалізованими та 

проєктними методами навчання; 

- комунікативну, в тому числі компетентність творення суб`єкт-суб`єктних 

відносин; 

- компетентність в сфері управління системою «учень – учитель»; 

- дослідницьку компетентність;  

- компетентність в сфері медіатехнологій та проєктування дидактичного 

оснащення; 

- компетентність в сфері трансляції власного досвіду; 

- акмеологічну компетентність;  

Також ефективність уроку, орієнтованого на формування цілісних знань                                                   

про природу, диктує певні вимоги до організації навчально-виховного процесу. 

Перебудова педагогічного процесу має бути проведена з наголосом на діяльнісний 

підхід як методологічну основу компетентнісно-орієнтованого навчання.                                            

Увесь процес та кожен урок має бути створений на підставі  

- розвитку гуманістичних тенденцій; 

- гуманно-особистісний підхід; 

- індивідуалізацію та диференціацію освітнього процесу; 

- поглиблення рефлексивних компонентів навчальної діяльності                                       

в цілепокладанні, плануванні, контролі; 

- обумовленості варіативної освіти (свобода вибору та ступінь 

відповідальності); 

- поєднання педагогічної оцінки з самооцінкою. 

Таким чином у процесі викладання реалізується причинно-наслідковий підхід 

щодо інтеграції природничих знань, що зумовлює  сучасний спосіб життя людства                                          

та їх вплив на можливе майбутнє. 

У той же час програма інтегрованого курсу «Природничі науки» визначає 

природничу освіту як елемент культури кожної людини, сприяє усвідомленню 

практичного застосування досягнень природничих наук, їх роль у розвитку 

цивілізації. Вивчення курсу базується на знаннях і компетентностях, набутих 

учнями в основній школі і спрямоване на подальше формування їхнього світогляду, 

розширення розуміння широкого спектру наукових ідей астрономії, біології, 

географії, екології, фізики і хімії в цілісному пізнанні природи, розвиток розумово-

пізнавальних і творчих якостей, рівень яких визначає конкурентну спроможність на 

сучасному ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач 

(проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, 

управління, здійснення інноваційної діяльності. 
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МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

Природа єдина та неподільна, складається з величезної кількості систем.                                        

Вона надзвичайно різноманітна та, незважаючи на це, у ній немає безладу й хаосу. 

Тісний зв’язок наук природничо-математичного циклу є відображенням 

взаємозв’язків та взаємозумовленості в природі. Цей факт повинен слугувати в 

школі основою для міжпредметних зв’язків, використання яких має бути 

орієнтоване на розкриття творчого потенціалу і самостійності учнів, наукового 

світогляду картини світу. В усьому світі велика увага приділяється вивченню 

основам наук (фізики, астрономії, математики, хімії, біології, географії, 

технологіям), тому відповідність змісту навчання суспільно-економічним запитам 

держави має бути основою нової  філософії природничо-математичної освіти в 

системі загальної середньої освіти в Україні в умовах нової Української школи.  

Державний стандарт базової середньої освіти визначає природничі дисципліни  

як базові, перед якими стоїть завдання виховувати майбутніх громадян України 

всебічно розвинутими особистостями, патріотами своєї землі, які можуть 

орієнтуватися в сучасному динамічному світі, які можуть оперативно і точно 

актуалізувати отриманні знання для їх ефективного використання.  

Інтеграція (латинське integration – відновлення, заповнення, від integer – цілий), 

поняття, що означає стан зв’язності окремих диференційованих частин і функцій 

системи в ціле, а також процес, що веде до такого стану (наприклад, інтеграція в 

науці, економічна інтеграція) [5, с. 20]. 

Інтегративні процеси тісно пов’язані з основними законами філософії: закон 

переходу кількості в якість (виникнення нової якості інтегрованого знання), єдності 

та боротьбі протилежностей (єдність і боротьба процесів інтеграції та диференціації; 

тотожність, відмінність і протилежність елементів для інтеграції мають суттєве 

значення) та заперечення (поетапне домінування інтеграції та диференціації 

забезпечує наступність у розвитку знань) [3, с. 71]. 
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Разом з тим метою шкільного навчання сьогодні є формування компетентності 

особистості. «Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, 

поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну 

діяльність» [4, с. 4]. Успішність реалізації компетентнісного підходу забезпечується 

компонентами освітнього процесу і залежить від педагога, освітніх умов та учнів. 

Учителем має бути обрана активна стратегія навчання, яка полягає у створенні 

проблемної ситуації, щоб учні могли постійно думати, висловлювати свою точку 

зору, ставити запитання, відповідати на запитання. Вибір ефективних методів і 

організаційних форм навчальної роботи для досягнення мети навчання вчителем є 

процесом активізації навчально-пізнавальної діяльності, що спричиняє подоланню 

пасивності школярів.  

Згідно Національної стратегії розвитку освіти в 2012-2021 р. в Україні                                                            

має відзначатися спрямованістю її на цілі сталого розвитку, зменшення 

фактологічності, посилення цілісності та фундаменталізації знань. Інтеграція змісту 

природничої освіти основної школи на основі загальних закономірностей природи є 

засобом формування в учнів природничо-наукової картини світу, природничої 

компетентності. Досвід колег, результати Міжнародного дослідження PISSA 

показують, що вивчення окремих предметів, особливо одногодинних, 

малоефективне. Крім того, неузгоджене викладання вчителями матеріалу предметів 

фізики, хімії, біології, географії призводить до фрагментарності природничо-

наукових знань, які самочинно в свідомості учнів не об’єднуються у природничо-

наукову картину світу, цілісний образ природи, без яких неможливе впровадження 

компетентнісного підходу в процесі навчання природничим предметам в основній 

школі.  

Жодна жива істота не може жити без образу світу. І учень стихійно формує свій 

образ світу відповідно до виявлених ним зв’язків у середовищі життя, звичок 

мислення, які найчастіше повторюються в його діяльності, взаємодіях із об’єктами 

соціоприродного середовища життя.  

Примусове засвоєння елементів знань, не зв’язаних у цілісність, залишає їх поза 

розумінням, а розуміння – природний стан буття людини (Г.-Х. Гадамер). 

Перебування дітей поза природним станом буття призводить до поступової 

дегенерації тілесних, енергетичних і психічних потенціалів молодого покоління.  

Інтеграція навчальних природничих дисциплін тісно пов’язана з поняттям 

міжпредметних зв’язків, які становлять перший рівень інтеграції. Різноманіття 

міжпредметних зв’язків у свій час розкрив ще І.Г.Песталоцці, виходячи з вимоги: 

«Приведи у своїй свідомості усі власне кажучи взаємозалежні між собою предмети                                                                  

в той саме зв’язок, у якому вони перебувають  у природі» [1, с.175]. Він відзначав 

небезпеку відриву одного предмета від іншого, особливо в старших класах.                                                             

Першу спробу обґрунтувати в психології міжпредметні зв’язки зробив І.Г.Гербарт, 
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відзначивши, що «область розумового середовища» виявляється в здатності 

відтворити раніше засвоєнні знання у зв’язку з тими, які засвоюються у даний час; у 

цих умовах створюються можливості для застосування знань на практиці. 

Найбільше повне в класичній педагогіці обґрунтування дидактичної значущості 

міжпредметних зв’язків дав К. Д. Ушинський. Він виводив міжпредметні зв’язки з 

різних асоціативних зв’язків. К. Ушинський підкреслював, як визначальний чинник 

інновацій в підготовці фахівця, наскільки важливо, приводити знання в систему у 

міру їхнього нагромадження [2, с. 178].  

О. Чекіна, розкриваючи роль навчальної інтеграції в сучасній школі, 

підкреслює, що інтеграція дозволяє забезпечити системне пізнання школярами 

процесів і явищ навколишнього світу з дослідженням взаємозв’язків і 

взаємозалежностей між ними, усунути дублювання навчального матеріалу, а також 

попередити перевантаження учнів за рахунок скорочення загальної кількості 

навчальних годин на тиждень.  

Найбільш інтегрованим курсом природничих наук у школі є оновлений курс 

«Природознавства». Роль природознавства (природничих наук) в житті людини 

важко переоцінити. Воно є основою життєзабезпечення – фізіологічного, 

технічного, енергетичного. Природознавство – найважливіший елемент культури 

людства, один з найістотніших показників розвитку цивілізації. У 5 класі йде 

підготовка учнів до вивчення в 6-9 класах базових предметів природничого циклу: 

географії, біології, хімії та фізики. 

Отже, за інтеграцією природничих наук майбутнє, оскільки вона найкращим 

чином сприяє формуванню необхідних компетенцій в учнів. Досягти творчого рівня 

навченості з природничих дисциплін без інтеграції знань неможливо, бо вони тісно 

пов’язані між собою міжпредметними зв’язками.   
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Папач Ольга Іванівна 
кандидат педагогічних наук, завідувач кафедрою методики викладання і змісту освіти 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»  

ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАФЕДРИ ЗАКЛАДУ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

Проблема інтеграції в освіті не є новою. Інтеграція як педагогічне явище має 

давні традиції та може бути пов’язана з іменами Я.А.Коменського, Г.Песталоцці                                                 

та А.Дістервега. Досліджували проблеми інтеграції такі вітчизняні науковці як 

Н.Бібік, І.Бех, О.Савченко. Квінтесенцією їх думок є ідея про взаємне використання 

знань, яке дає значну перевагу у випадку використання інтеграції. Термін 

методичний потенціал вчителя в науковій літературі використовується досить 

активно та має відповідні дефініції. В роботах українських науковців Л. Даниленко, 

Н. Клокар, В. Олійника, Т. Сорочан розкрито значення післядипломної освіти для 

розвитку творчого потенціалу вчителі в ході підвищення кваліфікації. Однак у 

вітчизняних джерелах відсутні визначення поняття «методичний потенціал» 

підрозділу або кафедри закладу післядипломної педагогічної освіти, також не 

досліджувались повною мірою його зміст та шляхи активації. Виходячи з завдань 

реформування освіти в Україні та можливостей ефективного використання 

методичного потенціалу закладів післядипломної  освіти  вважаємо аналіз цієї 

проблеми актуальним. 

Однак у наукових дослідження вітчизняних авторів є визначення освітнього 

потенціалу, який трактується як інтегральні можливості науково-педагогічних 

працівників, що дають змогу досягти стратегічних цілей розвитку при максимальній 

результативності професійної діяльності, а також сукупні здатності науково-

педагогічних працівників, реалізовані у професійних функціях професорсько-

викладацького персоналу в межах посадових повноважень,                                                                   

що забезпечують ефективне функціонування цих навчальних закладів [3]. 

Вважаємо, що наукова проблематика визначення методичного потенціалу 

педагогічних працівників, змісту та системи роботи, спрямованої на ефективну його 

реалізацію є слушною та сучасною, оскільки одним з пріоритетних напрямків 

реалізації концепції нової української школи є розвиток людських ресурсів.   

Методичний потенціал кафедри, на наш погляд, – це сукупний як наявний                                                                              

та реалізований в практичній діяльності, так і прихований ресурс, який  

характеризується особистісною відданістю працівників, високим рівнем 

професійної та предметної компетентності, здатністю до постійного оновлення, 

різноманітністю методичного інструментарію та вільним його володінням. Його 

зміст вирізняється інтегрованістю методичної роботи підрозділу, командними 

формами здійснення науково-методичного супроводу, забезпечується само та 

взаємонавчанням у межах команди, спирається на результати процедури евалюації 

та автоевалюації, відповідно до якої коригується  спільна діяльність [1, с. 135]. 
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Будь-який соціальний досвід інтегрований за своєю суттю, тому методичний 

досвід співробітників кафедри також може виявляти інтегрований характер. На 

кафедрі методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» зібрані методичні та наукові кадри, які забезпечують 

супровід діяльності та підвищення кваліфікації педагогічних працівників області за 

всіма шкільними предметами, розв’язують питання виховного змісту та опікуються 

діяльністю позашкільних закладів. Виходячи із структури кафедри найбільш 

очікуваною і прогнозованою є реалізації інтеграції в середині лабораторій в рамках 

супроводу споріднених предметів. Наприклад, всі науково-практичні семінари з всіх 

природничих дисциплін  протягом декількох останніх років мають однакову 

тематику. В період планування заходів методисти та науковці спільно обирають 

тематику, яка була би цікавою та корисною вчителям всіх  дисциплін. Методисти 

лабораторії приймають участь у організації та проведенні всіх семінарів,  

запланованих лабораторією, забезпечуючи активні форми навчання та розставляючи 

на них свої предметні акценти.   

У зв’язку з тим, що методичні працівники на місцях відповідають за декілька 

предметів або цілий напрям методичної роботи, участь у таких заходах (семінарах, 

майстер-класах, педагогічних майстернях) допомагає розширити професійний 

горизонт, опанувати методи міжпредметної інтеграції. Якщо говорити про 

інтеграцію в даному випадку, то вона відслідковується у взаємодії співробітників, та 

через використання спільних методик, технологій, форм організації методичної 

діяльності. Нині при плануванні науково-методичної роботи кафедри ми 

продовжили цей вид інтеграції та розширили спільну тематику методичних заходів 

за рамки однієї лабораторії. 

Зауважимо, що такий підхід допомагає використовувати науковий та 

методичний досвід співробітників далеко за межами окремого предмету, яким 

опікується певний методист чи науковець. З іншого боку,  це навчання через дію для 

інших фахівців. Прикладом такої взаємодії та навчання стало в цьому році 

проведення інтелектуальних змагань з базових дисциплін для учнів сільських шкіл 

Одеської області. Раніше фахівці, залучені до проведення цього заходу, працювали 

на різних кафедрах та мали різні підходи до проведення. У зв’язку з формуванням 

нової кафедри  було дуже важливо в цьому році інтегрувати їх діяльність, щоб 

уникнути заізольованості. В умовах карантину використовувалися нові форми 

проведення заходу та нові форми перевірки завдань, з якими були знайомі не всі 

відповідальні. Тому відбулась певна консолідація навколо тих, хто вправно 

використовував гугл-сервіси., здійснював навчання та консультування. Після 

завершення заходу,  який тривав з серпня по жовтень, всі методисти опанували 

навички щодо створення та використання google form, роботи з google doc або google 

disk. Отриманий досвід може бути перенесений в практику проведення інших 
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масових заходів для обдарованих учнів. Також важливим вважаю забезпечення 

командного духу, який передує перетворенню фахівців кафедри в одну команду. 

Кафедра бере участь і часто є ініціаторами регіональних проектів таких                                                                               

як «Учитель +», «ІНТЕРНЕТШКОЛА для обдарованих дітей», «Школа в цифрі».                                                                       

Все це спонукає до опанування нових форм організації та проведення різних 

методичних заходів, наприклад, запису відеороликів, забезпечення їх необхідним 

аудіорядом, надання консультативної допомоги вчителям, які роблять зйомки 

фрагментів уроків самостійно та використовують в рамках сучасних технології,                                                                                

як то «Перевернутий клас».  

Маємо досвід використання інтеграційного підходу через плануванням  

тематики курсів підвищенням кваліфікації, розробкою навчально-тематичних 

планів і програм та їх реалізацією. Оскільки кафедра постійно прагне до реалізації 

принципу наступності між початковою та середньою ланками освіти, протягом 

трьох років існувала практика проведення курсів для вчителів початкових класів з 

проблеми «Інтеграція природничих знань у освітній простір початкової школи». 

Слухачі відпрацьовували всі форми і методи забезпечення інтегрованого підходу у 

вивченні природознавства на рівні початкової школи.  

Новий державний стандарт ставить перед вчителями професійні завдання, 

пов’язані з формуванням ключових компетентностей та наскрізних умінь, визначає 

рівень обов’язкових результатів навчання учнів, окреслює компетентнісний 

потенціал кожної освітньої галузі. Це потребує від вчителів глибокого розуміння 

предметного змісту, міжпредметних зв’язків, причому не лише між спорідненими 

дисциплінами, володіння технологіями формування компетентностей та 

оцінювання. Тому наразі для кафедри є актуальним забезпечення методичного 

впливу на фахівців області, який буде значно ефективнішим при здійсненні  

інтеграції кафедральної діяльності та реалізації інтеграції в середині кафедри. 

Важливим для розвитку методичного потенціалу вважаємо міжкафедральну 

інтеграцію, в рамках якої заплановані заходи, спрямовані як на розвиток персоналу, 

так і на реалізацію отриманих знань та вмінь на рівні, більш широкому,                                  

ніж кафедральний. 

Таким чином, вважаємо, що розвиток методичного потенціалу та його 

інтеграція в рамках кафедри закладу післядипломної освіти є вкрай необхідними, 

оскільки це один з інструментів впливу на педагогічних працівників в області та 

впровадження освітніх реформ. «Особливої уваги потребує розвиток 

професіоналізму персоналу, зокрема науково-педагогічних працівників, 

упровадження нових освітніх систем на основі компетентнісного підходу, 

забезпечення якості освіти через високий рівень сформованості творчого потенціалу 

з урахуванням особливостей формування освітнього потенціалу ВНЗ ППО» [2, с.80]. 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: МЕТОДОЛОГІЯ, 
МЕТОДИКА, ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Адаменко Олег Олександрович  
методист міського методичного кабінету відділу освіти Чорноморської міської ради 

Одеської області 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ВІДЕО                                  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Природнича галузь потребує моделювання макро- та мікропроцесів,                                         

які відбуваються в реальному житті. Таке моделювання зручніше робити та 

переглядати на відео з уповільненою або прискореною зйомкою. Тому відео та аудіо 

супровід – невід’ємна частина STEM-освіти. 

З іншої сторони, змішане, дистанційне та навіть «живе навчання» вимагає 

оновлення методичного інструментарію. До таких сучасних інструментів                                       

на забезпечення освітнього процесу можна віднести онлайн-уроків та технології                                                  

їх записів [1]. Однак потребують методичного упорядкування ситуації, коли учні 

лише пасивно переглядають відео та втрачають навчальну мотивацію, а вчителі не 

здатні керувати цим процесом та отримують негативний зворотній зв’язок.  

Методична служба м. Чорноморськ протягом останніх років спрямовує свою 

діяльність на опанування вчителями сучасних ІК технологій, в тому числі                                           

і застосування в педагогічній діяльності інтерактивного відео. Це медіа з 

передбаченою можливістю для отримання зворотного зв'язку, діалогу з аудиторією. 

Вони працюють із участю користувача, що додає взаємодії і приносить цікаві 

можливості, сприяють задоволенню від користування [2]. Найбільш поширеними є 

такі типи інтерактивного відео освітнього характеру: 

1. Ролик, в якому глядач взаємодіє з контентом і в результаті впливає на перебіг 

відео (тобто нелінійний перегляд). 

2. Ролик, при перегляді якого пропонуються тести або завдання. При хибних 

відповідях користувач повертається на ті фрагменти відео, де розглядалися   ці 

питання. 

3. Відео, яке переривається питаннями, тестами, завданнями і триває або після                                    

їх виконання, або після їх пропуску. 

4. Відео, що супроводжується поясненнями, посиланнями, вставками графіків і 

діаграм. 

Використання інтерактивного відео під час навчання дає певні переваги[3]: 

 інтерактивні завдання, включені у тривалі за часом відео ролики, допомагають 

слухачеві перемикати увагу і не втомлюватись; 

 інтерактивні відео дозволяють проводити перевірку знань. Для цього у ролик 

включаються невеликі завдання, які учень виконує відразу після перегляду,                           
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щоб закріпити знання, а вчитель відслідковує прогрес учнів та отримує майже 

миттєвий зворотній зв’язок; 

 створення варіантів розгалуження, коли учні самостійно вибирають цікаву для 

них частину програми або шляхи подальшого розвитку подій. 

Найбільш затребуваними є безкоштовні додатки та онлайн сервіси,                                      

які фінансово доступні будь-якому вчителю. В рамках розвитку ІК компетентності 

вчителі навчались використанню презентацій Power Point та додатку ISpring                       

для створення найпростіших інтерактивних відео. Для цього вони: 

1. Придумували сценарій нелінійного сюжету. Наприклад, учень виконує 

завдання на комп'ютері і тут вимикається монітор. Далі розвилка – покликати 

батьків, постаратися виправити самому, порадитися з друзями. При виборі будь-

якого продовження знову розвилка і так далі. 

2. Знімали окремо всі необхідні фрагменти відео, вставити їх на окремі слайди                

з переходами, в залежності від обраного шляху. 

3. В кінці кожного тупикового рішення виконання певних завдань і повернення 

на попередню розвилку. 

4. Здійснювали монтаж всієї презентації у вигляді відео здійснюється                           

за допомогою безкоштовної версії Ispring [5; 6]. 

Опитування вчителів м. Чорноморськ, які використовували презентації                     

та додаток в роботі, свідчать, що загалом створення відео за таким алгоритмом 

досить складне, потребує багато часу і зусиль. Тому частіше вчителі 

використовують ресурс LearningApps та інструмент Аудіо/Відео контент, який 

дозволяє робити більш якісне інтерактивне відео [7]. Алгоритм рекомендованих для 

вчителів дій для отримання інтерактивного відео був таким: 

1. Вчитель відкриває шаблон аудіо / відео контент та завантажує  необхідний 

відеоролик. 

2. Після завантаження відео вчитель виставляє час для паузи і записує завдання, 

натискає кнопку Вибрати додаток або вправу. 

3. Ролик, який містить інтерактивне відео, зберігається. 

За свідченням вчителів, цей додаток найбільш зручний, легкий та ефективний   

для створення інтерактивного відео. Однак він не містить тестування, забезпечує 

оцінювання лише формувального типу, хоча вчитель і бачить прогрес учнів                             

в сформованих у LearningApps класах. 

Освітня платформа Ted-Ed являє собою цикл навчальних відеолекцій, але там                    

є конструктор інтерактивного відео, де вчитель може організувати опитування                                  

або дискусію на задану тему. Відмінною особливістю конструктора є відео підказки 

[8]. Для створення інтерактивного ролика вчителям рекомендується: 

1. У розділі Create - A Lesson за ключовим словом або URL-адресою знайти YouTube 

ролик. 

2. Забезпечити  діалог з учнем можна за допомогою додатків 
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2.1. Let's Begin для створення інструкції з роботи або завдання, куди можна 

вставляти посилання, формули. 

2.2. Think для створення тестів з множинним вибором та розгорнутою відповіддю. 

2.3. Dig Deeper для забезпечення більш глибоке вивчення матеріалу з додаванням 

допоміжних матеріалів, фото, посилань, формул. 

2.4. Discuss для організації дискусії, обговорення різних питань. 

2.5. And Finally для завершення обговорення. 

3. Зібраний інтерактивний урок можна зберегти та опублікувати.  

4. Учень переглядає ролик, відповідає на тести. При хибній відповіді програма 

відсилає його до пояснення цього питання у відео. 

5. Вчитель у розділі Manage має можливість переглядати статистику виконання 

завдань.  

Рекомендуємо використовувати вчителям цю освітню платформу як зручний                      

та ефективний додаток, оскільки основна її перевага – можливість повернення                           

на потрібне місце у відео. Щодо можливостей тестування, то вона обмежена двома 

типами, питання йдуть по черзі. Прогрес учнів вчитель бачить у своєму акаунті.           

Певні труднощі виникають у зв’язку з необхідністю знань англійської мови. 

З освітньою платформою Learnis ознайомлюємо вчителів, які використовують   

під час уроків та в позаурочний час веб-квести. У користувачів платформою                                                  

є можливість для створення інтерактивного відео, у якому можна додавати 

зворотний зв'язок з учнями у вигляді тестування. 

Вчителі оцінюють цей сервіс як дуже простий [9], завдяки йому можна 

вставляти завдання в тестовій формі (трьох типів), а також переглядати статистику 

учнівських відповідей. Цікавим є те, що учень не може скоротити перегляд відео,                                                  

а для отримання результатів необхідно переглянути весь проєкт до кінця. 

Також під час проведення майстер-класів та засідань педагогічних майстерень 

пропонуємо вчителям ознайомитися з деякими сервісами, використання яких в 

роботі вважаємо доречним [4]. 

EdPuzzle дозволяє вставити аудіо коментарі або навіть повністю перезаписати 

звуковий супровід. Edpuzzle можна застосовувати в проєктної діяльності 

старшокласників, наприклад, запропонувати відповісти на питання по відео, 

залишити коментар під тим чи іншим відео. 

PlayPosit – дозволяє створювати класи, записувати в них учнів і переглядати 

результати тестування.  

Adventr.Tv – сервіс для створення відео-квестів. Він містить одне головне відео, 

від якого, в залежності від вибору користувача, може бути кілька сюжетних 

розгалужень.  

AhaSlides – сервіс, який використовується для розміщення файлу голосування, 

вікторини або інформативного ролику, цей додаток зробить з презентації у Google 

Slides чудовий інтерактивний ролик[10]. 
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Отже, ознайомлення вчителів з сервісами та платформами, які дозволяють 

створювати освітні продукти та  суттєво оновлюють їх методичний інструментарій,                               

є необхідним і перспективним. Створені продукти вчителі презентують як в закладах 

загальної середньої освіти, так і на методичних заходах обласного рівня, що сприяє  

як підвищенню власної професійної компетентності, так спонукає інших вчителів до 

наслідування. Методичний супровід, який здійснює методичний кабінет, є 

доцільним і своєчасним.  
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МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПОСІБНИК «КРОК ЗА КРОКОМ» – 

МЕТОДОЛОГІЯ І ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

Мультимедійний посібник «Крок за кроком» розроблений задля підвищення 

громадської обізнаності зі сталим способом життя, екологічними правами громадян 

та змінами, які люди можуть робити у своєму щоденному житті для того, щоб 

сприяти більш сталому розвитку українського суспільства. Його основними 

цільовими групами є члени організацій громадянського суспільства, освітяни, 

студенти та прості родини небайдужих людей [1; 2; 4]. 

 Матеріали посібника «Крок за кроком» включають: 

- віртуальний тур по різним місцям, які люди зазвичай відвідують протягом 

щоденної діяльності; 

- серію з 48 інформаційних листів, які можуть використовуватися у освітній                                 

та груповій діяльності; 

- енциклопедію з інформацією про 292 види, які є звичними для Центральної 

Європи та України зокрема; 

- оновлену версію мультимедійного освітнього посібника «Зелений пакет»,                                    

у якому наведена інформація по 22 темам, що стосуються захисту довкілля та 

сталого розвитку (Цей продукт є покращеною версією «Зеленого пакету», який 

розроблявся Регіональним екологічним центром для Центральної та Східної Європи 

(РЕЦ) та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі в Україні (ОБСЄ в 

Україні) й до сьогодні широко використовується в освітніх закладах України). 

Посібник не обмежує застосування вчителем власних прийомів, які враховують 

індивідуальні якості учнів та власний фаховий досвід. Поширення матеріалів через 

мережу Інтернет здатне значною мірою виповнити прогалини ринку освітніх послуг 

та бути використаними в умовах реформи шкільної освіти.  

Мультимедійний посібник «Крок за кроком» має більш широку аудиторію з 

метою забезпечення організацій громадянського суспільства, громадян, їх сімей та 

освітян оригінальними та привабливими матеріалами з питань сталого розвитку та 

захисту довкілля. Адаптація матеріалів для української аудиторії здійснювалась при 

активній участі викладачів національних навчальних закладів й організацій 

громадянського суспільства. Усі ці матеріали надають користувачам загальну 

інформацію та практичні поради стосовно зміни способу життя та своєї поведінки. 

Досвід впровадження «Крок за кроком» [1-5] підтверджує, що матеріали 

мультимедійного посібника будуть корисними: 

-  для лекційного використання у підготовці студентів зі спеціальності 

«Екологія», формування екологічної компетентності у студентів ВНЗ інших 

дотичних спеціальностей; 

-  у процесі екологічної освіти та освіти в інтересах сталого розвитку школярів, 

підготовки до шкільних олімпіад (енциклопедична інформація);   



Шкільна природничо-математична освіта: виклики та шляхи розвитку 

 

 62  

-  у якості інтерактивного методичного забезпечення у викладанні різних 

шкільних предметів з метою формування екологічної компетентності учнів;   

-  для організаторів дитячих таборів як додаткові інформаційно-методичні 

матеріали для занять з метою формування екологічно активної позиції для 

збереження довкілля;  

-  для проведення інформаційно-навчальних тренінгів щодо ощадливого 

використання ресурсів, сталого споживання для зацікавленої громадськості, НУО,  

активістів місцевих (територіальних) громад;  

-  для працівників освітніх та рекреаційних відділів природоохоронних 

територій, еколого-освітніх відділів національних парків, керівників гуртків; 

-  у проведенні навчальних тренінгів для державних службовців (місцевих 

органів влади, відповідальних за екологію та природні ресурси), посадових осіб 

місцевого самоврядування, науковців, роботодавців, профспілкових організацій 

(особливо під час «літніх шкіл»); 

-  для використання у системі післядипломної освіти педагогічних працівників,  

викладачів ВНЗ, методистів та ін. (під час «літніх шкіл»); 

-  для підвищення рівня екологічної компетентності фахівців, не пов’язаних                        

з природоохоронною діяльністю (зокрема, банківської сфери);  

-  для організації і проведення інформаційних кампаній, у тому числі у ЗМІ; 

-  для підготовки публіцистичних матеріалів для широкого загалу з метою 

підвищення рівня обізнаності щодо питань раціонального використання ресурсів 

планети їх свідомого заощадження, збереження довкілля і досягнення сталого 

розвитку суспільства.  

Одним із прикладів впровадження нових моделей навчання може служити 

освітній проєкт у форматі Карпатської школи, який вже декілька років поспіль 

впроваджують представники національних навчальних закладів і організацій 

громадянського суспільства спільно з Центром громадських ініціатив Косівщини. 

Освітні заходи, орієнтовані на магістрів і аспірантів закладів вищої освіти, відбулись 

у м. Косів, Івано-Франківської області з метою демонстрації кращих практик 

регіонального та міжнародного співробітництва. 

В роботі школи беруть участь професори шести ведучих національних 

навчальних закладів України, представники організацій громадянського 

суспільства, технічних університетів України, Литви і Естонії. Школа – вдалий 

приклад поєднання освітніх інструментів навчальних закладів, громадських 

організацій, органів місцевої влади  та малого бізнесу [1, 5]. 

Така співпраця є дуже важливою передумовою формування ринку екологічних 

послуг в питаннях надання таких послуг громадам, впровадження чистих 

технологій, збереження малих річок, лісів та ландшафтного біорізноманіття, 

поводження з відходами, збереження культурної спадщини. Карпатська школа 
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забезпечила поглиблене розуміння цілей сталого розвитку за рахунок 

синергетичного впливу змішаних форм навчання. 

Важливим елементом мультимедійного посібника, з погляду учасників щодо 

можливості самонавчання і саморозвитку (особливо старшокласників і студентів),                                             

є те, що всі матеріали подані українською, англійською та російською мовами. 

Переважна більшість користувачів відзначила необхідність отримання 

актуальної практичної інформації і позитивного досвіду використання 

мультимедійного посібника «Крок за кроком» у роботі з різними цільовими і 

віковими групами та опанування інтерактивною методикою навчання дітей, молоді 

і дорослих.  
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Неодмінною складовою навчального процесу у сучасному викладанні фізики                       

є лабораторний практикум. Однак, набуття експериментальних умінь при вивченні 
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предметів природничого циклу залишається як навчальною, так і науково-

методичною проблемою, яка вимагає свого розв’язання. 

Розвиток віртуального лабораторного практикуму відбувається в основному                                             

за двома напрямками – так звані віртуальні симулятори й дистанційно виконувані 

лабораторні роботи.  

Віртуальні симулятори – це реально виконувані лабораторні роботи, під час 

яких визначені дані можуть бути занесені до пам’яті персонального комп’ютера                                                

та дистанційно опрацьовані на віртуально представленому комп’ютером засобі.                     

Це так званий тренажер – інструмент, що імітує експерименти, демонстрації чи 

процеси.  

При виконанні віртуальної лабораторної роботи у дослідника створюється 

ілюзія роботи на реальному обладнанні. Причому «експериментальні» значення 

вимірюваних величин визначаються самостійно на реальних установках певної 

роботи. Ці дані заносяться та зображуються у вигляді графіків або таблиць. 

Використання ВЛ може відбуватись як самостійно дослідником, так і в умовах 

взаємодії з керівником через систему дистанційного навчання при виконанні певних 

завдань. 

Віртуальні лабораторні роботи дають можливість отримувати реальні умови 

для виконання експериментальних завдань, порівнювати виміряні дані 

експерименту із сучасним фізичним експериментом, який проведено на дорогому 

науково-дослідному обладнанні, і таким чином засвоювати нові інформаційні 

технології. В сучасному інформаційному просторі налічуються декілька десятків 

віртуальних лабораторій. Але для користування деякими, потрібне знання іноземної 

мови, що в сучасній освіті   є однією складовою успішності викладача.  

На сучасному Інтернет-просторі достатньо невеликий вибір віртуальних 

фізичних лабораторій - All-fizika.com, Physics Simulations, Віртуальна фізика, 

VirtuLab,  Physical Sciences тощо. 

В моїй практиці викладання фізики, добре себе зарекомендували такі ВЛ,                                                          

як система VirtuLab (www.virtulab.net), Інтернет-ресурс (http://www.all-

fizika.com/virtua), Physics Simulations (https://phet.colorado.edu). 

Ресурси VirtuLab та (http://www.all-fizika.com/virtua) дозволяють проводити 

інтерактивні роботи з фізики на уроках у формі практикуму («Вивчення закону Ома 

для повного кола», «Вимірювання показника заломлення скла», «Вивчення вільних 

та вимушених коливань» тощо), при поясненні нового матеріалу з використанням 

моделей фізичних процесів та демонстраційного експерименту («Модель атома 

ядра», «Робота теплового двигуна, анімація циклу Отто», «Принцип дії p-n 

переходу», «Дослід Резерфорда» тощо), або при завершенні вивчення певної теми 

(«Вивчення капілярних явищ, обумовлених поверхневим натягом рідини», 

«Вивчення магнітного поля постійних магнітів» тощо.) 

http://www.virtulab.net/
http://www.all-fizika.com/virtua
http://www.all-fizika.com/virtua
http://www.all-fizika.com/virtua
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Для поглиблення знань та підвищення зацікавленості до предмета виконання 

інтерактивних дослідницьких робіт можна проводити у позаурочний час,                                               

на факультативних заняттях. («Вимірювання залежності сили тертя ковзання від 

сили тиску тіла на опору», «Збірка електромагніту і випробування його дії», 

«Гравіметрична розвідка» тощо) 

Ресурси Physics Simulations дозволяють викладачу в легкій і невимушеній 

формі, наочно показати не тільки дії основних законів фізики («Газові закони» 

«Електричні кола постійного та змінного струму», «Закон Гука» тощо), а й 

допоможе провести онлайн лабораторні роботи з фізики за більшістю розділів 

загальноосвітньої програми(«Лабораторія електромагнетизму», «Лабораторія 

маятників», «Лабораторія постійного струму» тощо). 
 

            

 
Систематичне використання віртуальних лабораторій дає змогу студентам  

формувати низку ключових компетентностей: інформаційно-цифрову 

компетентність – володіння сучасними цифровими технологіями і пристроями для 

вивчення фізичних явищ, для обробки результатів експериментів, моделювання 

фізичних явищ і процесів, дослідницьку компетентність – володіння методами 

дослідження практичних задач фізичними методами, логічну компетентність – 

володіння дедуктивним методом доведення та спростування результатів 

експерименту, методологічну компетентність – уміння оцінювати доцільність 

використання фізичних методів для розв’язування задач, проведення дослідів. 

Аналіз та вивчення наявних віртуальних лабораторій в інформаційному 

середовищі дають змогу зробити наступні висновки: віртуальні лабораторії як 
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наочний засіб навчання фізики та інших предметів мають багато можливостей та 

великі перспективи для застосування в навчально-виховному процесі. Такі 

лабораторні роботи значно підвищують ефективність навчального процесу і 

надають широкі можливості для формування та вдосконалення професійних 

навичок та інтуїції, а також розвивають творчі здібності студентів. 

Віртуальні лабораторії допомагають студентам безпосередньо брати участь             

у віртуальному експерименті, змінювати параметри експерименту, таким чином 

підвищують рівень активації та інтелектуалізації навчального процесу. 

Список використаних джерел 

1. Бученко І. В. Комп’ютеризація навчання – свідчення професійної майстерності 

педагога. // Все для вчителя. — 1999.– С.34-48. 

2. Галелюка І.Б. Віртуальні лабораторії автоматизованого проектування як 

інструмент міждисциплінарних досліджень: передумови створення // 

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2009. − №1(14). – С.33-38. 

3. Пасіхов Ю.Я. «Ресурс організації дистанційного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах». «Комп'ютер в школі і сім'ї».  №2  2011.  

 

 

Гапонова Олена Юріївна 
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики викладання і змісту 

освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

Чебаненко Наталія Олегівна 
 методист науково-методичної лабораторії інформатичної, технологічної та STEM 

освіти кафедри методики викладання і змісту освіти  КЗВО «Одеська академія 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ ІНФОРМАТИКУ В 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Сучасне суспільство поступово переходить на новий етап розвитку – 

дистанційно-інформаційний. Саме для забезпечення цього процесу система освіти  

потребує оснащення навчальних закладів новим поколінням технологічних засобів        

для модернізації освітніх процесів, опанування необхідних у подальшій професійній 

діяльності навичок і компетентностей у сфері застосування ІКТ. Підвищення якості 

знань завдяки сформованим ІК компетентностям у майбутньому надасть учням 

змогу швидко адаптуватися до соціальних змін і вимог сучасного суспільства.  

Проблемам інформатизації освіти присвячені дослідження багатьох 

вітчизняних науковців: комп’ютерної та інформаційної компетентності (Н.Баловсяк, 

Т.Грицька, Я.Карлінська); підготовки викладача до використання інформаційних 

технологій у навчальному процесі (І.Богданова, Т.Коваль, М.Жалдак). 
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Інформатизація освіти - це процес забезпечення сфери освіти методологією і 

практикою розробки та оптимального використання сучасних засобів ІКТ, 

орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання та виховання 

[3]. 

Виходячи з цього, особливої актуальності набуває розвиток інтелектуального 

потенціалу учня, вміння самостійно здобувати знання, здійснювати різноманітні 

види самостійної діяльності по збору, обробці, передачі, продукуванню навчальної 

інформації. Значну роль у цьому процесі відіграє інформатика, яка сприяє загальній 

успішності навчання. З цією метою з 2013/2014 навчального року інформатика в 

змісті навчального предмету «Сходинки до інформатики» інваріантної частини була 

включена в програму початкової школи. З 2017/18 навчального року інформаційна 

компонента входить в курс «Я досліджую світ» та в 2019/2020 навчальному році у 

третьому класі відокремлюється в окремий предмет «Інформатика».  

Щоб відповідати вимогам часу, сучасний учитель початкових класів повинен 

володіти відповідними інформаційно-комунікаційними уміннями: отримання, 

опрацювання, подання інформації, її перетворення (читання, конспектування), 

мультимедійні технології, комп’ютерна грамотність, володіння електронною 

Інтернет-технологією, здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти 

й оперувати інформацією відповідно до потреб [1].  

Особливості викладання інформатики в початковій школі зумовлюються тим,    

що досі не з’ясовано, хто краще викладатиме цей предмет дітям молодшого 

шкільного віку: вчитель початкових класів, який недостатньо володіє предметними 

компетентностями, але краще знає психологію та рівень розвитку учнів початкової 

ланки  та володіє методикою викладання інших предметів, або вчитель інформатики, 

у якого все навпаки – є достатній рівень предметних знань, але не вистачає досвіду 

роботи  з учнями початкової школи [4]. 

Таким чином, особливістю змісту курсів підвищення кваліфікації вчителів,                                

які викладають інформатику в початковій школі є подвійна спрямованість їх 

діяльності щодо впровадження інформатики в початкових класах: 

1) опанування методики викладання основ інформатики для вчителів 

початкових класів; 

2) опанування методики викладання основ інформатики в початковій школі                         

для вчителів інформатики. 

Враховуючи особливості підвищення кваліфікації фахівців КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» протягом 2015-2019 років 

забезпечував  курси як для вчителів початкових класів, так і для вчителів старших 

класів, які викладають інформатику в початковій школі. 

Основними напрямками роботи курсів є: 

- систематизація та поглиблення знань, в тому числі щодо розуміння загальних 

принципів, механізмів та логіки цифрових технологій; знань базових функцій та 



Шкільна природничо-математична освіта: виклики та шляхи розвитку 

 

 68  

використання різних пристроїв, програмного забезпечення та цифрових мереж; 

можливостей підтримки спілкування, творчості та інновацій; знань правових та 

етичних принципів, пов’язаних із використанням цифрових технологій; обізнаність 

можливостей, обмежень, впливів та ризиків; 

- опанування умінь, навиків, пов’язаних з цифровою компетентністю; 

створення власного навчально-методичного забезпечення до системи уроків; 

закріплення навичок моделювання уроків інформатики в початковій школі.   

Вчитель має розуміти, що курс «Я досліджую світ» сприяє розширенню, 

систематизації та поглибленню уявлень учнів про природні та соціальні об’єкти і 

явища як компонентів єдиного світу, допомагає оволодіти основами знань про 

природу, людину й суспільство. Цей курс – пропедевтична основа для формування 

цілісної картини світу в його органічній єдності та різноманітності природи й 

суспільства, деяких особистісних компетенцій стосовно емоційно-ціннісного 

ставлення до навколишнього світу. Сучасна освіта спрямована на пошук та розробку 

новітніх технологій, необхідних для збереження природних ресурсів і 

переорієнтацію діяльності людини в напрямку їх збереження. Під час вивчення 

природничих дисциплін доцільно розглядати переваги впровадження у виробництво 

нових ресурсо-зберігаючих і екологічно орієнтованих технологій. 

Оскільки курс «Я досліджую світ» є інтегрованим, доцільно визначитися                                                           

з питанням інтеграції. Інтеграцію змісту навчального матеріалу з різних навчальних 

предметів здійснюють навколо певного об’єкта чи явища довкілля, або навколо 

вирішення проблеми, ідеї чи сюжету міжпредметного характеру, або для створення 

творчого продукту тощо [2]. 

При розробці щорічних навчальних програм курсів підвищення кваліфікації                       

ми враховували матеріали вхідного та вихідного діагностування. Протягом 2018-

2020 років навчання пройшли 416 вчителів, які викладають інформатику в 

початкових класах,  з них 61 вчитель інформатики старшої школи. 

Результати рівня предметних знань вчителів початкових класів та вчителів 

інформатики представлені у таблицях 1 та 2. 

 

 

Рівень предметних знань вчителів початкових класів 
Таблиця 1. 

Тематика завдань Успішність виконання завдань 

тесту, % 

Історія ОТ. Інформаційна система. 80% 

Основи алгоритмізації та 

програмування  33% 

Прикладне програмне забезпечення  50% 

Глобальна мережа Internet 70% 
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Як видно з таблиці 1, основні труднощі у вчителів початкових класів виникали 

при виконанні завдань з тем «Основи алгоритмізації та програмування» та 

виконання завдань з теми «Прикладне програмне забезпечення».  

Рівень предметних та загально професійних знань вчителів інформатики 
Таблиця 2. 

Тематика завдань 
 Успішність виконання 

завдань тесту, %  

Програма викладання в початковій 

школі. 
80% 

Психологічні особливості учнів та 

методики роботи з ними 
33% 

Підтримка міжпредметних зв’язків 50% 

Глобальна мережа Internet 90% 

 

Як видно з таблиці 2, основні труднощі у вчителів інформатики виникали            

при виконанні завдань з тем «Психологічні особливості учнів та методики роботи                

з ними» та виконання завдань з теми «Підтримка міжпредметних зв’язків».  

Враховуючи вищезазначене, можна виділити такі основні напрямки підготовки 

вчителів. Загальні для всіх:  

∙ психолого-педагогічна готовність вчителя;  

∙ методика викладання курсу «Інформатика» та «Я досліджую світ. 2 клас»;  

∙ особливості уроку інформатики в початкових класах.  

Особливої уваги заслуговує висвітлення в змісті програми питання 

забезпечення техніки безпеки, організації поведінки молодших школярів у кабінеті 

інформатики відповідно до правил та врахування в роботі санітарно-гігієнічних 

норм.  

По закінченні курсів вчителі початкових класів отримують рекомендації           

щодо подальшого розвитку предметної компетентності: 

∙ ознайомитися з програмою з інформатики для старшої школи і отримати 

навички володіння ІКТ;  

∙ вивчити програмні засоби, що існують для підтримки навчального процесу,                       

і використовувати їх на своїх уроках;  

∙ ознайомитися із сайтами вчителів, які мають відповідні напрацювання,                                   

та створити власне портфоліо електронних презентацій для їх наступного 

використання на уроках інформатики.  

Вчителям інформатики рекомендуємо:  

∙ ознайомитися з програмою початкової школи з усіх предметів;  
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∙ опрацювати підручники та збірники дидактичних завдань і обрати необхідні 

матеріали та вправи для використання на уроках інформатики та підтримки 

міжпредметних зв’язків;  

∙ відвідувати уроки в початковій школі, вивчаючи психологічні особливості 

учнів та методику роботи з ними. 

Слід зазначити, що забезпечення якісного підвищення кваліфікації вчителів 

початкових класів та вчителів інформатики, які викладають інформатику в 

початкових класах, є надзвичайно важливим та потребує постійної корекції з опорою 

на кадровий склад вчителів області та опанування нових напрямків діяльності. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ                                      

З МЕТОЮ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ                                   

НА УРОКАХ ХІМІЇ 

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та її різноманітного програмного 

забезпечення – одна із характерних рис сучасного суспільства. Технології, основним 

компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської 

діяльності. 

Сучасний стан національної освіти і стрімко зростаючий потік науково-

технічної інформації вимагає кардинальних змін як у змісті фундаментальної освіти, 

так і в розробці та застосуванні новітніх освітніх технологій.  

Основною метою впровадження нових інформаційних технологій навчання                                                                

є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності інформаційного суспільства. 

Актуальність використання ІКТ в навчанні хімії обумовлено тим,                                                                                                 

що  в комп’ютерних технологіях закладені невичерпні можливості для навчання 
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учнів  на якісно новому рівні. Вони дають широкі можливості для розвитку 

особистості учнів, активізації пізнавальної діяльності учнів та реалізації їх 

здібностей.  

На сучасному етапі розвитку освіти відбувається перехід до нових 

інформаційних технологій. Окремі аспекти даної теми розглядали ряд педагогів,                                                              

серед яких Л. Бондар, О. Замулко,  Н. Кононенко, І. Родигіна, О. Тасенко, 

Н. Шумська. 

У процесі використання нових інформаційних технологій у навчанні Л. Бондар 

виділяє такі педагогічні завдання: 

- інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, 

- підвищення його ефективності та якості; 

- побудова відкритої системи освіти, що забезпечує кожній дитині власний 

шлях до самоосвіти; 

- системна інтеграція предметних галузей освіти; 

- розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій;  

- розвиток умінь експериментально-дослідницької та пізнавальної діяльності; 

- формування інформаційної культури учнів [3, с. 10]. 

На думку О. Замулко, «інформаційні технології – це технології,                                                                                   

які використовують технічні інформаційні засоби (ЕОМ, аудіо-, кіно-, відео-)»               

[4, с. 5]. 

За Н. Шумською, «комп’ютерні технології – це процес підготовки та передачі 

інформації учню за допомогою комп’ютера». Науковець розрізняє комп’ютерні 

технології за: 

- рівнем використання – загальнопедагогічні; 

- концепцією засвоєння – асоціативно-рефлекторні; 

- типом управління пізнавальною діяльністю – комп’ютерні; 

- організаційними формами – індивідуальні та групові; 

- підходом до учня – особистісно-орієнтовані; 

- методами використання – інформаційні та операційні, 

- діалогічні [9, с. 24]. 

До комп’ютерних технологій відноситься використання сучасних баз 

інформації, гіпертекст, мультимедіа, тобто комп’ютерні засоби навчання. 

Комп’ютерні засоби навчання Н. Шумська називає інтерактивними, оскільки 

вони реагують на дії як учителя, так і учня. 

Комп’ютер – це джерело інформації і наочний посібник; індивідуальний 

інформаційний простір і тренажер; засіб діагностики, контролю та моделювання [4, 

с. 5; 9, с. 24]. 

Основним засобом ІКТ є персональний комп’ютер, можливості якого 

визначаються його технічними характеристиками та встановленим програмним 

забезпеченням. 
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Н. Кононенко виокремлює кілька найважливіших видів ІКТ:  

- мультимедіа, що є основою ІКТ. У широкому значенні – це сукупність 

різноманітних програмних та технічних засобів, які використовуються з метою 

найефективнішого впливу на користувача, що одночасно стає читачем, слухачем                                               

та глядачем; 

- Інтернет з його постійно зростаючими можливостями; 

- телебачення – забезпечує дозвілля, орієнтацію в суспільних процесах,                                 

має великі можливості для розширення світогляду людини; 

- відеозаписи, які поширюються переважно на цифрових носіях і в сукупності                     

з відповідними засобами ІКТ можуть забезпечити як дозвілля, так і дистанційне 

навчання учнів. [5, с. 38]. 

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів, підвищення рівня 

зацікавленості навчанням використовуються інформаційно-комп’ютерні технології, 

які відкривають перспективи і можливості для навчання хімії. Передбачається їх 

застосування на різних етапах уроку: для проведення хімічної розминки, на етапі 

пояснення нового матеріалу, для корекції знань, умінь, навичок. Інформаційні 

технології роблять уроки яскравими і змістовними, розвивають пізнавальні здібності 

учнів і їхні творчі сили. Такими, наприклад є мультимедійні уроки. 

Цілі використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках хімії: 

1. Розвиток особистості учня, підготовка до самостійної продуктивної 

діяльності в умовах інформаційного суспільства через: 

- розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення завдяки особливостям 

спілкування з комп’ютером; 

- розвиток творчого мислення за рахунок скорочення частки репродуктивної 

діяльності; 

- формування інформаційної культури, вмінь здійснювати обробку інформації 

(при використанні табличних процесорів, баз даних). 

2. Реалізація соціального запиту, обумовленого інформатизацією сучасного 

суспільства: 

- підготовка учнів засобами інформаційних технологій до самостійної 

пізнавальної діяльності.  

3. Мотивація навчально-виховного процесу: 

- підвищення якості і ефективності процесу навчання за рахунок реалізації 

можливостей інформаційних технологій; 

- виявлення і використання стимулів активізації пізнавальної діяльності. 

У вивченні шкільного курсу хімії можна виділити декілька основних напрямків, 

де доцільне використання комп’ютера: 

- • наочне презентування об’єктів і явищ мікросвіту 

- • вивчення хімічних виробництв 

- • моделювання хімічного експерименту і хімічних реакцій 
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- • система тестового контролю 

- • розгляд небезпечних для здоров’я хімічних процесів і реакцій.  

- Форми використання інформаційно-комп’ютерних технологій: 

- • використання електронних підручників; 

- • використання мультимедійних презентацій; 

- • використання інтерактивної дошки; 

- • використання педагогічних програмних засобів навчання (ППЗ), в тому числі 

застосування комп’ютерного моделювання, навчальних програм, відео дослідів; 

- • використання ресурсів мережі Інтернет, серед них – робота з навчальними 

інтерактивними моделями з мережі (інтерактивна таблиця елементів 

Д.І. Менделєєва), дистанційне навчання, участь у дистанційних предметних 

олімпіадах, вікторинах [7, с. 16]. 

Використання програмних засобів на уроках хімії має такі переваги: 

- розглядається значний обсяг матеріалу, який охоплює різні розділи шкільного 

курсу хімії; 

- поліпшується наочність подачі матеріалу за рахунок кольору, звуку, руху; 

- наявність демонстрації тих хімічних дослідів, які небезпечні для здоров’я 

дітей (наприклад, досліди з отруйними речовинами) або тривалі в часі; 

- прискорення на 10-15% темпу уроку за рахунок посилення емоційної 

складової; 

- учні виявляють цікавість до предмета й легко засвоюють матеріал 

(підвищується якість знань учнів); 

- комп’ютерні навчальні технології дозволяють розвивати самостійність; 

- розвивається творча активність учнів. Комп’ютер надає можливість учневі 

активно підключатися до демонстрацій, прискорюючи, уповільнюючи або 

повторюючи в міру необхідності матеріал, що вивчається, моделювати складні 

хімічні процеси й управляти ними; 

- розвивається уява й модельне бачення; 

- з’являється можливість індивідуалізувати навчання не тільки за темпом 

вивчення матеріалу, але й за логікою й типом сприйняття учнів. Створюються 

особливо сприятливі умови для розвитку творчих здібностей кожної дитини, у тому 

числі й обдарованих дітей; 

- з’являється можливість, використовуючи електронну пошту як одну                                                                 

з найбільш швидких, зручних і дешевих систем зв’язку, організовувати дистанційне 

навчання, не тільки з метою заочного або екстернатного навчання, але і для учнів, 

які пропускають заняття через хворобу; 

- використання педагогічних програмних засобів контролю (ПЗК) дає істотну 

економію часу вчителя й учнів, сприяє зростанню якості знання, підвищує 

інформаційну культуру, 

- звільняє вчителя від трудомісткої роботи з перевірки знань [1, с. 5-6]. 
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Отже, використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках  хімії 

значно підвищує ефективність навчання, активізує пізнавальну діяльність учнів, 

забезпечує розвиток творчої особистості, формування життєвих і соціальних 

компетенцій учнів, створює передумови для досягнення успіху у майбутній 

самостійній діяльності. 
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Запит суспільства сфокусовано на підготовку спеціалістів з новим типом 

інженерного, проблемно-орієнтованого мислення, винахідницьким потенціалом, 

загальною STEM-грамотністю, сталими компетенціями для постановки та 

вирішення задач в екології, медицині, ІТ-сфері, нанотехнологіях, конструюванні 

тощо. Такі запити є важливим стимулом не лише для покращення існуючої освіти,                                                                           

а й для пошуку нових підходів і методик підготовки сучасних учнів до вирішення 

реальних задач оточуючого світу. Інноваційні освітні методики акцентують увагу                             

на «гібридних» навичках. Серед них виділяють в якості базових – 4К: комунікація, 

критичне мислення, колаборація, креативність. Драйвером у розвитку таких навичок 

і компетентностей стали дисципліни, об’єднані у систему STEM та її різновиди – 

STEAM та STREAM. 

Головна мета навчання за принципами STEM в Україні – це реалізація 

державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» задля 

посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній 

діяльності на всіх освітніх рівнях, створення науково-методичної бази для 

підвищення творчого потенціалу молоді й професійної компетентності науково-

педагогічних працівників.  

STEM-діяльність заснована на ідеї навчання у чотирьох конкретних напрямах – 

науці (S), техніці (T), інженерії (E) та математиці (M) з використанням  

трансдисциплінарно-прикладних підходів. Дискретний зміст  шкільних  предметів 

STEM інтегрує у інноваційну парадигму навчання. Учні не лише отримають знання, 

але й розуміють навіщо і як саме їх можна використати, наскільки ці знання можуть 

бути корисними у майбутньому і відходять від пасивного навчання з простим 

засвоєнням матеріалу. 

STEM методологія викладання зміщує освітній процес у практичну площину, 

зосереджену на формуванні навичок впровадження інновації, генерування 

технологічних ідей та творчого вирішення проблеми. Заміщення навчальних  

технологій, орієнтованих на подання інформації та її запам’ятовування на 

продуктивні, які стимулюють власний мисленнєвий процес, стають  пріоритетними  

для забезпечення якості освіти. 

Впровадження STEM підходів – це перш за все маркер використання освітнім 

закладом технології формування та розвитку пізнавальних, творчих, дослідницьких  

якостей учнів. Вже існують центри технічної творчості, ініціативи окремих вчителів 

або шкільних колективів, які в своїй діяльності  спираються на принципи STEM. Ці 

освітяни шукають нові підходи і методи, здебільшого обираючи такі напрямки як 

«Робототехніка», «Технічне моделювання», еколого-біологічні проблеми; 

оновлюють структури і зміст навчальних програм спецкурсів, проводять оцінювання 

результатів навчання через ключові і предметні компетентності учнів. Навчальний 

простір у освітніх закладах теж має бути інноваційним та збуджувати прагнення до 

навчання. Інтерактивні дошки, спеціальні комп’ютерні програми для візуалізації та 
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креслення, 3-d принтери, набори для моделювання – ці інструменти допоможуть 

STEM діяльності стати базовою для української системи освіти. 

Ключові компетентності НУШ гармонійно поєднуються з принципами STEM-

діяльності, яка дозволяє розвивати природні задатки та здібності дитини. Вчитель 

має поступово вводити принципи STEM у навчання, визначити, які проєкти і заходи 

є оптимальними саме у цьому класі, розробляти навчальні програми різного рівня, 

обирати та застосовувати окремі дидактичні елементи дослідження явищ і процесів 

навколишнього світу, спрямовані на проблемно-орієнтовані завдання. А через 

деякий час  дозволити учням поринути в STEM урок, розроблений таким чином, щоб 

інтегрована діяльність допомагала напрацюванню навичок, заснованих на вже 

вивченому теоретичному матеріалі. Проєктні роботи в початковій школі сприяють 

формуванню в учнів системного світогляду, особистісного ставлення до питань, що 

обговорюються. Проєкт можливо організувати у форматі «проєктний день», коли всі 

уроки за розкладом спрямовані на реалізацію єдиної мети та досягнення творчого 

або дослідницького результату. Дослідницько-проєктне завдання реалізується з 

використанням знань, умінь та навичок для розв’язання задач у конкретних 

змодельованих життєвих ситуаціях (з урахуванням віку учнів). Основний фокус при 

проведенні STEM-уроків та проектів є в тому, щоб показати учням всі захоплюючі 

проєкти, які покращують життя людини  та оточуюче середовище, розробляються 

на стику наук. Однак, класно-урочна система має суттєві обмеження для виконання 

пролонгованого в часі проєкту. Тому такі прокти доцільно переносити на 

позакласний час. Для старшої школи прийнятною є заміна «предметного тижня» на 

«проблемний тиждень». Це дозволяє педагогам різних дисциплін та учням 

зосередитись на тій чи іншій проблемі та взаємо підсилити результати 

експериментів та досліджень.  

Впровадження STEM підходів в освіті є безперечно світовим трендом.                     

Тому особливо важливим стають портали, на яких збираються та систематизуються  

ресурси з різних країн. Серед них: National STEM Center(UK), Teacher Engineering. 

Наявність сучасних цифрових можливостей для перекладу сайтів дає можливість 

користування цими ресурсами і українським вчителям. 

Безкоштовні інструменти, навчальні матеріали, ресурси і уроки – з ініціативи 

Hacking STEM. Minecraft: Education надає широкі можливості для організації STEM-

навчання, від інформатики та математики до змішаної реальності, сторітеллінга, 

програмування і цифрового навчання. Сутність цих інноваційних підходів добре 

висловлена Майклом Окіно, практикуючим STEM-педагогом ( Michael Occino, 

Warner School of Education University of Rochester). 

«Головне – не запам’ятовування, а розуміння процесу чи явища…», «Вчитель, 

який сам ні разу не проводив дослідницьку роботу, не може навчити 

досліджуванням дітей». 
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Саме тому, вкрай необхідними в кожній школі стають вчителі, які йдуть в ногу 

з усіма інноваційними методами взаємодії з учнями. Вони є «двигуном» сучасного 

навчального процесу. Такі вчителі можуть отримати  необхідну допомогу та 

проконсультуватися у фахівців академії. Адже ефективний вчитель  повинен мати у 

своєму арсеналі різноманітні професіональні (STEM) навички, власний стиль 

викладання, комунікативні навички розуміння та сприйняття різних точок зору. Та 

найголовніше – володіння практиками та методиками досліджень. Ми враховуємо,  

що кожна нова генерація, яка приходить до школи, привносить з собою нові звички, 

нове ставлення до звичайних речей; вони мислять інакше та потребують методів 

навчання,  які краще враховують технологічні прориви суспільства.  

Потреба вдосконалювати свій професійний рівень з’являється у дорослих                 

в процесі вирішення проблем, що виникають в їх житті, в суспільному та трудової 

діяльності. Особливо це актуально в умовах постійного оновлення всіх сфер життя. 

Одним з головних завдань академії при плануванні та проведення курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників є запуск механізмів мотивації постійного 

саморозвитку у слухачів, залучення до виконання комплексних проєктів, підтримка 

у впровадженні інноваційних методик у школі. На основі освітніх технологій 

відповідно до своїх практичних запитів з урахуванням андрагогічного підходу 

слухачі курсів отримують знання. Важливим аспектом  для здійснення професійної 

рефлексії та забезпечення якості підвищення кваліфікації для педагогічного 

колективу академії є оцінювання власної діяльності. Одним із інструментів для 

здійснення цього вважаємо евалюаційні анкети. Анкетування слухачів груп напряму 

«цифрові технології» відносно змісту курсів для подальшого його вдосконалення, 

підтвердило необхідність застосування певних елементами STEM при реалізації  

навчання та написанні проєктів. Так, за результатами опитування, яке стосувалось 

форм та змісту навчання під час підвищення кваліфікації, було з'ясовано, що: 

Застосування активних форм навчання оцінили позитивно 68,1% слухачів; 

Зміст лекційних форм навчання – 32,7% слухачів; 

             Достатній рівень якості  проведення всіх занять –  41,9% слухачів; 

З матеріалами, поданими в лекціях та практичних заняттях, вже знайомі лише  

4,3% слухачів; 

Відсутність інтересу до навчання під час підвищення кваліфікації виявило 0,7% 

слухачів. 

Дослідження проводилося у 2020 році, було опитано 107 слухачів, анкета 

передбачала можливість обирати декілька варіантів.  

В цілому, важливим є забезпечення наступності та наскрізності STEM-підходів 

від дошкільних до вищих закладів. Необхідним є залучення до реалізації STEM 

діяльності проєктних лабораторій у школах та центрах творчості, організація літних 

таборів, форумів, хакатонів и других заходів, в рамках яких відбувається 

демонстрація досягнень, обмін досвідом и обговорення перспектив та стратегії 
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розвитку даної сфери. При всій багатогранності підходів, це підвищує прикладну 

цінність вибору STEM-напрямку, підвищує якість розуміння учнями природничих 

наук та конструювання, готує до ефективного використання отриманих знань через 

навички високоорганізованого мислення.  

Список використаних джерел 

1. Индикаторы цифровой экономики: статистический сборник / Г.И. 

Абдрахманова, К.О. Вишневский, Г.Л. Волкова, Л.М. Гохберг [и др.]. – М. : НИУ 

ВШЭ, 2018. – 268 с. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/222291432 

2. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-

2020-%D1%80#Text 

3. Світлана Галата. Освіта навпаки, або Першопрохідці-STEM. Газета «Освіта 

України» №2, 2017. – [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://pedpresa.ua/177304-osvita-navpaky-abo-pershoprohidtsi-stem.html  

 

 

Кононенко Лариса Михайлівна 
методист кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» 

ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ  

Завданням сучасної освіти є створення умов для формування та розвитку 

компетентної особистості, яка зможе реалізовуватися в суспільстві з неймовірними 

можливостями інформаційно-інтелектуальних технологій. Медійна та інформаційна 

грамотність в умовах розвитку цифрових технологій відображає головну умову 

переходу до цифрового суспільства. Парадигмальні зміни в освіті насамперед 

обумовлені тим,    що світ інформації перетворюється із статичного на динамічний, 

освіта вже не можлива без звернення до нового типу навчального інструментарію. 

Вчитель/викладач все частіше бере на себе роль лідера в освітньому просторі і не 

лише як людина, яка формує змістовні характеристики свого предмету [1, с.150]. 

Сьогоднішні тренди в освіті пов’язані із необхідністю формувати уміння вчитися 

упродовж життя, активно залучаючи усі можливі інструменти сучасних Інтернет-

ресурсів. Здобувачі освіти набувають вміння шукати необхідну інформацію, 

опрацьовувати її відповідно                                                                    до поставленої 

мети, аналізувати, сортувати та систематизувати.  

Перед вчителем/викладачем розкриваються можливості щодо створення 

сприятливого розвивального середовища, в якому кожен здобувач освіти буде 

залученим до освітнього процесу. В організації такого роду діяльності однією                                                             

з перспективних технологій навчання стає кейс-технологія (case-study).                                      

https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/222291432
http://pedpresa.ua/177304-osvita-navpaky-abo-pershoprohidtsi-stem.html
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Ця технологія являє собою синтез проблемного навчання, інформаційно-

комунікативних технологій та методу проєктів [4, с.5]. Кейс-технологія – це 

інноваційний підхід в освіті, тому що її використання вирішує декілька проблем: як 

поєднати теорію з практикою і знання з компетентностями, а також можливості 

впровадження освітньої моделі «Перевернутий клас» в організації змішаного  та 

дистанційного навчання. Сутність кейс-технології полягає в тому, що в її основі 

використовується опис конкретної ситуації, в якій має бути присутня проблема або 

ряд прямих чи непрямих труднощів, протиріч, прихованих завдань для вирішення 

дослідником. У ході вдумливого читання опису ситуації здійснюється аналіз за 

допомогою набутих теоретичних знань. У процесі роботи над кейсом часто потрібно 

додаткове інформаційне підживлення самих учасників роботи над аналізом ситуації. 

В кінцевому результаті дослідники формулюють власні висновки, знаходять 

рішення проблемної ситуації і нерідко як неоднозначні множинні рішення. 

Узагальнюючи досвід вчених, які досліджували проблеми використання кейс-

технологій в освітньому процесі, зокрема, В. Закалюжного [3, с.79]:, пропонуємо 

методику організації заняття   з використанням даної технології: 

Визначення дидактичної мети кейсу                                                                            

(визначає викладач відповідно навчальних програм ) 

↓ 

Створення кейсового завдання (опис ситуації)                                                            

(створює викладач із можливим залученням здобувачів освіти) 

↓ 

Опрацювання кейсового завдання дослідниками (організація групової/командної 

роботи) 

                                     ↓                                                       ↓ 

Аналіз змісту ситуації    →  

↓   

З’ясування суті проблеми ситуації 

↓   

Визначення дослідниками мети (фасилітація з боку викладача) 

↓ 

Самостійний пошук дослідниками розв’язання  проблеми 

↓ 

Пошук додаткової інформації ↔ 

↓ 

                       Генерація ідей, пропозицій 

↓ 

Обговорення ідей, пропозицій, генерування варіантів 

↓ 

Аналіз та корекція, досягнення мети (фасилітація з боку викладача) 

↓ 

Прийняття рішення 

↓ 

Презентація напрацьованих рішень (спікери груп/команд) 
 

Головними умовами використання даної технології в освітньому процесі                                

є групова робота з інтеракцією, що передбачає міжособистісну комунікацію                                   
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з розподіленням ролей та інтеграція як змістового контенту кейсу, так і різних 

методів навчання (моделювання, «мозковий штурм», дискусія, проектування, 

уявний експеримент, SWOT-аналіз тощо). Важливо реалізувати будь-які форми й 

методи роботи в комфортній атмосфері, в якій здобувачі освіти та вчителі/викладачі 

– партнери, що мають спільну мету [2, с.2]. 

Вченими та педагогами визначені основні ознаки навчального кейсу,                                                                                                                 

що впливають на ефективність використання даної технології:  

- Проблемність. Ситуація, яка описана в кейсі, повинна бути проблемною, тобто 

повинна бути пов’язана з вирішенням важливого завдання, визначатися безліччю 

факторів, бути особисто значущою для головного героя сюжету та не повинна 

мати однозначного рішення, яке лежить на поверхні. 

- Незавершеність. Ситуація кейса повинна допускати подальший розвиток, якість 

і результат якого можуть залежати від пропонованих дослідниками рішень.   

- Інформативність. У навчальному кейсі наводяться факти, події, довідкові 

відомості, цифри тощо. Вони можуть знадобитися для пошуку відповіді                                                                                                  

й аргументів на одне з поставлених питань, а можуть і не знадобитися зовсім. 

Відокремити істотне від несуттєвого, головне від другорядного – дуже важливе 

аналітичне вміння, від якого залежить процес і результат прийняття рішень. 

Надмірність інформації в кейсі допомагає тренувати та розвивати це вміння. 

- Нейтральність. Стилістично і семантично автор кейса не повинен проявляти 

себе. Оповідання кейса має зберігати оціночну нейтральність. Об’єктивність 

викладу подій і фактів дозволяє дослідникам самостійно сформувати власну 

думку, яку вони згодом повинні будуть перевірити та підкріпити аргументами. 

Використання кейс-технології в освітньому процесі дає змогу набувати уміння                       

і навички особистості для опрацювання інформації та перетворення її в знання,                       

що стануть фундаментом формування і розвитку компетентностей. Це і вдумливе 

читання, аналітичні уміння, комунікація, критичне мислення, навички самоаналізу, 

емоційний інтелект, ініціативність тощо. 

Кейс-технології можливо використовувати як в умовах очної форми здобуття 

освіти, так і при організації змішаного та дистанційного навчання усіх осіб,                                             

що навчаються впродовж життя. 

В умовах дистанційного навчання в асинхронному режимі викладач може 

запропонувати здобувачам освіти/дослідникам створений кейс для самостійного 

опрацювання, а за допомогою додатків Google організувати збір думок і рішень,                                                    

що будуть обговорені і презентовані у синхронному режимі. Використовуючи 

комунікаційні технології, на кшталт, ZOOM, Meet – Google, освітній портал «Класна 

оцінка» та ін., можливо організувати групову роботу за рахунок створення сесійних 

залів, де здобувачі освіти вирішуватимуть проблеми кейсового завдання,                                                       

а повернувшись до спільної відеоконференції розпочнуть обговорення та 

презентацію напрацювань. 
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В андрагогіці теж використання кейс-технологій має сенс. Особливо під час 

тренінгових занять of-line та й в умовах on-line – навчання. Ця технологія дає змогу 

дорослим виконувати ситуативні ролі, розв’язувати проблемні питання, що 

потребують інтеграції знань, сформованості ключових компетентностей та 

наскрізних умінь. 

Пропонуємо приклади кейсів для андрагогів з метою організації і проведення 

занять на курсах підвищення кваліфікації вчителів/викладачів природничо-

математичних дисциплін за дистанційною формою навчання. 

Модель кейсу «Моніторинг якості природничо-математичної освіти у ЗЗСО» 

Мета: сформувати та розвивати професійні компетентності слухачів курсів щодо 

організації та проведення моніторингу в закладі освіти; розвивати уміння аналізу 

інформації, пошуку додаткових джерел інформації, узагальнювати матеріал                                                 

та презентувати рішення; розвивати навички командної роботи при вирішенні 

проблеми. 

Кейсове завдання: 2020/2021 навчальний рік оголошений Роком математичної 

освіти в Україні. Також розроблена Концепція розвитку природничо-математичної 

освіти (STEM-освіти) на період до 2027 року. Директор закладу освіти приймає 

рішення про проведення моніторингу навчальних досягнень учнів                                                                                   

з природничо-математичних дисциплін. До даного дослідження доєднався 

супервізор, який провів анкетування серед учнів даного закладу та надав результати 

анкет директору школи. Адміністрація провела контрольні зрізи знань з предметів 

природничо-математичного циклу, підготувала презентації з графіками «Рівні 

навчальних досягнень учнів» по кожному класу та предмету. Зібрані матеріали 

продемонстрували на педагогічній раді та ознайомили вчителів з прийнятими 

рішеннями. Через певний час до адміністрації школи звернулися батьки з питаннями 

необ’єктивності оцінювання дітей за семестр (на їх погляд заниження оцінок з 

деяких предметів). Директор у бесіді спиралася на оцінювання моніторингових 

контрольних робіт.  

Охарактеризуйте методику проведення моніторингу якості освіти у даному 

закладі та доцільність залучення супервізора до даного дослідження. 

Додаткова інформація:  

1. Наказ МОН № 54 від 16.01.2020 року «Про затвердження Порядку проведення моніторингу 

якості освіти» http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/71055/ 

2. Типове положення про проведення супервізії впровадження Концепції                             «Нова 

українська школа» https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/SUPERVIZIYA-POLOZHENN-

2.pdf 

Модель кейсу «Використання кейс-технологій у процесі вивчення природничо-

математичних дисциплін у закладах освіти» 

Мета: сформувати та розвивати професійні компетентності слухачів курсів                   

щодо використання кейс-технологій в закладі освіти; розвивати уміння визначати 

сильні та слабкі сторони даної технології. 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/71055/
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/SUPERVIZIYA-POLOZHENN-2.pdf
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/SUPERVIZIYA-POLOZHENN-2.pdf
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Кейсове завдання: Вчителі фізики та біології даного закладу освіти відповідно до 

плану роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичних 

дисциплін розпочали підготовку відкритого уроку з використанням кейс-технологій. 

У ході обговорень ситуативних вправ для кейсів дійшли до висновку, що за 

програмами даних предметів теми відповідних розділів не співпадають у часі (на 

кшталт: будова ока – оптика, переміщення тварин у просторі – реактивний рух 

тощо). Вчителі розпочали підготовку окремих відкритих інтегрованих уроків з 

частковим використанням кейс-технології.  

За допомогою методики SWOT-аналізу та додаткової інформації 

охарактеризуйте сильні та слабкі сторони кейс-технології,  що слід ураховувати під 

час її використання.   

Додаткова інформація: Список використаних джерел даних тез. 

Модель кейсу  «Пробіотики і пребіотики – препарати для відновлення нормальної 

мікробіоти організму людини – невидимі рятівники» 

Мета: сформувати та розвивати професійні компетентності слухачів курсів                    

щодо використання кейс-технологій в освітньому процесі на засадах педагогіки 

партнерства; розвивати уміння критично мислити та проєктувати сприятливе 

освітнє середовище щодо розвитку здоров’язбережувальної  компетентності 

особистостей. 

Кейсове завдання: Не одну тисячу років людство шукає рецепти боротьби зі 

старістю. І.І. Мечников, О.О. Богомолець, М.Ф. Гамалея та ін. займались проблемою 

старіння і подовження життя. Мечников І.І. намагався створити «теорію 

правильного життя», вважаючи, що старість і смерть людини настають в результаті 

самоотруєння організму мікробними і іншими отрутами, котрі продукують гнилісні 

бактерії в кишечнику. Вчений помітив, що довгожителі різних народів здавна 

включали в харчовий раціон кисле молоко. Наприклад, турки з кислого молока 

готували особливий напій - ягур; калмики, татари та киргизи пили кисле кобиляче 

молоко; араби віддавали перевагу сквашеному молоку кобилиць. Слов’яни теж 

вживають кисломолочні продукти, сметану, ряжанку. Боротися із старінням Ілля 

Мечников пропонував шляхом споживання кисломолочних продуктів, збагачених 

культурою Lactobacillus bulgaricus. Сучасні молочні компанії до цих пір виробляють 

«мечниківське кисле молоко» за його рецептом. За «теорію правильного життя», з 

однієї сторони, організм старіє                                                                       від 

самоотруєнь від діяльності бактерії в кишечнику, з іншої, – вживання продуктів, 

збагачених бактеріями подовжує життя. І.Мечников є основоположником концепції 

пробіотиків. Інколи пробіотики плутають з пребіотиками. Це не одне й те ж, хоча і 

ті і інші мають життєво важливе значення для здоров’я. Вони допомагають нашому 

організму покращити функції перетравлення їжі і зміцнюють імунну систему.  

Обговоріть ситуацію та запропонуйте рішення проблеми. За допомогою 

діаграми Вена схарактеризуйте про- та пребіотики.     
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Додаткова інформація:  

1. Пробіотики і пребіотики. В чому різниця і користь? 

https://agroportal.ua/ua/views/blogs/probiotiki-i-prebiotiki-v-chem-raznitsa-i-polza/ 

2. Мікробіоценози людини. Лекція з мікробіології з основами імунології. 

https://microbiology.nuph.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/11/07_%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0

%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0

%B8%D0%BD%D0%B8.pdf 

В. Ягоднікова в своїх дослідженнях підсумувала, що застосування викладачем 

кейс-технології, з одного боку, стимулює індивідуальну активність здобувача 

освіти, формує позитивну мотивацію до навчання, зменшує «пасивних» і 

невпевнених у собі особистостей, забезпечує високу ефективність навчання і 

розвитку умінь та навичок, формує певні особистісні якості і компетентності, а з 

другого, –  дає можливість самому вчителю/викладачу самовдосконалюватись, по-

іншому мислити і діяти та оновлювати власний творчий потенціал [5, с.2]. 

Список використаних джерел 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ 

З 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала спалах 

короновірусної інфекції COVID-19 пандемією. Навчальним закладам довелося 

зіткнутись з труднощами, які виникли при введенні режиму самоізоляції. 

Закриття вищих навчальних закладів на карантин та перехід на організацію 

навчального процесу дистанційно поставило систему освіти перед необхідністю 

використовувати нові засоби навчання. До таких засобів відносяться інформаційні 

технології. Проведення онлайн-занять пред'являють нові вимоги до викладача. 

Викладач повинен проєктувати індивідуальні та групові напрямки навчання, 

організувати роботу з мультимедійними ресурсами, тестувальними системами та 

створювати власні електронні ресурси. Технологія проведення занять  з 

використанням сучасних технічних засобів дозволяє підвищити мотивацію 

студентів, тренує і активізує пам'ять, концентрує увагу, актуалізує аналітичні 

здібності. Передача презентацій, матеріалів до практичних, лекційних заняттям з 

використанням месенжерів стає недостатнім для організації навчального процесу. 

Виникає необхідність використовувати системи відеоконференцій. 

При організації дистанційної освіти необхідно враховувати, що для засвоєння 

матеріалу використовується не тільки онлайн лекційні та практичні заняття,                                                             

але і система педагогічної підтримки, яка включає консультування, здійснення 

поточного контролю, тестування. При цьому змінюються цілі консультацій: вони 

повинні бути не тільки предметно орієнтованими, а й спрямованими на те,                          

щоб допомогти студентам ефективно розподіляти час між різними видами 

навчальних занять, надати допомогу в освоєнні найбільш значущих або найбільш 

важких розділів курсу. Проведення тестування є важливим компонентом організації 

самостійної роботи студента. 

З 15 жовтня 2020 року Одеський національний університет перейшов                        

на дистанційну форму навчання. Дозволено відвідування групами до 20 студентів 

тільки лабораторних занять, які вимагають використання спеціального обладнання.  

Проведення лекційних, практичних та деяких лабораторних занять відбувається 

дистанційно з використанням систем відеоконференцій та Google Клас. При 

проведенні онлайн занять, зокрема, нами використовувалися такі платформи 

відеоконференцій: ZOOM, Discord. Ці додатки, на перший погляд, мають багато 

спільного, але на практиці вони мають індивідуальні особливості. ZOOM – це 

програма виключно для ведення відеоконференцій. Використання цієї платформи 

надає: високу якість зв’язку, дозволяє організовувати відеочат до 100 користувачів, 

є опція підняття руки та можливість запису конференції на комп’ютер  та в хмарний 

сервіс. При використанні системи відеоконференцій ZOOM ми зіткнулись з рядом 

проблем:  

● час спілкування при використанні безкоштовної версії обмежено 40 

хвилинами; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
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● не має функції демонстрації робочого стола комп’ютера, а є тільки 

демонстрація одного файлу чи програми. 

Ці труднощі призводять до того, що заняття переривається і потрібно знов 

поновлювати конференцію. Ми зіткнулись з тим, що демонстрація програми                             

в платформі ZOOM обмежує деякі функції цієї програми. Це є головною проблемою 

при проведенні лабораторних занять для студентів галузі інформаційних технологій.  

В Discord користувачеві доступно спілкування як в особистій бесіді,                          

так і на окремих серверах, що дозволяє викладачу організувати навчальний процес                               

в окремих групах. Максимальна кількість учасників Discord-сервера - 50 студентів,                                                  

що є достатнім для проведення лекцій в академічній групі. В цій платформі є 

загальний чат та є можливість спілкуватися з кожним студентом окремо. Є 

можливість передачі файлі до 100Мб, що дозволяє викладачу надавати студентам 

завдання та матеріали, необхідні для занять.  Корисною опцією Discord є можливість 

демонстрації екрана, що є зручним при проведенні лабораторних занять для 

студентів галузі інформаційних технологій.  

Поточний контроль роботи студентів проводився в формі опитування студентів 

під час онлайн занять та з використанням тестування на базі Google форм. Наша 

практика показала, якщо на розв’язання тестового завдання виділялося декілька 

днів, то допомога студентів один одному була мінімальна. 

Ефективність дистанційного навчання залежить від організації                                        

та методичного якості використовуваних матеріалів, і, безумовно, майстерності 

викладача, який бере участь в процесі навчання. Для ефективного дистанційного 

навчання викладач повинен: ретельно і детально планувати діяльність студентів,                 

її організацію; налагодити зворотний зв'язок зі студентом та проводити поточний 

контроль самостійної роботи студентів. 

Дистанційне навчання надає багато можливостей для студента і дозволяє 

спробувати отримати знання самостійно. Але важливо розуміти, що дистанційне 

навчання не є безконтрольним або безсистемним, воно принесе користь тільки                  

при правильній організації та суміщення з аудиторними заняттями. 
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ОБДАРОВАНІ ДІТИ: ПОШУК, РОЗВИТОК, ПІДТРИМКА 

 

Возняк Надія Стефанівна 
вчитель-методист Чорноморської гімназії № 1 Чорноморської міської ради           

Одеської області 

СИСТЕМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ НА УРОКАХ 

БІОЛОГІЇ 

Сучасний розвиток суспільства є надзвичайно стрімким, багатоплановим, 

системним, технологічним. Він вимагає швидкого розвитку та переорієнтації 

освітнього процесу відповідно до світових новацій. У наш час як ніколи зростає роль 

наукових знань, роль теоретичної та фундаментальної науки, що спричинено 

глобалізаційними процесами між країнами та народами сучасного світу. 

У процесі розроблення наукового контенту необхідно наближати природничі 

дисципліни до вивчення людини, її потреб, якості життя, розвитку її потенціалу.                

Це висуває перед науковцями і педагогами завдання підготовки обдарованої молоді 

до майбутнього, в якому компетентності особистості щодо життєвого та наукового 

прогресу будуть вкрай необхідними [1]. 

Концепцією наукового дослідження передбачено формування в учнів 

природничо-наукової компетентності, яка забезпечує: 

1) розвиток відповідальності за стан довкілля;  

2) уміння користуватися методами наукового пізнання з метою цілісного 

вивчення об’єктів та явищ природи;  

3) розуміння закономірностей функціонування та розвитку живих організмів; 

4) вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати природні 

явища та об’єкти живої природи;  

5) вміння застосовувати теоретичні знання на практиці [2]. 

Вважаю, що одним з найважливіших завдань учителя, у тому числі й вчителя 

біології, є виявлення в учнів задатків до певного виду діяльності та створення умов        

для їх розвитку. При цьому слід ураховувати вікові та індивідуальні особливості 

учнів.  

Обдаровані діти прагнуть здобувати знання не з вуст учителя, а в ході 

самостійних пошуків та власних спостережень за перебігом певного явища або 

процесу, що передбачено дослідницькою діяльністю [3]. У професійній діяльності я 

розробила систему роботи з обдарованими учнями в позаурочний час, яка включає 

наступні складові: 

1. Безперервне застосування і розумне сполучення різних видів активного 

навчання, зокрема, створення проблемних ситуацій, здатних викликати інтерес                     

та спонукати до самостійного вирішення наукових проблем. Це дозволяє виявити 

зацікавлених  учнів та розпочати роботу з ними. 
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2. Мотивація до діяльності. Захист навколишнього середовища наразі постає           

як масштабна науково-технічна та соціальна проблема. За умов погіршення 

екологічної ситуації в Україні виникає питання про підвищення рівня екологічної 

освіти та виховання молоді. У своїй діяльності я спонукаю дітей відчути свою 

відповідальність за стан довкілля, виконуючи біологічні та екологічні проєкти та 

наукові дослідження. 

3. Особистісно-орієнтований підхід до учня з урахуванням темпераменту.                          

Я працюю в атмосфері взаємоповаги, намагаюся дізнатися дитячі інтереси,                                      

це допомагає мені переконатися, що навчальна програма персоналізована до їх 

інтересів. Деякі діти ще не мають улюбленої справи, оскільки не знайшли її. Тоді я 

пропоную їм подивитися останні виступи на конференції TED або відео науково-

популярних каналів Ютуб, де вони можуть зацікавитися певною сферою діяльності 

або обрати найближчу.  

4. Постановка експерименту та написання дослідницьких робіт. Я активно 

співпрацюю з кафедрою мікробіології та біотехнології Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова. На базі наукової лабораторії цього навчального 

закладу виконуються наукові роботи під керівництвом к.б.н. Русакової М. Ю. У 

процесі виконання досліджень допомагаю учням з організацією та навчаю основам 

дослідницької діяльності.  

5. Підготовка до захисту дослідницьких робіт. Результати роботи обдарованих 

учнів повинні обов’язково представлятися перед реальною аудиторією та 

оцінюватися тими, хто напевно отримає від них користь. Такою аудиторією стають 

однокласники та інші гімназисти під час декади біології, які задають їм питання. 

Також пропоную підготувати свою доповідь та презентацію, оформити постери. 

6. Участь у конкурсах природничого спрямування. Участь в конкурсах створює 

додаткову мотивацію для обдарованих дітей, адже дозволяє їм позмагатися з іншими 

учнями і колективами і відчути, що таке справжня конкуренція. Мої учні 

представляють гімназію на різноманітних конкурсах обласного, республіканського 

та міжнародного рівня. 

Під час конкурсів стаю наставником і постійно підтримую їх. Дозволяючи 

обдарованим учням гіперфокусуватися на певній справі, я не залишаюся осторонь,                   

а стаю «невидимим керівником», який допомагає їм здійснювати свою роботу 

краще. 

7. Заохочення винахідницької діяльності. Винаходи – це чудовий спосіб для 

учнів ризикувати і домагатися цілей. Більш того, здатність ризикувати проявляється 

більше при створенні чогось нового. Я розкриваю для дітей безмежний світ 

конкурсів, в яких пропонується представити власний винахід для покращення світу. 

І отримати за це приємні нагороди. 

Наприклад, ось короткий перелік чудових конкурсів екологічної спрямованості: 

Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище», Всеукраїнський конкурс 
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дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник», 

Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-

натуралістичного напряму, Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер і генетик», 

Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім», Всеукраїнський чемпіонат з 

інформаційних технологій «Екософт», Всеукраїнський екологічний хакатон «X 

REALITY ECOLOGICAL HACK», Всеукраїнські турніри юних хіміків (біологів, 

географів тощо), Міжшкільний екологічний проект – олімпіада «DreamECO», 

Всеукраїнський проект «Урбанізоване довкілля», Міжнародний конкурс 

INFOMATRIX, Міжнародний конкурс I-SWEEEP, Міжнародний конкурс науково-

технічної творчості школярів Intel® International Science and Engineering Fair (Intel® 

ISEF), Всеукраїнський відкритий науково-практичний форум «Інноваційні 

трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», Всеукраїнський 

біологічний форум учнівської                                                        та студентської молоді 

«Дотик природи», Pеспубліканський конкурс робіт дослідницького характеру в 

Білорусі тощо. І, звичайно, не забуваємо про класичну Малу академію Наук. 

8. Вирішення місцевих проблем та зміни світу на краще. 

Ми повинні творити добрі справи з обдарованими учнями. Я даю їм можливість 

вирішувати місцеві проблеми та бачити необхідність змін у власній громаді шляхом 

участі в екологічних конкурсах, акціях та інших заходах, що проводяться у нашому 

місті Чорноморську. 

9. Вступ учнів до вищих навчальних закладів природничого спрямування.                                                                       

Мої вихованці обирають професії природничого спрямування: за останні 5 років 27 

випускників вступило до вищих навчальних закладів природничо-медичного 

спрямування. Двоє з них навчається за кордоном, в Чехії та Німеччині. 

Таким чином, виважена система роботи з обдарованими учнями дозволить 

поєднати в єдине ціле пізнання світу, оволодіння науковим та інженерним методами 

дослідження, набуття компетентностей, необхідних для подальшої дослідно-

експериментальної, конструкторської та винахідницької діяльності. Відповідно, 

підготовка кваліфікованих фахівців із високим рівнем екологічних знань, 

екологічної свідомості і культури стане основним важелем у вирішенні надзвичайно 

важливих екологічних проблем сучасної України. 
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Димитрієва Наталія Анатоліївна 
викладач вищої категорії інженерної і комп'ютерної графіки Ізмаїльського 

агротехнічного коледжу 

Іванюта Ганна Анатоліївна 
викладач вищої категорії, викладач-методист технічних дисциплін Ізмаїльського 

агротехнічного коледжу 

Гергі Василь Георгійович 
викладач першої категорії Ізмаїльського агротехнічного коледжу 

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

Освіта є могутнім чинником розвитку духовної культури, відтворення 

продуктивних сил суспільства. Високий рівень освіченості нації сприяє формуванню 

економічної культури, створює умови для індивідуальної активності. 

Сучасний рівень виробничого процесу вимагає від працівника високої 

інформованості, компетентності, гнучкості, вміння застосовувати свої знання                             

в нестандартних ситуаціях. Здобуті знання – це ще не гарантія успішної діяльності. 

Треба знання постійно поновлювати, вміти їх застосовувати, трансформувати в 

сучасні технології. Спеціаліст повинен бути творчо мислячою людиною. Тільки тоді 

він буде конкурентоспроможним і затребуваним на сучасному ринку праці, а також 

інтегрованим в систему організації виробничих процесів. 

Розвиток такої особистості значною мірою залежить від сучасної освітньої 

системи і від вміння викладачів виховувати майбутніх спеціалістів. При цьому слід 

уникати трафаретів. Зокрема, потрібно з’ясовувати рівень попередньої підготовки 

студента, його індивідуальні особливості, його вміння пристосовуватись до 

сучасності, уміння критично мислити, відстоювати свою точку зору. 

Частіше за все викладачі особливої уваги приділяють тим, хто є недостатньо 

підготовленим, слабо сприймає інформацію. Але серед студентів є і чимало 

обдарованих особистостей, які потребують окремої освітньої траєкторії для 

розвитку їхнього природного потенціалу. 

Інноваційність системи навчання передбачає: 

● активне засвоєння знань та їх генерування; 

● інформаційну взаємодію викладач – студент; 

● демократичність; 

● творчий характер діяльності студента; 
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● створення проблемних ситуацій; 

● вміння застосувати здобуті знання і вміння. 

Як визначити обдарованість здобувача освіти? Інколи такий студент проявляє 

себе зразу, але таких небагато. Більшість – це велика загадка. 

Проблеми виявлення обдарованості пов’язані з такими індивідуальними 

параметрами, як: 

● відсутність своєчасної уваги з боку викладачів; 

● сором’язливість; 

● недостатня впевненість у собі; 

● «боязнь» помилок; 

● бажання уникати насмішок тощо. 

Одним з етапів визначення особливостей студентів можуть вважатись 

психологічне та інші типи тестування (на рішучість, активність, уважність, рівень 

ерудиції і т. д.). Утім, застосування тестових технологій має забезпечуватись певною 

відкритістю студента.  

Для прикладу, розглянемо тест на визначення логічного аспекту мислення. 

Потрібно знайти закономірності побудови числових рядів і записати відсутні числа 

(бажано для виконання цього й наступних тестів обмежити час): 

а) 24, 21, 19, 18, 13, … , … , 7; 

б) 1, 4, 9, 16, … , … , 49, 64, 81, 100. 

Тести визначення інтелекту: вставте відсутнє число: 

а) 16 (27) 43 – приклад; 

29 (…) 56. 

б) 4, 9, 20 – приклад; 8, 5, 14 – приклад; 

10, 3, … 

в) Див. рис. праворуч. 

Можна дати прості завдання в якості розминки: 

а) Записати цифру «2» трьома цифрами «5»;  

б) З суми п’яти непарных чисел отримати число 14. 

Такі завдання урізноманітнюють навчальний процес, заохочують здібних 

студентів проявити зацікавленість, створювати власні аналогічні задачі, чим, у свою 

чергу, розширюються можливості компетентнісно орієнтованого навчання щодо 

сприйняття освіти як параметра життєвого середовища, успішної самореалізації, 

навичок планувати результати праці, забезпечення їхнього покращення, прагнення 

до неперервної самоосвіти. 

До того ж, потрібно враховувати й мотиваційну складову процесу навчання.                         

Мета мотиваційної складової – звернути увагу студентів на проблему й викликати 

інтерес до неї. Студенти мають можливість усвідомити свою роль в обговоренні 

проблеми, обґрунтувати своє бачення питання, проявити нестандартне мислення.                                   

Тож викладач мусить створювати атмосферу заохочення студентів до дискусій, 
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критичного мислення, стимулюння розвитку пізнавальної діяльності. Викладач 

також є відповідальним за виділення актуальної проблеми, пропонування 

перспективної стратегії її вирішення. Звернемо увагу й на ефективні методичні 

прийоми створення ситуаційних завдань, які спонукають до проєктної діяльності, 

технічної творчості. 
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Карпенко Тетяна Василівна  
вчитель географії Одеської ЗОШ №23  

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

Організація роботи з обдарованими учнями є актуальною для сучасної 

української школі. Дитина від природи наділена конкретними здібностями.                      

Щоб ці здібності розкрилися протягом життя, і дитина мала змогу їх реалізувати на 

користь собі і суспільству, необхідно допомогти їй відшукати в собі найкраще і 

створити умови для самовдосконалення. 

Головною метою роботи з обдарованими учням є створення освітнього 

простору для саморозвитку учня та реалізація процесу пошуку, відбору й творчого 

розвитку обдарованих дітей шляхом упровадження традиційних та інноваційних 

форм і методів навчання. 

Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання:  

- здійснювати науково-практичну підготовку талановитої молоді; 

- розвивати природні позитивні нахили, здібності й обдарованості учнів, 

потреби і вміння самовдосконалюватись; 

- надавати учням можливість для реалізації індивідуальних творчих потреб, 

забезпечити умови для оволодіння практичними вміннями і навичками науково- 

дослідницької діяльності ; 

- ефективно впроваджувати інноваційні технології навчання; 

- створювати моніторингову систему оцінки навчальних досягнень учнів. 

Творчий учитель обирає свою педагогічну стратегію, що дає можливість 

розкрити обдарованість дитини, при цьому особливу увагу звертаючи на характерні 

особливості, притаманні обдарованим дітям: 
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⮚ обдаровані діти мають добру пам’ять, особистий світогляд                                                        

та розвинуту свідомість; 

⮚ діти дуже активні, наполегливі в досягненні результату і завжди чимось 

зайняті; 

⮚ хочуть вчитися і досягають успіхів, із задоволенням виконують складні                    

і довгострокові завдання. 

Система роботи з виявлення обдарованих дітей передбачає: 

⮚ попередню діагностику сформованості інтелектуальних умінь; 

⮚ спостереження за роботою учнів на уроках географії та позакласних заходах; 

⮚ аналіз результатів виконання самостійних, творчих робіт; 

⮚ аналіз результатів участі учнів в олімпіадах, конкурсах, конференціях                          

та написанні науково-дослідних робіт МАН [1, с. 73]. 

Розвиток обдарованості може бути ефективнішим за умови своєчасної 

діагностики інтелектуальних особливостей і здібностей учня, щільної співпраці 

вчителя, учня та батьків, забезпечення учневі права на пошук і помилку. 

Кожна обдарована дитина – індивідуальність, що потребує особливого підходу. 

Саме тому навчання й виховання обдарованих учнів намагаюся здійснювати з 

опорою на дидактичні принципи: 

⮚ індивідуалізації і диференціації навчання; 

⮚ довіри і підтримки; 

⮚ залучення до участі в різноманітних навчальних, позаурочних                                       

та позакласних заходах з географії. 

Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, 

зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової, розвиваючої, 

творчої діяльності. 

Власний педагогічний досвід спирається на такі основні форми роботи                                               

з обдарованими учнями, як урочна, позаурочна та позакласна діяльність. 

Урочна діяльність включає в себе фронтальну, групову й індивідуальну форми 

навчання. Щоб розвинути інтелектуальну і творчу обдарованість учнів на уроках 

географії, використовуються дослідницькі методи роботи, якими передбачається,                    

що учні висловлюють свою думку, аргументують її, навчаються користуватися 

здобутими знаннями, ставити запитання вчителеві, товаришам, поглиблювати 

процес пізнання тощо. 

Для урізноманітнення роботи з обдарованими учнями в географічній освіті 

часто використовуються такі форми та методи [1, с. 74]: 

⮚ метод роботи – проблемні запитання; 

⮚ метод роботи – побудова гіпотез; 

⮚ форма роботи – інтерактивне навчання;  

⮚ прийом «Незавершене рішення».  
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Виділимо при цьому інтерактивні технології: робота в малих групах, «Коло 

ідей», «Мозковий штурм», «Прес», «Вільний мікрофон» та ін. [2, с. 200]. 

Для обдарованих дітей спеціально розробляються завдання підвищеної 

складності, завдання творчого характеру [4, с. 127]. Вони орієнтують учня на 

розвиток навичок роботи з географічними джерелами, картами, документами, 

ілюстраціями. Для уроків узагальнення вивченого матеріалу активно 

використовуються різноманітні формати навчального контролю.  

Важливою в організації навчально-виховного процесу з обдарованими учнями             

є диференціація домашнього завдання: 

- прийом «творче та особливе завдання»; 

- прийом «енциклопедист» (передбачає самостійний пошук учнем додаткового 

матеріалу для вирішення ускладнених завдань або доповнення розповіді 

вчителя на уроці); 

- прийом «молодий учитель» (учні отримують випереджувальні завдання і під 

час уроку доповнюють розповідь вчителя, беруть участь в організації                            

та проведенні різних етапів уроку) [2, с. 214]. 

Значну роль в активізації роботи з обдарованими дітьми відводяться домашнім 

завданням у формі дослідження, а саме: 

- підготовка доповіді з використанням географічних даних за відповідною 

темою; 

- аналіз текста документів та складання конспектів за опорними сигналами; 

- складання різнорівневих запитань, пошук додаткової інформації 

(«цікавинок»), складання термінологічного словничка [4, с .152]. 

Важливою складовою частиною педагогічної роботи з обдарованими дітьми           

є позаурочна навчально-пізнавальна діяльність учнів, спрямована на оволодіння 

ними фактичним матеріалом, який використовують на наступних уроках, а також                                                

під час закріплення, розширення, поглиблення і застосування після його вивчення. 

Форми і методи позаурочної роботи (практикуми, підготовка учнівських 

повідомлень, проєктів, презентацій та ін.) дозволяють виявляти й розвивати 

обдарованих учнів на конкурсах, олімпіадах, а також через систему виховної роботи. 

Ефективними формами позакласної роботи є інтелектуальні ігри та заходи 

предметних тижнів, вікторини, квести, краєзнавчі та екологічні конференції, 

географічні круглі столи [3, с. 8]. 

Пріоритетним напрямком роботи з обдарованими учнями є підготовка                                  

їх до олімпіад з географії та співпраця з учнями під час написання науково-дослідних 

робіт для конкурсів-захистів Малої академії наук. 

Участь в олімпіадах та науково-дослідна робота учня спрямовані на отримання 

позитивних результатів і потребує значних зусиль, адже, окрім звичних занять, 

дитина має працювати з великим обсягом додаткової літератури, відвідувати 

додаткові заняття, розвивати творче й інтелектуальне мислення. Цей різновид 
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розумового «батлу» створено для обдарованих дітей, він ефективно допомагає 

розвинути творчу конкуренцію. 

Робота з обдарованими дітьми під час вивчення географії передбачає 

особистісно орієнтоване навчання. Важливим є врахування основних рис 

обдарованості: високого рівня мотивації, прагнення досягнути високих результатів, 

здатності продукувати нові знання, а також задоволення потреби обдарованих 

поглибленому вивченні предмету. Усе це сприяє формуванню продуктивного 

освітнього середовища. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ 

КОНКУРСІВ УЧНІВСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 

Зміст роботи з обдарованою молоддю визначається її метою – виявленням                  

і розвитком тих чи інших здібностей молодих людей. Це у найбільш загальних рисах. 

Але шлях до мети починається з перших кроків, якими в аспекті роботи                                                      

з інтелектуально обдарованою молоддю ми вважаємо, по-перше, – мотивацію, тобто 

спрямування пізнавальної потреби або пізнавального інтересу особистості у 

певному руслі, зацікавлення молодої особистості певною проблемою, видом 

інтелектуальної діяльності тощо; по-друге, – обрання форми інтелектуальної 

діяльності; по-третє, – наповнення інтелектуальної діяльності конкретним змістом і 

по-четверте, – створення умов та можливостей для самореалізації молоді відповідно 

до інтелектуальних потреб та інтересів, схильностей, здібностей тощо. Тобто 

спочатку учня потрібно зацікавити, дати йому можливість визначитися, чого він 

хоче, а потім забезпечити йому можливість розвитку в обраному напрямку. 
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Водночас, незважаючи на зовнішню простоту основних засад роботи                                          

з обдарованою молоддю, як свідчить педагогічна практика, останнім часом 

реалізація означених засад здійснюється дуже по-різному і креативність її реалізації, 

на нашу особисту думку, не завжди є достатньо обґрунтованою з наукової точки 

зору. Зазначену тезу, зокрема, ми висловлюємо на основі аналізу презентованих змін 

та новацій, запланованих на 2020 рік, щодо проведення фінального етапу конкурсу 

робіт, підготовленими слухачами Малої академії наук України (далі МАН). Серед 

найбільш кардинальних змін, як новації та досягнення педагогічної думки, зокрема, 

було задекларовано відмову від виконання дослідницьких робіт на користь наукових 

проєктів, відмову від контрольних робіт з базового предмету за яким було виконано 

роботу та введення обов’язкового подання мотиваційного есе, очевидно, як 

показника усвідомленості вибору діяльності. А також задекларовано введення 

деяких інших, на наш погляд, менш важливих змін, які, вочевидь, зумовлені 

сучасними трендовими тенденціями щодо здійснення контролю за змістом робіт та 

форми презентацій.  

Розглянемо деякі з пропонованих змін більш детально. Останнім часом                      

усе частіше у різних освітніх сферах використовується термін «проєкт», яким 

прагнуть замінити і витіснити більш звичний для вітчизняної педагогіки термін 

«робота». Торкнулася зазначена тенденція, зокрема, і науково-дослідницьких робіт,                                                     

які до останнього часу виконувалися учнями у МАН. Замість терміну «науково-

дослідницька робота» планується ввести термін «науковий проєкт».                                                                  

Але наукові терміни тому і є науковими, що мають свої відтінки змісту і, як правило, 

не можуть бути використані в якості синонімів, а науковій підхід, зокрема, полягає 

в об’єктивності процесів розвитку наукового знання і їх незалежності від модних 

(трендових) тенденцій або адміністративних директив тощо. Формальна, на перший 

погляд, заміна термінів по суті є підміною понять, що створює загрозу неминучої 

деформації змісту науково-дослідницького пошуку учнів. 

Науковий підхід передбачає використання наукових методів, спирання                                          

на наукові знання тощо, але головне, це необхідність отримання наукового 

результату здійсненої роботи. Як відомо, науковим результатом вважається продукт 

наукової діяльності, що має нові знання, зафіксовані певним чином [1; 2; 3]. 

Відповідно, науковий проект, як результат наукової діяльності, повинен обов’язково 

передбачати отримання об’єктивно нового з наукової точки зору знання, тобто, 

іншими словами, здійснення хоча б маленького, мікроскопічного, але об’єктивного 

відкриття. У принципі за сприятливого збігу обставин таке цілком можливо, але 

дозволимо собі висловити сумнів, що всі «наукові проекти» (або хоча б їх більшість), 

підготовлені слухачами МАН, можна хоча б віддалено назвати об’єктивними 

відкриттями. Крім того, обов’язково виникне необхідність визначення ознак 

«науковості» проєкту на відміну від, скажімо, пошукового, конструкторського, 
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інженерного, творчого тощо. Отже, на наш погляд, певна некоректність 

запровадження терміну «науковий проєкт» має місце.  

Водночас, безумовно, всі роботи слухачів МАН можна вважати науково-

дослідницькими роботами, оскільки вони, по-перше, ґрунтуються на методах 

наукових досліджень, а по-друге, у своїх роботах учні описують дослідження,                                                          

які дійсно ними проводились і результати яких, можливо, хоча і не несли об’єктивної 

новизни для науки в цілому, але були суб’єктивно новими для конкретного 

дослідника, який чесно їх отримав, перевіривши на конкретних прикладах 

виконання певних закономірностей, залежностей, узагальнивши певний зібраний 

ним матеріал тощо. Тобто попередній термін «дослідницька робота» саме з наукової 

точки зору був хоча і не таким «трендовим», але істотно більш коректним з наукової 

точки зору. 

Не слід забувати, що з педагогічної точки зору навчальна діяльність, як процес, 

досить часто виявляється значно важливішою за певний формальний результат, 

досягти якого вдається за певних конкретних умов. Учень, який готувався до 

інтелектуальних змагань, збагатився знаннями, набув відповідних вмінь та досвіду, 

навіть якщо не став переможцем. Аналогічно, юний дослідник можливо свідомо або 

ні фактично лише повторюючи кроки, зроблені раніше іншими ученими, 

обов’язково суб’єктивно збагачується знаннями, вміннями, досвідом, хоча 

об’єктивно отримані ним результати, як правило, не несуть наукової новизни. 

У цьому сенсі дещо пафосним або принаймні незрозумілим видається намір 

перевірки усіх наукових проектів на плагіат, оскільки, як було зазначено, далеко не 

всі учнівські проекти можуть містити об’єктивно нові знання, а для суб’єктивно 

нової (для конкретного учня) інформації завжди може бути знайдено джерело, де 

щось подібне вже було описане. Перевірка на плагіат учнівських «наукових 

проектів» у сенсі, як це робиться з дисертаціями, очевидно, є невиправданою, 

оскільки більшість учнівських робіт зі зрозумілих причин такої строгої перевірки не 

пройдуть, адже учні не є науковцями. 

Водночас, очевидно, що мається на увазі цілком обґрунтована і логічна вимога 

заборони використання відверто списаних і реферативних робіт (або їх частин), 

опублікованих раніше. У такому разі цей момент повинен бути ретельно додатково 

роз’яснений і унормований з точки зору однозначного розмежування подання 

списаних у когось результатів, або ж використання результатів власних, але лише 

суб’єктивно нових для певного дослідника-початківця. 

Наступним, необґрунтованим з педагогічної точки зору, кроком, на нашу 

думку, стала відмова МАН від контрольних робіт. Майже чверть століття тому 

педагогічній громадськості великих зусиль коштувало запровадження такої форми 

контролю рівня загальної підготовки учасників змагань з базового предмета. 

Зумовлено це було тим,     що часто учні досить чітко робили доповіді і відповідали 

на дуже вузьке коло питань, пов’язаних лише з аспектом здійсненої роботи, 
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водночас виявляли неприйнятно низький рівень знань базового предмету в цілому і 

майже не орієнтувалися в інших розділах відповідної науки. На жаль, на сьогодні 

потреба такого контролю залишається актуальною. 

Щодо мотиваційного есе, то це модний етап, який строго кажучи,                                         

не має жодного відношення до оцінювання результатів виконаної учнем роботи. 

Наукова цінність результатів будь-яких досліджень об’єктивно не залежить                                                               

від вторинних обставин, типу статі, віку або расової приналежності дослідника. 

Аналогічно, оцінювання виконаної учнем науково-дослідницької роботи не має 

залежати від чинників, які не мають безпосереднього відношення до рівня 

підготовки учня і виконання ним роботи. Доцільність написання есе ще якось може 

бути обґрунтована на початковому, підготовчому етапі , але цінність і доцільність 

есе на етапі фінальному, тоді, коли робота вже виконана, нам видається дуже 

сумнівною. Крім того, проблемним і дуже суперечливим видається підведення 

підсумків змагань у разі необхідності поєднання, наприклад, чудово виконаної і 

захищеної роботи з відверто поганим есе. Якщо робота чудова, то до чого тут есе,                                                                     

якщо це не літературний конкурс. З іншого боку, чудове есе (яке, до речі, може бути 

підготовлене заздалегідь кимось іншим) при відверто слабкій роботі відіграє лише 

роль якісної реклами поганого товару і не більше, оцінюватись же переможець 

повинен за якістю виконаного дослідження, а не за якістю художнього твору про 

невиконану по суті роботу. 

Загалом описані заплановані зміни наводять на думку, що вони не сприятимуть 

покращенню якості роботи з обдарованою молоддю в аспекті проведення конкурсів 

науково-дослідницьких робіт, а запровадження анонсованих новацій зумовить 

поступовий перехід до домінування форми над змістом, тим самим спотворюючи 

його. Тенденція тяжіння до фактичного шоу, можливо, здатна тимчасово 

привернути увагу на першому етапі, але щоб втримати зацікавленість, потрібно 

спиратися на розвиток пізнавальних потреб та формування пізнавальних інтересів, 

тобто необхідно створювати умови престижності інтелектуальної праці. Звичайно, 

наукову діяльність треба прагнути зробити цікавою і, зокрема, цікаво презентувати. 

Але треба пам’ятати, що наука – це не шоу, відповідно, шоу не має підміняти зміст 

наукової роботи, оскільки обман неминуче швидко розкриється з усіма негативними 

наслідками. 

Отже, на нашу думку, доцільно більш зважено підходити до запровадження 

змін форми проведення учнівських науково-дослідних робіт. 
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ШКІЛЬНОЇ АСТРОНОМІЧНОЇ 

ОСВІТИ. ПРОЕКТ «АСТРОПІСОЧНИЦЯ» 

Одними з ключових факторів підвищення зацікавленості молоді в астрономії                                       

є наявність ресурсів для навчання та розвиток комунікацій між юними ентузіастами                               

з різних регіонів (формування української астрономічної школярсько-студентської 

спільноти). Всеукраїнські учнівські та студентські астрономічні олімпіади частково 

сприяють становленню цих факторів. Проте, наявна велика різниця в ресурсах, 

доступних для учнів з різних регіонів, що є достатньо негативним чинником. Проєкт 

АстроПісочниця (https://www.astrosandbox.com/) було засновано для того, щоб 

забезпечити наявність цих факторів. А саме було втілено наступне:  

1.Наявність ресурсів для навчання та комунікації 

- Онлайн-вебінари з поглибленим вивченням складних для школярів тем  

(https://www.astrosandbox.com/webinars).  

Після вебінару учасники отримують декілька задач на його тему для 

закріплення. Через декілька днів публікуються розв’язки. 

- Великий архів задач з астрономічних олімпіад різного рівня (від районного 

етапу до всеукраїнських олімпіад, національних олімпіад інших країн, міжнародних 

олімпіад) (https://www.astrosandbox.com/tasks). 

- Виїзні лекції. Ініціатива тимчасово призупинена через пандемію, але зимою 

та на початку весни було проведено лекції - семінари із підготовки до IV етапу  у 

Чернігові, Кривому Розі та Житомирі. (https://www.astrosandbox.com/lectures). 

- Телеграм-канал (https://t.me/YoungUkrainianAstronomer), де щотижня, окрім 

поточних новин проекту, розповідається про можливості для розвитку 

астрономічних навичок поза класичними Всеукраїнськими олімпіадами. При каналі 

є група (https://t.me/YoungUkrainianAstronomers), де учасники можуть обговорювати 

різні астрономічні питання. Інформація про можливості також дублюється  на 

відповідній сторінці сайту (https://www.astrosandbox.com/opportunities)  

https://www.astrosandbox.com/
https://www.astrosandbox.com/webinars)
https://www.astrosandbox.com/tasks
https://www.astrosandbox.com/lectures
https://t.me/YoungUkrainianAstronomer
https://t.me/YoungUkrainianAstronomer
https://www.astrosandbox.com/opportunities
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Канал було створено наприкінці січня. Зараз на нього підписано 167 людей з 17 

областей. Учасники групи – як школярі, що тільки нещодавно зацікавилися, так і ті, 

хто вже вивчає астрономію певний час, призери всеукраїнських та міжнародних 

олімпіад, викладачі, студенти. Загалом серед підписників приблизно 40% – школярі,  

40% – студенти, 10% – викладачі , 10%  – аматори . 

1. Формування української астрономічної школярсько-студентської 

спільноти. 

- Всеукраїнський онлайн-турнір астрономічних боїв. 

(https://www.astrosandbox.com/fights) 

Перше в Україні командне астрономічне змагання. Учні в командах протягом                                         

4 годин розв’язують 6 задач рівня IV етапу та вище. Потім розв’язки розповідаються 

членам журі та команді-опоненту. Учасники отримують бали за правильні розв’язки 

задач, а також за знайдені помилки у розв’язках опонентів. 

Засновники проекту АстроПісочниця зібрали 51 учасника з 15 областей 

України, а також українських учнів американських шкіл з штатів Коннектикут та 

Массачусетс. Членами журі виступали люди з вищою астрономічною освітою, а 

також студенти-призери всеукраїнських та міжнародних астрономічних олімпіад. 

Завдяки онлайн формату стало можливим залучення до роботи в журі викладачів з 

різних міст України та студентів, що навчаються в різних закладах та країнах. 

Окрім згуртування учнів, зацікавлених в астрономії та сприяння розвитку 

комунікацій між ними, цей турнір також допомагає розвивати навички, необхідні                                       

для подальшої наукової роботи.  

У планах на майбутнє – літні інтенсивні курси (літні школи), а також турнір                    

із розв’язку задач більш дослідного характеру, на пошук розв’язків до яких 

відводитиметься декілька місяців, вдосконалення сайту, розробка інтерактивних 

онлайн-курсів з астрономії.  

Загалом, проект втілює багато речей, які сприяють зацікавленості молоді                  

в астрономії і допомагають юним ентузіастам у поглибленому вивченні цього 

предмету. 

Необхідно підкреслити, що проєкт створювався і реалізується завдяки зусиллям 

волонтерів (серед яких студенти – учасники минулих олімпіад, в тому числі й ті, що 

навчаються в інших країнах, молоді викладачі та навіть школяри-олімпіадники), що 

займаються ним у вільний від роботи/навчання час. З одного боку, такий склад 

команди сприяє зв’язку поколінь та інтеграції молоді. З іншого боку, у волонтерів 

не так багато вільного часу на роботу в проекті, тому ми відкриті для 

співробітництва та охоче приймемо допомогу у пошуках джерел фінансування, яке 

допоможе зробити наш проект кращим та ефективнішим.    

Згідно проведеному нами опитуванню серед зацікавлених астрономією учнів, 

уроки астрономії в школі часто використовуються для викладання інших предметів, 

зокрема фізики, найпростіші задачі на уроках астрономії розв’язуються далеко не у 

https://www.astrosandbox.com/fights
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всіх школах (що частково є спільною вадою більшості нинішніх шкільних 

підручників з астрономії), у школах часто відсутні астрономічні гуртки.  

Тобто навіть зацікавлені астрономією учні часто не мають достатньо ресурсів           

для освіти та мотивації. Олімпіади частково вирішують цю проблему, але, з точки 

зору психології, найкращі результати досягаються у середовищі співпраці, а не 

конкуренції. Саме тому у досягненнях АстроПісочниці дуже важливим є не тільки 

заснування освітнього ресурсу, а і запровадження астрономічних заходів, на яких 

учні працюватимуть в командах та створення можливостей для комунікації з 

однодумцями з різних регіонів. 

Таким чином, ми можемо не тільки допомогти вже зацікавленим учням                                         

у вивченні самого предмету та розвитку необхідних для подальшої наукової роботи 

навичок, а й розширити астрономічну учнівсько-студентську спільноту.  
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ                                                                              

В АГРАРНІЙ ОСВІТІ 

У період новітніх технологій  науково-технічний  прогрес викликав бурхливий 

розвиток промисловості, сільського господарства, транспорту, зумовив появу 

великої кількості шкідливих речовин, побутових і виробничих відходів, що суттєво 

забруднюють і руйнують навколишнє середовище, викликають незворотні зміни                                                           

в біосфері Землі. Спеціалісти стверджують, що, підтримуючи життєдіяльність 

людства,  уже багато часу наша планета Земля «живе на межі» своїх біологічних 

можливостей. 

Багаторічний досвід педагогічної роботи дає змогу говорити, що  освіта, 

культура, економічне та екологічне становище визначає самопочуття людства,                                                         

тому екологічна складова набуває все більшого значення. [1, с. 40]. 

Крім того, виявляється, що вирішити екологічні проблеми тільки на основі 

законодавчої бази або за допомогою економічних підходів так швидко, а може і 

взагалі, не вдається. [2, с.30]. 

Суспільству сьогодні потрібні виховані, культурні в екологічному відношенні 

люди, грамотні та всебічно розвинені. Саме тому необхідно проводити екологічне 

виховання не тільки в шкільному віці, а і в закладах  фахової передвищої освіти. 

Як би ми не говорили, але виходить, що причиною всіх негараздів природи була 

і є людина. Усвідомлюючи своє місце в навколишньому середовищі, в ту ж чергу 

вона шкодить собі і своїм нащадкам. Ось чому перед батьками, вчителями, 

викладачами стоїть завдання не тільки освіти наукової, а і екологічної, виховання 

молоді бережливому ставленню до природи, до багатств надр нашої планети.   

У процесі навчальної діяльності головне – «розпочати формування цілісного 

уявлення про природне і соціальне середовище, виробляти правильну поведінку                                         

в колективі і природі» [3. с. 63]. 

Під час вивчення різних навчальних дисциплін студенти мають засвоїти знання 

про взаємозв'язок і взаємовплив живої і неживої природи, природи і виробничої 

діяльності людей та необхідність мінімального втручання людини у природні 

процеси, які у випадку недбалого ставлення можуть стати незворотними і 

некерованими. 

Екологічне навчання і виховання – це психолого-педагогічний процес, 

спрямований на формування в людини знань наукових основ природокористування, 
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практичних навичок, певної активної життєвої позиції в галузі охорони, збереження 

і примноження природних багатств та ресурсів. 

Традиційна народна виховна мудрість, основними засобами якої були 

фольклор, міфологія, народний календар, мистецтво та ін., утверджувала культ 

людини і культ природи. Виховні засоби були настільки високоефективними, що 

молодь чуйно ставилася до всього на землі: без потреби не зімнуть, не зірвуть 

травинку-билинку, не знищать комашину, не завдадуть болі живій істоті. 

Громадською думкою, звичаями заборонялося, наприклад, бити палицею по землі. 

Система виховання культивувала глибокі гуманістичні засади особистості. 

Мабуть, кожна особистість має замислитися над тим, що буде після  нас,                                                

як будуть жити  наші внуки і правнуки. Що залишиться їм, маленьким господарям 

землі. Народ ніколи не уявляв свого життя без землі. Та хіба може бути інакше?                                    

Адже дерево або квітка гинуть, якщо їх вирвати з грунту. Так і людина, її душа в’яне, 

засихає, втративши зв’язок з рідною природою. Давня народна приказка мудро 

вчить: «Держімося землі, бо земля держить нас». Тому, зберігаючи мир і рідну 

природу, людина збереже саму себе, а відповідальність кожного з нас за збереження 

природи нашої дивовижної планети – це наш святий обов’язок, про який ми не 

повинні забувати ні на мить. [4, с. 65] 

Втілюючи в життя перше завдання Концепції, викладачі нашого коледжу 

вважають важливим аспектом психологічної підготовки підростаючого покоління                         

у сфері екологічного виховання – формування почуття співпричетності, 

відповідальності; розуміння необхідності піклування про природу; готовність жити                     

у злагоді з природою й у відповідності до її законів.  

Щороку в Петрівському аграрному коледжі у лютому проводиться зі 

студентами екологічна година до Всесвітнього дня водно-болотних угідь. Цей день 

приурочений до підписання світовою спільнотою 2 лютого 1971 року Рамсарської 

конвенції з водно-болотних угідь міжнародного значення. Також година 

спілкування з природою, у березні, – з  нагоди Дня довкілля проводиться для 

студентів та працівників коледжу, які з повагою ставляться до свого навчального 

закладу, дбають про те, щоб він був завжди чистим, охайним і привітним, 

традиційно проводиться толока, коли дружно, разом з кураторами, всі групи 

виходять на прибирання закріплених за ними  ділянок. 

Наш коледж розташований в дуже мальовничій території нашої країни. З 

одного боку, ми межуємо з прекрасним рукотворним лісом, а з іншого, – нашою 

гордістю – великим і прекрасним Тилигульским лиманом. Тому задача людей 

нашого населеного пункту і особливо молоді, яка навчається у коледжі, – цінувати і 

оберігати наші краєвиди, дбати про їх чистоту і незайманість. Щорічно, в третю 

суботу вересня, в Міжнародний день «Чисті береги», колектив коледжу бере участь 

у рейді з очищення берега Тилігульського лиману, що знаходиться в межах земель 
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Петрівського аграрного коледжу. Отже, ми закликаємо: «Бережіть природу, 

прибирайте за собою сміття і не забувайте, що Україна починається з кожного з нас».  

Із студентами проводяться бесіди з екологічного виховання, спрямовані                               

на формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури, 

виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство. 

Проводяться виховні години, години спілкування на тему: «Живи, Земле!», 

«Екологічною стежиною нашого краю», «Людина – часточка живої природи», 

«Давайте, друзі, разом природу берегти», «Червона книга України», «Лікарські 

рослини моєї землі» тощо. Організовуємо святкування «Всесвітнього Дня Землі». 

Висадження квітів та дерев на закріпленій ділянці та біля гуртожитків стало        

вже доброю традицією. Коледж  квітує з весни до осені, де одне квітування змінює 

друге, ростуть декоративні дерева, кущі, екзотичні  рослини. За всім цим доглядають 

студенти, адже  живуть під девізом:  «Нехай Земля квітує всюди – Природу 

збережемо, люди!».  

З метою накопичення об’єктивних кількісних даних про стан екологічної освіти 

та екологічного виховання студентів  проведене  опитування у формі тестування.  

1. Чи любите природу? 

Висновок: на дане питання студенти  майже стовідсотково відповіли,                               

що люблять природу, бо вона є джерелом краси, натхнення, радості, життя. Без 

природи не було б людини. З природного середовища ми беремо все необхідне для 

повноцінної життєдіяльності. 

2. Що таке «екологія»? 

Висновок: 64 % студентів відповіли, що екологія – це і наука, і світорозуміння. 

36 % показали, що недостатньо розуміють значення екології для сучасної людини. 

3. Чи існують екологічні проблеми в Україні? 

Висновок: на дане питання студенти  майже стовідсотково відповіли,                                           

що проблеми існують, особливо гострі – радіаційне забруднення, забруднення 

водойм, зменшення кількості зелених насаджень. Більшість студентів  розуміють, 

що екологічні проблеми існують і до того ж вимагають негайного вирішення. 

4. Що буде з тим куточком природи, де повністю вирубують ліс? 

Висновок: 72 % студентів відповіли, що ліси – це зелені легені природи,                                                         

що їх винищення призведе до катастрофічних наслідків – зміни клімату; погіршення 

ґрунтів; загибелі рідкісних представників флори і фауни. 28 % відповіли, що зросте 

кількість сільськогосподарських угідь, і це є досить позитивним фактором для 

місцевості сільського типу. Як бачимо, не всі студенти розуміють катастрофічність 

винищення лісів. Можливо, спрацював той фактор, що діти, проживаючи в сільській 

місцевості, на перший план висувають важливість зростання кількості 

сільськогосподарських угідь. Вони вважають, що збільшення площі полів призведе 

до зростання прибутків населення. Отже, 28 % вважають матеріальний добробут 

важливішим, ніж вирішення екологічних проблем. 
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5. Чому не можна в річці мити автомобіль? 

Висновок: 95 % студентів  відповіли, що миючі засоби та бензинова плівка,                         

що утворюється на поверхні води, шкідливо впливають на життєдіяльність водойм - 

гинуть мальки, мікроорганізми, знищується кисневе наповнення води, гине риба.                  

5 % уважають, що руйнується автомобіль, і це погано. Як бачимо, більшість 

студентів (95 %) розуміють суть проблеми забруднення водойм і готові вирішувати 

її. 

6. Чи хвилює вас доля природи? 

Висновок: на дане питання студенти  майже стовідсотково відповіли, що доля 

природи їм не байдужа, адже природа – наша годувальниця. Загине природа – загине 

людство. 

7. Як слід учинити з людьми, котрі забруднюють довкілля? 

Висновок: на дане питання 38% студентів  відповіли, що потрібно примусити 

прибирати після себе; 35% студентів  відповіли, що потрібно проводити 

роз'яснювальну та агітаційну роботу; 21% зазначили, що слід накласти грошове 

стягнення, та 6% висловили думку, що не слід зачіпати порушників, бо однаково не 

буде результату. Як бачимо, більшість студентів  розуміють, що ситуацію можна 

змінити на краще; готові включитись у роботу; хочуть зробити свій внесок у справу 

збереження навколишнього середовища. 

8. Які екологічні проблеми існують на території вашого населеного пункту? 

Висновок: 95% студентів відповіли, що найбільшою проблемою є засмічення 

вулиць, відсутність смітників поза жилою  зоною, а також забруднення водойм 

(миття автомобілів, викиди нечистот), 5% зазначили, що ніяких проблем немає.                                                                                               

Отже, більшість бачать проблеми, знають про них, не залишаються байдужими                                                        

до їх розв'язання. 

9. Що ви робите для того, щоби покращити стан довкілля? 

Висновок: майже стовідсотково студенти  відповіли, що садили дерева та квіти, 

розчищали русла річок, проводили акції з охорони природи. Як бачимо, студенти 

готові до вирішення проблем, беруть активну участь у покращенні стану довкілля. 

Творчо вирішують нагальні проблеми. По-господарськи ставляться до 

навколишнього середовища. 

Результати тестування показали, що більшість студентів  орієнтуються                           

в питаннях екологічного спрямування, успішно проводять роботу з оздоровлення 

довкілля.   

Молоде покоління росте небайдужим, у нього є бажання допомогти природі, 

оздоровити довкілля. Також формуються почуття господарського ставлення                                     

до навколишнього середовища, активна життєва позиція.  
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МЕТОДИЧНА ПІДТРИМКА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ УЧНІВ                                                                                      

ПО ВИВЧЕННЮ КИСЛОТНОСТІ ҐРУНТІВ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ   

 Кислотність ґрунту – найважливіший екологічний фактор, що визначає умови 

життєдіяльності ґрунтових організмів і вищих рослин, а також рухливість 

забруднювачів в ґрунті (в першу чергу металів). Тому дослідницька діяльність учнів, 

спрямована на з’ясування їх є досить вдалим способом формування в учнів 

свідомого відношення до проблем забруднення навколишнього середовища. До того 

ж ці дослідження актуалізують знання з хімії, біології, фізики та географії, тобто 

формують в учнів науковий світогляд.  

Процес придбання ґрунтом підвищеної кислотності часто називають 

закисненням ґрунтів. Виділяють наступні основні причини закиснення ґрунтів,                                                                

які носять природний і антропогенний характер. 

- Виділення (видихання) мікроорганізмами і корінням рослин вуглекислого 

газу, при розчиненні якого в воді утворюється вугільна кислота. 

- Утворення деяких форм гумусу, що мають підвищену кислотність.                                                                                         

Це може відбуватися при переробці органічної речовини, яка важко розкладається, 

наприклад, хвойної підстилки. 

- Всмоктування рослинами з ґрунтовою вологою катіонів лужних                                                     

і лужноземельних металів (калію, натрію, кальцію, магнію), що приводить                                                           

до збагачення ґрунтового розчину кислотними компонентами. 

- Внесення кислотоутворюючих добрив. До таких добрив відносяться, перш                                                             

за все, аміачні добрива на основі сечовини, перетворення яких в нітратну форму, 

засвоювану рослинами, супроводжується утворенням нітратної кислоти. 

- Кислотні опади, при яких в ґрунт з дощовою водою потрапляють нітратна, 

сульфатна та сульфітна кислоти (рН кислотного дощу може досягати 2-3 одиниць). 

Звичайні (некислотні) дощі містять також карбонатну кислоту за рахунок 
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розчинення вуглекислого газу і завжди мають деяку кислотність (рН близько 5,5-6). 

Кислотність дощів може значно зростати в разі промислових викидів в атмосферу, 

які  містять лужні компоненти. Наприклад, при роботі теплових електростанцій, що 

використовують горючі сланці, в повітря викидається величезна маса газів, які, хоч 

і пройшли очищення, але містять дрібнодисперсний аерозоль лужного оксиду 

кальцію. У подібних ситуаціях можна говорити вже про лужні (або кислотно-лужні) 

дощі, причому рН таких дощів буде обумовлений обсягом і складом газових викидів, 

інтенсивністю дощу і ін. 

При закисненні ґрунту пригнічується ріст і розвиток багатьох 

сільськогосподарських культур, пригнічується життєдіяльність мікроорганізмів. 

Закиснення ґрунту призводить до збільшення рухливості багатьох елементів,                                

в першу чергу важких металів. Особлива роль в цьому процесі належить алюмінію, 

зміст якого в ґрунті і в ґрунтоутворюючих породах, в формах, що не мають 

рухливості, є досить  високим. 
 

Залежно від величини рН водної та сольової витяжки існує ціла градація 

ступеня кислотності (лужності) ґрунтів, представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1. Градація кислотності (лужності) ґрунтів за величиною рН 

водної та сольової витяжки 

Характеристика 

ґрунту 
рН(Н2О) 

Характеристи

ка ґрунту 
рН(КCI) 

сильнокислі 3,0 - 4,5 сильнокислі ≤ 4,5 

кислі 4,5 - 5,5 середнекислі 4,6 - 5,0 

слабокислі 5,5 - 6,5 слабокислі 5,1 - 5,5 

нейтральні 6,5 - 7,0 близькі до 

нейтральних 

≥ 5,6 

слаболужні 7,0 - 7,5   

лужні 7,5 - 8,0   

сильно лужні > 8,5   

 

При високій кислотності ґрунту для оптимального його використання                                 

в сільськогосподарському виробництві необхідно проводити вапнування. 

Вапнування є прийомом хімічної меліорації ґрунтів і відбувається в тих 

випадках, коли ґрунт має надлишкову кислотність в порівнянні з оптимальною                                         

для вирощуваних культур. 

При дуже високій кислотності, викликаної кислотним забрудненням, ґрунт                                            

не може бути відновлений природним чином або шляхом вапнування. У таких 

випадках ґрунт механічно видаляють і замінюють якісним ґрунтом, привезеним з 

інших місць. 

Методика визначення  актуальної та потенційної  кислотності ґрунту шляхом 

вимірювання  рН ґрунту 

1. Реактиви та обладнання: 



Шкільна природничо-математична освіта: виклики та шляхи розвитку 

 

 107  

1) воронка скляна з діаметром 10 см – 2 шт.; 

2) паличка скляна – 2 шт.; 

3) стакан на 250 мл – 2 шт.; 

4) фільтр паперовий – 4 шт.; 

5) циліндр мірний на 100 мл; 

6) колба конічна на 250 мл – 2 шт.; 

7) дистильована вода – 200 мл; 

8) 1 М р-р КCI – 50 мл; 

9) зразок ґрунту – 10 г і 10 г; 

10) портативний рН-метр. 

2. Приготування ґрунтових витяжок. 

Водна витяжка використовується для визначення вмісту в ґрунті катіонів 

Гідрогену, тобто  актуальної кислотності ґрунту. 

Сольова витяжка використовується для визначення величини рН,                                                 

що є показником обмінної кислотності ґрунту, тобто не тільки наявність катіонів Н+,  

а й катіонів Алюмінію, тобто потенційної рН.  

2.1. Приготування водної ґрунтової витяжки. 

2.1.1. У склянку на 250 мл помістіть 10 г висушеної і охолодженої до кімнатної 

температури ґрунту. 

2.1.2. Додайте до ґрунту дистильовану воду в кількості 50 мл (5 мл води на 1 г 

ґрунту). 

2.1.3. Перемішайте вміст склянки протягом 3-5 хвилин за допомогою палички. 

2.1.4. Відфільтруйте вміст склянки через паперовий фільтр, збираючи готову 

витяжку в приймальну колбу. Перші кілька мілілітрів фільтрату необхідно 

відкинути, оскільки, в ньому зібрані солі і забруднення з фільтра. 

2.2. Приготування сольової ґрунтової витяжки. 

Приготування сольовий ґрунтової витяжки виконують аналогічно 

приготуванню водної витяжки з деякою різницею. У разі сольової витяжки до ґрунту 

додають розчин калій хлориду з концентрацією 1 моль / л з розрахунку 5 мл розчину 

солі на 1 г ґрунту. 

2.2.1. У склянку на 250 мл помістіть 10 г висушеного і охолодженого до 

кімнатної температури ґрунту. 

2.2.2. Додайте до ґрунту 1 М розчин КCI в кількості 50 мл (5 мл 1 н розчину КCI 

на 1 г ґрунту). 

2.2.3. Перемішайте вміст склянки протягом 3-5 хвилин за допомогою палички. 

2.2.4. Залиште склянку на годину,  періодично помішуючи. 

2.2.5. Відфільтруйте вміст склянки через паперовий фільтр, збираючи готову 

витяжку в приймальну колбу. Перші кілька мілілітрів фільтрату необхідно 

відкинути, тому що в ньому зібрані солі і забруднення з фільтра. 

3. Методика виконання аналізів 
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3.1 Визначення рН ґрунтових витяжок і оцінка кислотності ґрунту. 

3.1.1 Проведення аналізу. 

Приготувати водну і сольову ґрунтові витяжки. За допомогою портативного 

рН-метра визначити величину рН водної та сольової витяжки для даного зразка 

ґрунту. 

3.1.2 Фіксування результатів  

Зафіксуйте результати у таблицю відповідно до мети експерименту. 

4. Обробка результатів і висновки 

Порівняйте отримані значення величини рН водної та сольової витяжки з 

даними таблиці 1. При цьому потрібно пам'ятати, що актуальна кислотність 

визначається за рН у водному ґрунтової витяжці (рН(Н2О)), а потенційна 

кислотність визначається за рН в сольовий ґрунтовій витяжці (рН(КСI)). 

Визначте ступінь кислотності ґрунту. Зробіть висновки про екологічний стан 

ґрунту за результатами визначення ступеня кислотності. 

Таким чином, дослідницька робота учнів по вивченню кислотності ґрунтів 

дозволяє не лише опанувати навички щодо визначення величини рН, але й робити 

певні висновки екологічного,  суспільного та громадянського змісту. 
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РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ                                                                                                           

ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

В умовах загострення сучасних екологічних проблем, реформування змісту 

вітчизняної освітньої системи має бути орієнтоване на екологізацію навчання                                                  

й виховання та формування екологічної культури учнів. Кожен громадянин має 

володіти певною базою екологічних знань, що дозволить розуміти й оптимально 

розв’язувати екологічні проблеми на основі наукових знань про процеси розвитку 

біосфери, загальнолюдських досвіду й цінностей. Тому можна стверджувати, що 

саме шкільній екологічній освіті сьогодні належить провідне місце для створення 

фундаменту екологічної безпеки України.  

Як відомо, складовими екологічної культури є екологічна свідомість, екологічні 

переконання, екологічний світогляд, готовність до екологічної діяльності, 

відповідальне ставлення до довкілля. Тому майже всі науковці розглядають 

екологічну культуру як складову загальної культури особистості, що проявляється в 

конкретних знаннях, уміннях і навичках, свідомій екологічній поведінці, діяльності, 

відповідальному ставленні до охорони природи і є результатом екологічної освіти, 

виховання і формування екологічного світогляду. 

Так, наприклад, І. Суравегіна визначає екологічну культуру як складну рису 

особистості, що включає розуміння людиною цінностей правильного поводження                                     

в природному середовищі, усвідомлення природи як національного суспільного 

надбання, здатність діяти в природі  відповідно  до її законів [1].  О. Король 

доводить, що структурними компонентами екологічної культури є система наукових 

знань, спрямованих на пізнання процесів і наслідків діяльності людини і суспільства 

в природі, екологічних ціннісних орієнтацій, норм та правил поведінки в довкіллі, 

потреби у спілкуванні з природою й готовності до природоохоронної діяльності [2]. 

В. Маршицька розглядає екологічну культуру як здатність особистості до 

ситуативної діяльності в побуті та природному оточенні, коли набуті екологічні 

знання, навички, досвід і цінності актуалізуються в умінні приймати рішення і 

виконувати адекватні дії, усвідомлюючи їх наслідки для довкілля [3]. О. Колонькова 

говорить про екологічну культуру як систему знань, умінь та навичок у сфері 

екологічної діяльності, що відповідають внутрішній позиції та забезпечують 

кваліфіковане розв’язання екологічно небезпечних ситуацій, спостереження та 
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контроль за дотриманням екологічних вимог у різних сферах життєдіяльності згідно 

з екологічним законодавством України [4].  

У педагогічній літературі екологічну культуру пов’язують із набуттям 

учнями [5]:  

а) системи знань про навколишнє середовище (соціальне і природне,                                                                                    

їх взаємозв’язку і взаємозалежності),  

б) практичного досвіду використання знань для вирішення екологічних 

проблем на локальному й регіональному рівнях;  

в) прогнозуванням відповідної поведінки й діяльності у професійній сфері                                      

й побуті;  

г) потребою спілкування з природою та бажанні брати особисту участь                                       

у її відновленні та збереженні.  

Отже, основою екологічної культури учнів є екологічні знання та досвід 

практичної діяльності в довкіллі. Набуті екологічні знання є власним надбанням 

особистості. Вони формуються під впливом екологічної інформації, яку учні 

отримують на заняттях із природничих предметів (біології, географії, фізики, хімії). 

Значною мірою звичайно на уроках біології. З усіх природничих наук саме біологія 

має з екологією найбільш тісні зв’язки, адже екологія, як наука, бере свій початок 

саме з біології.  

Варто зазначити, що при викладанні природничих дисциплін, послідовність 

вивчення взаємодії суспільства і природи має здійснюватися поетапно. На першому 

етапі в учнів потрібно формувати мотиви, бажання, прагнення та інтерес до пізнання 

об’єктів, явищ живої природи і людини як природної істоти. На другому етапі – 

розглядати екологічні проблеми, як наслідок реальних протиріч між людським 

суспільством і живою природою. Пізнавальний інтерес на цьому етапі розвивається 

за допомогою дослідження діяльності людини як екологічного фактора, початкової 

характеристики екологічних проблем і уявлень про прогнозування можливих змін у 

природних системах. На третьому етапі – розкривати наукові основи оптимізації 

взаємодії людини і суспільства                                з екологічними системами. На 

четвертому етапі – аналізувати історичні причини виникнення сучасних екологічних 

проблем, розглянути шляхи їх вирішення на основі міжнародного співробітництва. 

П’ятий етап – практичний – є важливим                             у формуванні відповідального 

ставлення учнів до природи, оволодіння ними правилами поведінки в природному 

середовищі.  

Проаналізувавши навчальні програми з біології, хімії, географії і фізики                                             

на 2020/2021 н.р., варто зазначити, що в кожній з них виокремлено наскрізну 

змістову лінію «Екологічна безпека та сталий розвиток». Так, наприклад, при 

вивченні біології вона націлена на формування в учнів соціальної активності, 

відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні 

питань збереження довкілля й розвитку суспільства, усвідомлення важливості 
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сталого розвитку для майбутніх поколінь. Тобто, провідними екологічними 

проблемами курсу біології є:  

- збереження різноманітності видів рослин, тварин та їх значення і роль у 

довкіллі;  

- захист здоров’я людини від негативних наслідків антропогенної діяльності;  

- вплив діяльності людини на стан біосфери.  

На уроках біології учням висвітлюється ряд понять, які є спільними для біології 

та екології, наприклад, вид, популяція, біоценоз, біогеоценоз, екосистема, біосфера, 

продуценти, консументи, редуценти, симбіоз, коменсалізм, мутуалізм, ланцюги 

живлення, автотрофи, гетеротрофи, біотичні, абіотичні, антропогенні фактори.  

В курсі хімії зазначена змістова лінія реалізується на зразках, що дають змогу 

учневі усвідомити причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність; важливість 

сталого (керованого) розвитку країни для майбутніх поколінь. Тобто результатом 

реалізації цієї змістової лінії при вивченні хімії є не лише обізнаність учня                                

із екологічними проблемами, пов’язаними із дотриманням чистоти води і повітря, 

процесами горіння і дихання, кислотними дощами, стійкими органічними 

забруднювачами, а й усвідомлення можливості розв’язування цих проблем засобами 

хімії.  

Учень повинен усвідомлювати необхідність збереження чистоти довкілля; 

брати участь у відповідних заходах; екологічно виважено поводитися у довкіллі.  

Екологічна складова хімічної освіти у програмі представлена біосферними 

колообігами Оксигену, Нітрогену, вуглекислого газу, води та такими наслідками 

впливу діяльності людини на середовище, як парниковий ефект, кислотні дощі, 

руйнування озонового шару, тощо. Вивчення хімії спрямоване також на формування 

в учнів навичок безпечного поводження з речовинами у побуті та на виробництві. 

Хімія несе основне навантаження в розкритті таких проблем, як забруднення 

навколишнього середовища техногенними речовинами, радіаційне забруднення 

середовища, порушення озонового шару, смоги, кислотні дощі та парниковий ефект. 

Таким чином, шкільний курс хімії має всі можливості для формування екологічної 

культури учнів. 

У шкільній освіті курс географії є єдиним предметом, який розглядає екологічні 

проблеми на трьох рівнях: глобальному (планетарному), державному 

(національному, регіональному) та місцевому (локальному, краєзнавчому). Шкільні 

курси фізичної, економічної та соціальної географії формують в учнів уявлення про 

природний комплекс, взаємозв’язки компонентів природи, вплив суспільства на 

природу, формують поняття, що змінна одного з компонентів природного комплексу 

призводить до зникнення всього природного комплексу, або ж до його перетворення 

на інший. При вивченні географії метою наскрізної змістової лінії «Екологічна 

безпека та сталий розвиток» є формування в учнів готовності до оцінки наслідків 

діяльності людини щодо природного середовища; застосування знань у справі 
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охорони природи; розуміння єдності та гармонії між природним середовищем, 

розвитком матеріального виробництва та рівня зростання соціальних стандартів 

населення в умовах сталого розвитку. 

Основними напрямками навчального матеріалу і проблем екологічного 

характеру, що розглядаються й обговорюються в процесі вивчення фізики, є вплив 

розвитку фізики та техніки на екологічну безпеку довкілля і здоров’я людини.                                                

Роль фізики у формуванні екологічної культури учнів полягає в тому, що на уроках 

можна навчити учнів розуміти окремі екологічні поняття, прищепити навички 

раціонального використання природних ресурсів, розкрити роль фізики у пізнанні 

найбільш загальних і фундаментальних законів природи, створити базу для 

формування наукового світогляду. В курсі фізики формування екологічної культури 

учнів можливе при вивченні питань, спільних для фізики та екології: фізичні 

властивості трьох агрегатних станів речовини, густина речовини, деформації, тиск, 

границя міцності, в’язкість, поверхневий натяг, температура, питома теплоємність, 

питома теплота плавлення і кристалізації, пароутворення і конденсації, 

теплопровідність, коефіцієнт поглинання і відбивання світла та ін. Також 

актуальними є питання використання нетрадиційних та відновлюваних джерел 

енергії, що є визначальним показником причетності будь-якої держави до світового 

сталого розвитку. 

Варто зазначити, що на формування екологічної культури учнів при вивченні 

природничих дисциплін впливають три взаємопов’язані складові: екологічні знання, 

екологічні переконання, екологічна діяльність.  

Перша складова – накопичення екологічних знань – передбачає: дослідження 

учнями досвіду природоохоронної роботи (анкети, інтерв’ю, бесіди, випуск 

екологічних газет); оволодіння знаннями про екологічний стан в Україні (екскурсії, 

відеофільми); ознайомлення з інформацією про охорону рослин та тварин 

(екопрогулянки, екопоходи по околицях, зустрічі з екологами).  

Друга складова – становлення екологічних переконань. Через диспути, 

обговорення, дискусії, конференції, утвердження власної позиції у класі, за 

допомогою конкретних справ, пов’язаних з екологією, формується переконання в 

тому, що до природи треба ставитися відповідально, берегти все живе; розв’язувати 

екологічні проблеми можна тільки спільними зусиллями,  на основі знань законів 

природи.  

Третя складова – екологічна діяльність – включає:  

- природоохоронну діяльність (догляд за кімнатними рослинами, клумбами біля 

школи, трудова діяльність під час екодесантів – розчищення парків, скверів 

мікрорайону); екологічна розвідка околиць, прокладання та оформлення 

екологічних стежок.  
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- пропагувальна діяльність: розповіді про природу рідного краю, проведення 

бесід про охорону природи; складання пам’яток, екологічних анкет, газет, 

інформаційних листівок; ведення екологічного щоденника;  

- ігрові форми діяльності: конкурси, турніри, конкурси-аукціони  (на знання 

якої-небудь теми, пов’язаної з природою); наукові проекти з охорони 

навколишнього середовища; турнір знавців природи; конкурс розповідей про 

рослини, тварини; вікторини, ігри-екскурсії.  

Найпоширенішими формами екологічної освіти в школі під час урочної 

діяльності є: інтегровані уроки, уроки-подорожі, уроки-експедиції, лекції, 

конференції, семінарські заняття, дискусії, екскурсії, екологічні ігри, розробка 

екологічних проєктів, заняття з використанням сучасних інформаційних і 

телекомунікаційних технологій, мультимедійних та інтерактивних технологій.  

 Не дивлячись на те, що зміст предметів природничого циклу певною мірою 

екологізовано і навчальні заклади проводять чимало екологічних заходів, залучають 

учнів до різних природоохоронних акцій, все ж таки рівень екологічної культури 

школярів залишається досить низьким. Значна частина учнів не усвідомлює 

особистої причетності до виникнення та розв’язання екологічних проблем, вони не 

пов’язують ці проблеми зі своєю життєдіяльністю. Така ситуація спричинена 

наявністю суперечностей у взаємодії учнів із природою. А саме між: 

- усвідомленням учнями необхідності розв’язувати екологічні проблеми, 

нерозуміння особистої ролі у цьому процесі; 

- авторитетом інших (батьків, вчителів, друзів), вчинки яких не завжди 

екологічно доцільні, та особистою екологічною позицією; 

- усвідомленням школярами необхідності збереження природи та негативним 

ставленням до окремих об’єктів та явищ природи; 

- бажанням здійснювати практичні екологічні заходи та недостатньою 

підтримкою друзів і дорослих. 

Підсумовуючи, зазначимо, що в сучасних умовах вирішення екологічних 

проблем є найбільш пріоритетним для збереження життя на Землі. Саме тому 

формування екологічної культури учнів є одним із найважливіших завдань школи.  
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ПРИРОДОЗНАВЧА ОСВІТА ЯК УМОВА ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ 

Особливості нинішнього етапу розвитку цивілізації пов'язані із загостренням 

цілого комплексу ключових проблем розвитку суспільства. До них відноситься 

економічна, екологічна, енергетична криза, а також наростання соціальних                                              

і національних конфліктів. Техногенний тип культури, що спочатку сприяв 

суспільному прогресу, нині активно породжує засоби знищення цивілізації. Нові 

вимоги до рівня наукової грамотності й освіченості в цілому диктуються інтересами 

виживання людини як біологічного виду та соціального суб'єкта [3]. 

Сформована в минулому система «підтримуючого навчання» (А. Печчеі)                      

уже не відповідає вимогам постіндустріальної цивілізації, що формується. Щоб 

стати творцем і організатором соціального життя, людина повинна у процесі освіти 

розвинути здібності до проективного погляду на майбутнє. Як відзначив президент 

Римського клубу А. Печчеі, цього можна досягти лише за допомогою інноваційної 

освіти. Такі терміни як інноваційна і традиційна освіта, ідея їх альтернативності                                        

були запропоновані групою вчених у доповіді Римському клубу в 1978 році, який 

звернув увагу світової наукової громадськості на факт неадекватності принципів 

традиційної освіти вимогам сучасного суспільства до особистості й до розвитку                                      

її пізнавальних можливостей. Інноваційна освіта трактувалося як орієнтована                                 

на створення готовності особистості до швидко наступаючих змін у суспільстві,                                    

як готовність до невизначеного майбутнього за рахунок розвитку здібностей                                      

до творчості, до різноманітних форм мислення, а також здатності до співробітництва 

з іншими людьми. 

Нова освітня парадигма, як пріоритет освіти, саме й розглядає орієнтацію                                        

на інтереси особистості, адекватні сучасним тенденціям суспільного розвитку. 

Головним гуманістичним змістом соціального розвитку в сучасних умовах стає 

утвердження ставлення до людини як вищої цінності буття, злиття суспільних                                                           

і особистих інтересів, створення умов для вільного розвитку кожної людини. 



Шкільна природничо-математична освіта: виклики та шляхи розвитку 

 

 115  

Гуманізація як похідна від поняття «гуманізм» і «гуманність» виступає 

соціально-ціннісною та морально-психологічною основою громадського життя, 

відносин між людьми. У цьому зв'язку вона характеризує й ціннісні аспекти освіти                                     

як суспільного явища. Гуманізація освіти відповідно може бути розглянута                                              

як найважливіший соціально-педагогічний принцип, що відбиває сучасні суспільні 

тенденції в побудові й функціонуванні системи освіти. 

За всіма цільовими функціями гуманізація освіти є умовою (фактором) 

гармонійного розвитку особистості, збагачення її творчого потенціалу, росту 

сутнісних сил і здібностей. Гуманізація освіти припускає реально функціонуючу 

систему, що забезпечує єдність безперервного загальнокультурного, соціально-

морального і професійного розвитку особистості з урахуванням індивідуальних 

запитів і суспільних потреб [2]. 

Нова парадигма освіти організаційно втілюється в багаторівневість                                                

і диверсифікованість. Однак змістові і технологічні компоненти відновлення освіти                                               

ще до кінця не відпрацьовані, а тому вимагають глибокого вивчення                                                            

й психолого-педагогічного обґрунтування, без якого нові починання ризикують 

залишитися більш-менш успішними емпіричними вкрапленнями в систему 

традиційної освіти. 

Основні принципи інноваційної освіти можуть і повинні бути покладені                                       

в основу аналізу нових функцій і нового змісту природознавчої освіти. У рамках 

нової парадигми природознавча освіта може й повинна стати соціально й 

особистісно значимим чинником, завдяки величезному змістовному, пізнавальному, 

світоглядному й методологічному потенціалу її засад. 

Нова парадигма природознавчої освіти, спираючись на її концептуально нові 

засади, повинна, разом з тим, сприяти виходу на якісно новий рівень найважливішої 

характеристики сучасної освіти – її цілісності. 

Насамперед, необхідно констатувати, що існують певні міфи із приводу поділу 

функцій природознавчої і гуманітарної освіти. Довгий час у нас складалось 

уявлення,  що світоглядна підготовка – це справа суспільних наук, а природничі 

науки – це професійна підготовка, що некоректно в принципі. 

Питання про пошуки нових орієнтацій, нових цінностей сучасної техногенної 

цивілізації зараз постало дуже гостро. Саме у цьому типі цивілізаційного розвитку 

науки про природу відіграють особливу роль. Вони не лише забезпечують 

технологічний прогрес, вони формують менталітет людей, глибинні структури 

мислення і, таким чином, реалізують свої гуманітарні функції. Природничі науки 

формують особливий тип раціональності, критично-аналітичної раціональності. 

Критично-аналітична раціональність, властива природознавчому знанню, 

важлива для світоглядних орієнтацій сучасної людини. Вона привчає людей                                                             

до усвідомлення відносності систем відліку й суджень, до обґрунтованого,                                                     

а не підказаному емоціями шляху пошуку рішень, до з'ясування обмеженості                                            
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й модельності наших уявлень про світ, до нових уявлень про об'єктивність наукового 

знання й одиничності «правильного» рішення, до розуміння додатковості й 

альтернативності як природних, так і соціальних факторів. 

Ідеї, які в рафінованому вигляді були сформульовані в природознавстві, мають 

загальнолюдське значення. Підкреслюючи це, Моісєєв М.М. сподівається,                                             

що «...коли-небудь філософи зрозуміють, що вивчення проблеми Людини варто 

починати не з вивчення філософії екзистенціалізму й психоаналізу, яким цивілізація 

також зобов'язана багато чим, а з вивчення висловлень Н.Бора – одного з найбільших 

мислителів XX століття (поряд з Ж.А.Пуанкаре, В.Вернадським, М.Хайдеггером), з 

вивчення принципів еволюціонізму та біосферно-ноосферної концепції. Адже всі 

цивілізаційні кризи сьогодення й майбутнього неможливо вирішувати поза 

парадигмою цілісності – цілісності суспільства, цілісності біосфери й, 

найімовірніше, цілісності Світобудови» [1, с.65-66]. 

Можна стверджувати, що сучасний синтез досягнень різних наук протікає                                                                 

в умовах, коли все більшу роль у науковому пізнанні починають відігравати великі 

комплексні програми і проблемно-орієнтовані міждисциплінарні дослідження. 

У сучасній ситуації формується нове бачення природного середовища,                                                        

з яким людина взаємодіє у своїй діяльності. Вона починає розглядатися                                               

не як конгломерат ізольованих об'єктів і навіть не як механічна система, але як 

цілісний живий організм, зміна якого може проходити лише в певних межах. 

Порушення цих меж призводить до зміни системи, її переходу в якісно новий стан, 

що може викликати незворотне руйнування цілісності системи. 

Діалог із природою в новому типі раціональності сполучається з ідеалом 

відкритості свідомості до різноманітності підходів, до тісної взаємодії (комунікації) 

різних індивідуальних свідомостей і менталітетів різних культур. 

Врахування перспективних інтересів суспільства й окремої особистості ставить 

відновлення природознавчої освіти в число пріоритетних завдань розвитку системи 

освіти. 

Пошук шляхів удосконалення природознавчої освіти призвів на початку 90-х 

років до розробки концепції фундаменталізації освіти (О.Суханов, 1996 та ін.) 

Завдання фундаментальної освіти – забезпечити оптимальні умови                                           

для виховання гнучкого й багатогранного наукового мислення, різних способів 

сприйняття дійсності, створення внутрішньої потреби в саморозвитку та самоосвіті 

протягом всього життя людини [4]. 

Як основа фундаменталізації проголошується створення такої системи                           

й структури освіти, пріоритетом якої є не прагматичні, вузькоспеціалізовані знання, 

а методологічно важливі, довго живучі й інваріантні знання, що сприяють цілісному 

сприйняттю наукової картини навколишнього світу, інтелектуальному розквіту 

особистості і її адаптації в соціально-економічних і технологічних умовах, які дуже 

швидко змінюються. 
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Фундаментальна освіта повинна бути цілісною. З цією метою окремі 

дисципліни розглядаються не як сукупність традиційних автономних курсів,                                                        

а інтегруються в єдині цикли дисциплін, зв'язані загальною цільовою функцією                                 

й міждисциплінарними зв'язками.  

Основну мету природознавчої підготовки школярів слід розглядати як 

розкриття змісту цілісного світогляду на основі міждисциплінарного синтезу                                                           

й еволюційно-синергетичної парадигми. Вона реалізується в процесі: 

- формування раціонального стилю мислення; 

- використання природознавчого методу пізнання природи й суспільства; 

- досягнення синтезу історико-наукового, філософського, природознавчого                                

і гуманітарного знання; 

- відтворення фізичної картини світу і її еволюції в процесі пізнання                                             

та формування уявлень про ідеї самоорганізації як нового світогляду; 

- усвідомлення причин зміни парадигми наукового мислення. 

Таким чином, при розробці дидактичних моделей реалізації гуманітаризації 

освіти варто брати до уваги, що в сучасних умовах особливо затребуваний той тип 

знання, що перетворює завдання організації великої кількості предметної інформації 

в легко доступну для огляду систему змістів. Саме змістів, а не форм, як це робиться 

зараз у всіх науках. 

Отже, у сучасній освіті природознавство повинне виконувати взаємозалежні                       

й взаємообумовлені функції, зокрема: 

1) загальноосвітню, що припускає формування сучасної загально наукової 

картини світу, уточнення й конкретизацію її специфічних рис, систематизацію                                    

й узагальнення знань з найважливіших напрямків розвитку сучасної науки як 

особливої сфери культури, яка взаємодіє з іншими її сферами та перенесення цього 

знання у шкільні навчальні дисципліни; 

2) світоглядну, котра включає формування цілісної, багаторівневої, складно 

організованої системи поглядів і уявлень про єдність світу й місце людини в цьому 

світі, що визначає ставлення людини до світу, до інших людей і самої себе, що 

формує раціональну, адекватну й відповідальну орієнтацію людини у природі та 

соціумі; виховує в учнівської молоді повагу до природного середовища; 

3) методологічну, що припускає оволодіння сучасними методами виявлення                       

і наукової постановки проблем, пошуком або розробкою методів їхнього вирішення, 

умінням оцінити знайдені рішення з позицій вірогідності, можливості 

підтвердження їхньої точності й оптимальності, і, у цілому, організації й побудови 

практичної діяльності людини в динамічно мінливих соціокультурних умовах; 

4) інтегративну (загальнокультурну), що орієнтує на обґрунтування 

закономірного об'єднання досягнень природних і гуманітарних наук на основі 

сучасної загально наукової картини світу й інших сфер культурної творчості, що 
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формує нові універсалії культури й нові системи ціннісних пріоритетів 

нетрадиційних стратегій людської життєдіяльності. 
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Розвиток України на стику ХХ-ХХІ ст. актуалізує нове бачення                                           

її духовно-морального, інтелектуального ресурсу, осмислення змін та викликів                                     

у соціокультурному житті, зокрема, у сфері освіти і виховання гармонійної, творчої 

особистості з відповідною екологічною культурою, екологічною свідомістю                                      

та відповідальністю з метою збереження балансу, не випускаючи з поля зору 

соціально-політичні, ідеологічні, соціокультурні процеси, що постійно змінюються, 

часом набуваючи форм парадоксальної непередбачуваності. 
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Майбутнє людства затьмарене катастрофічними загрозами природі: зникнення 

лісів, зміна клімату, погіршення якості води, забруднення повітря, засилля звалищ 

відходів, екологічні катастрофи у різних куточках Планети, вибух у Бейруті, аварія 

«Дельфі» під Одесою тощо. Науковці визначають основні глобальні екологічні 

проблеми: потреба в енергоресурсах, харчування з дефіцитом прісної води, 

знеліснення територій із загрозою пожеж на величезних площах Планети, 

скорочення біорізноманіття із зникненням багатьох живих організмів, що загрожує 

порушенням екологічного балансу в природі на різних рівнях; забруднення 

атмосфери із можливим підвищенням температури на 1,4 – 5,8 градусів за Цельсієм, 

підвищення рівня моря на 88 см, що може змінити традиційний уклад життя 

мільйонів людей; руйнація озонового екрану Землі; пандемія COVID-19 тощо [7]. 

Основним завданням людства на початку ІІІ-го тисячоліття є створення економіки, 

яка не завдає шкоди навколишньому середовищу із переходом на чисті види енергії 

та екологічно чисті технології [8, с.38-40]. 

Зусилля вітчизняних та зарубіжних учених спрямовані на впровадження 

гуманістичної аксіології, а також узгодження економічного, соціального та 

екологічного аспектів розвитку суспільства та особистості, без чого неможливе 

збереження природи та цивілізації. Проблемі екологічно здорової взаємодії 

суспільства з природою присвятили низку праць всесвітньо відомі вчені: 

В.Вернадський, А.Габор, Б.Коммонер, О.Леопольд, Дж.П. Марш, А.Тойнбі, 

Л.Чайнт, А. Швейцер та інші [7]. 

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст., Концепції 

екологічної освіти в Україні, інших державних документах у галузі охорони 

довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки 

визначено, що результатом процесу екологічного виховання є розвиток екологічної 

культури особистості – готовність до природоохоронної діяльності, екологічна 

свідомість з активною екологічною позицією, екологічна відповідальність                                                                                            

та екологічно-просвітницька діяльність. 

Загострилася проблема духовно-морального, інтелектуального виховання 

екологічної культури (екокультури) особистості через посилення гуманістичної 

спрямованості освіти і виховання в Україні з традиційною пошаною до матінки – 

природи, зафіксованою в архетипній тріаді: храм – дім – поле (земля). Це передбачає 

розвиток у молодої генерації уміння пізнавати, вивчати природу, розуміти її 

розумом і серцем, здійснювати екологічно доцільну діяльність на засадах 

християнської етики, не забуваючи Біблійне: «Господня земля…»                     (Пс. 

23:1). 

Генетична пам’ять українців, інших народів зберігає ціннісно-смисловий 

універсум зв’язків людини (суспільства) і природи, де концепт «природа» органічно 

ув’язаний із величним образом «матері», як сакральне ставлення, притаманне 

традиційній християнській культурі в Україні. 

http://www.blackseanews.net/read/166807
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Інтелектуальними ознаками екологічної культури особистості є наступні: 

здатність до відтворення знань, вміння вичленити проблему, сформулювати 

гіпотезу, мислити екологічними категоріями, віднайти вирішення проблеми, 

спроможність до розв’язання екологічних задач, використання алгоритмів, наявність 

творчого підходу, ступінь духовно-моральної культури, активності та ініціативності, 

просвітницької та науково-пошукової діяльності. 

Духовно-моральна культура особистості включає в себе духовно-екологічне 

виховання [1, с.38], геоекологічне виховання[7], як рух від знань, переконань                                            

і світогляду до дієвої моральної відповідальності, природоохоронних вчинків.                                              

Це – ознака духовно-моральної зрілості особистості, її відповідальності за власне 

життя, стан природи, збереження довкілля у драматичній боротьбі за виживання. 

Система виховної роботи навчального закладу будь-якого рівня вимагає 

здатності до самореалізації, самовизначення, самоудосконалення, самоосвіти, 

самовиховання, розвитку оптимістичного світобачення, усвідомлення неможливості 

насилля над природою, перетворення екознань у внутрішні переконання, зміну 

ціннісних орієнтацій на соціальну мотивацію [1, с.39]. Гуманізація освіти 

передбачає формування цілісної картини світу, інтеграції знань учнів про людину і 

світ, що розширює можливості адаптації особистості до нових і часом 

екстремальних, конкретно-історичних умов, сприяє творчій, вільній самодіяльності, 

створенню духовно-моральних, інтелектуальних цінностей, адекватних новим 

реаліям життя, формує здатність засвоювати альтернативні поняття, категорії, 

уміння діяти у різноманітних, нестандартних ситуаціях спілкування з навколишнім 

світом на основі  діалогової згоди. 

Гуманістична аксіологія в системі духовно-морального виховання особистості 

передбачає погляд на довкілля не лише як на речово-енергетичний фактор                                                             

та середовище існування людини, але і як джерело соціально-духовного багатства, 

здатного активно впливати на внутрішній світ людини. Гуманістичне ставлення                                                            

до  природи є новою якістю культурної комунікації людини і природи на ідеях 

гуманізації, рівноправності, діалогу, співробітництва, компромісу – нових 

орієнтаціях сучасної педагогічної та філософської думки [6, с.17]. 

Актуалізується глобальний гуманістичний підхід до проблем освіти і 

виховання, ідей співіснування різних філософських, культурних моделей, 

психолого-педагогічних програм на принципах неперервності, 

міждисциплінарності, культуровідповідності, екоцентризму, використання 

прогресивного вітчизняного та зарубіжного досвіду [6, с.19]. 

В сучасній Україні актуалізується проблема оновлення, конструювання змісту 

виховної роботи в школі, вищій освіті, розробки активних та інноваційних форм                                      

і методів цієї діяльності з метою створення сучасної функціональної моделі системи 

формування екосвідомості, екокультури особистості, спираючись на аналіз 

світоглядних проблем, філософських, культурологічних, психолого-педагогічних 
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поглядів вітчизняних та зарубіжних учених, на сутність людини у довкіллі в системі: 

людина – природа – суспільство як ноосферно-екологічну парадигму з позицій 

коеволюції людини і природи,  філософсько-культурологічних положень щодо 

гармонійної взаємодії особистості як активного перетворювача природи і суб’єкта 

діяльності та розвитку, особистісно – орієнтованого характеру розвитку екологічно 

відповідальної особистості [1, с.35]. 

Екологічна свідомість, екологічна відповідальність, екологічна культура – 

ознаки духовно-моральної, духовно-екологічної, інтелектуальної культури 

особистості зі складниками: моральність, воля, активність, ціннісні орієнтації, 

переконання, потреби, готовність до природоохоронної діяльності, усвідомлення 

власної причетності до охорони природи, що вимагає чесності, справедливості, 

принциповості, ініціативності, альтруїзму, толерантності, наполегливості і 

витримки, самодисципліни, працьовитості тощо [3]. 

Екологічні знання – перший крок у розвиткові екосвідомості учнів, як складова 

компетентності особистості. Цікавий досвід із проблеми розвитку екосвідомості та 

екокультури особистості мають різні середні школи України, зокрема, 

Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Білозерської районної ради 

Херсонської області, де втілюється у життя експериментальна тема: 

«Гуманітаризація навчання фізики засобами екологічної освіти». 

Низький рівень екосвідомості учнів виявився у низці факторів: учні                                                   

не сприймали проблеми навколишнього середовища як особисто значущі,                                           

не осмислювали проблеми довкілля, його красу і неповторність, загрозу знищення                                             

та необхідність  його охорони. У них не було органічного зв’язку між екологічними 

знаннями  та їх практичною реалізацією, між соціальною потребою захисту природи 

під тиском техногенних та інших факторів і утилітарним ставленням до неї, між 

об’єктивною цілісністю екосвідомості учнів та нескоординованістю, 

безсистемністю, непослідовністю дій учителів у її формуванні, між загрозливими 

викликами знищення природи та безвідповідального ставлення до неї, між 

набутками екологічної науки та низькою екосвідомістю учнів, слабкої особистісної 

орієнтації                                                               на духовно-ціннісне ставлення до 

природи – Божого дару.  

Ефективними інноваційними формами організації виховної роботи в різних 

регіонах України є конкурси «Юний еколог», екологічного плакату, комплекси 

тренінгів екологічного змісту, самоаналіз особистісного ставлення до матінки-

природи, проєктна екологічна діяльність учнів, спільні акції на зразок співпраці                                                                      

з екопоселеннями, екологічними гуртками, клубами, громадськими організаціями, 

добровільними громадськими народними дружинами, природничими музеями, 

учнівськими радами тощо. 

Ефективною є співпраця з Міжнародними екологічними інституціями, 

організаціями, участь у розробці проєктів та отримання грантів із фондів Євразії                                           
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та UNEP, участь у діяльності ресурсно-екологічних центрів типу «АВЕ – Земля»  

(Асоціація Відповідальних Екологів на Черкащині)[1, с.42]. 

У системі вищої освіти постійно оновлюються матеріали навчальних програм, 

посібників із дисциплін «Основи екології», «Валеологія», «Соціальна екологія», 

«Соціоекокультура», «Філософія природи», «Духовність і здоров’я» тощо. 

Виклики сучасного життя актуалізують проблему духовно-моральної, 

психологічної стабільності особистості, що вимагає використання якісно нових 

технологій спільної роботи педагога, психолога, соціального педагога, вихователя                                      

з підростаючим поколінням, зокрема, це інтерактивні технології: театралізовані, 

ігрові, інтелектуально-пізнавальні, художньо-прикладні проєкти (дослідження).                                                    

Про це пишуть науковці С.Архіпова, О.Безпалько, Т.Журавель, І.Звюрова, 

А.Капська, І.Мельничук, О. Плахотнік та ін. 

В Україні активно розвивається позашкільна еколого-натуралістична освіта                                     

в еколого-натуралістичних центрах, на станціях юних натуралістів, у творчих 

учнівських об’єднаннях, заочних та очних біологічних школах, у Малій академії 

наук тощо; нові інформаційні технології: спеціалізовані гуртки і наукові товариства, 

природні лабораторії, Інтернет-класи, стаціонари ландшафтного дизайну, освітні 

еко-техно-парки тощо [2, с.37]. 

Генеральна мета – розвиток духовно-екологічного, природничо-наукового 

світогляду особистості із використанням інноваційних форм діяльності, зокрема, 

ефективного методу форум-театру [5]. Велику науково-просвітницьку діяльність 

веде державна адміністрація м. Славутича, яка разом із освітянами організовує 

щорічні Міжнародні молодіжні екологічні форуми, проводять незабутній Форум 

Духу – скорботну ходу «Не дамо згасити свічку пам’яті!» в ніч з 25 на 26 квітня 

щороку у пам’ять Чорнобильської катастрофи. Велику духовно-моральну та 

інтелектуальну цінність має Славутицький досвід для України та світу, широка 

програма Міжнародного молодіжного екологічного форуму із включенням 

пам’ятних екологічних виїздів у м. Чорнобиль і мертве місто Прип’ять. 

Отже, спасіння – у народній ініціативі, патріотичній владі, у відродженні 

абсолютного виміру культури гуманізму – віри, надії, любові, які здатні виховати 

духовно-моральну людину щасливою на власній землі, у рідній державі, у власній 

родині, у неминучому звіті перед Творцем, утверджуючи одухотвореність Людини – 

Творчості – Середовища – Всесвіту. 
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Сучасна освіта покликана формувати творчу особистість, здатну 

використовувати набуті компетентності для конкурентоспроможної 

цілеспрямованої та ефективної діяльності в будь-якій сфері суспільного життя, 

приймаючи рішення і діючи на основі гармонізації взаємозв’язків суспільства і 

природи. В умовах осмислення специфіки глобальних проблем, усвідомлення 

єдності взаємопов’язаного сучасного світу і необхідності його збереження, розвитку 

інформаційно-технологічного суспільства, екологічний спосіб мислення і 

екологічна культура особистості стають основою ціннісного ставлення до 

навколишнього світу, важливою складовою духовного розвитку особистості.  

Формування у громадянина здатності приймати рішення та діяти в інтересах 

збереження довкілля є провідною світовою тенденцією. Формування екологічної 

компетентності – одне з найголовніших завдань освіти сталого розвитку. Екологічна 

компетентність дає змогу сучасній особистості відповідально вирішувати життєві 

ситуації, підпорядковуючи задоволення своїх потреб у спосіб, що не ставить «під 

загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби» [2].   
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Реалізація компетентнісно орієнтованої освіти регламентується державними 

нормативними документами, якими передбачено формування ключових 

компетентностей, в тому числі екологічної [1], і виокремлено наскрізні змістові лінії, 

серед яких «Екологічна безпека і сталий розвиток» [3]. А це потребує інтеграції 

ресурсів змісту природничих предметів з іншими.  

Психолого-педагогічна культура вчителя розвивається не тільки за умови 

знання і розуміння психології та духовного світу дитини, але й за умови 

сформованості відповідального ставлення до природного середовища, до свого 

здоров’я та здоров’я своїх вихованців. Виникає необхідність підвищення рівня та 

якості природничо-екологічної підготовки вчителів всіх фахових категорій. Сучасна 

школа потребує вчителя нового типу, який не тільки володіє високою фаховою 

кваліфікацією та професійною культурою, а і здатний об’єктивно осмислювати 

екологічні явища і факти, має високий рівень екологічного мислення та екологічної 

культури, вміє сформувати у своїх учнів систему загальнолюдських цінностей, 

гуманного ставлення до людей і природи, розуміння цінності живого, свого місця в 

суспільстві і природному середовищі. 

Розвиток екологічної культури вчителя ґрунтується на засвоєнні системи 

природничо-екологічних знань та практичних умінь, організації освітнього процесу                  

на основі нової еколого-освітньої моделі. Готовність вчителя до екологічного 

виховання учнів визначається рівнем його компетентності, яка відповідає вимогам 

екологічної освіти і включає рівень сформованості «екологічних знань, умінь, 

навичок, направлених на формування екологічної свідомості, мислення, світогляду, 

необхідних для загальної орієнтації в екологічній обстановці, для усунення або 

обмеження дій екологічного ризику» [4]. Рівень сформованості екологічної 

свідомості і екологічного мислення учнів визначається в значній мірі рівнем 

екологічної культури вчителя. 

Сучасний учитель потребує системи його культуротворчої підготовки, одним                                                    

із обов’язкових компонентів якої є екологічна культура. Науково-методичний 

супровід щодо формування екологічної складової педагогічної компетентності 

вчителя має поєднати диверсифіковані форми підвищення кваліфікації: курси при 

ІППО, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, вебінарах, 

майстер-класах, онлайн курсах, конференціях тощо. У курсову підготовку 

педагогічних кадрів всіх фахових категорій необхідно включити (у професійний 

модуль) лекції та спецкурс з екологічних проблем, семінарські заняття, тренінги, 

практичні заняття. Центральною ланкою системи екологічної освіти в умовах 

швидкозмінного суспільства має стати безперервний процес інформальної освіти – 

самоосвітня діяльність педагога. 

За результатами дослідження зроблено наступні висновки: 

● екологічна культура є органічною, невід’ємною частиною загальної культури 

людини;  
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● високий рівень екологічної культури є однією із обов’язкових складових 

професійної компетентності педагога; 

● розвиток екологічної культури вчителя ґрунтується на засвоєнні системи 

природничо-екологічних знань та практичних умінь; 

● екологічна компетентність потребує відповідних базових знань з хімії, біології 

та екології. Природничо-екологічна складова має стати обов’язковою 

частиною підвищення кваліфікації  вчителів всіх фахових категорій; 

● екологічна компетентність об’єднує когнітивний, професійно-діяльнісний                                    

та особистісно ціннісний компоненти; 

● формування і розвиток екологічної компетентності вчителя –                                      

це багатоаспектний, безперервний і системний процес; 

● гармонізація культурологічних, науково-предметних, світоглядно 

методологічних, дидактичних, психологічних знань екологічного змісту дасть 

змогу педагогу повніше реалізувати гуманітарну, культуротворчу функції 

освіти, сформувати екологічну свідомість конкретної особистості і 

суспільства в цілому. 

В умовах, коли екологічні проблеми набувають глобальних масштабів, 

екологічна культура і екологічне мислення набувають особливого соціального 

змісту, формують здатність дати гідну відповідь на виклики ХХІ століття. 
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ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА 

ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ  

Екологічна освіта сьогодні і завтра 

«…нині більшість людей не усвідомлює, 

наскільки ми руйнуємо світ, у якому живемо. 

Ми поводимось, як малолітні недоумки, 

залишені без нагляду в незрівнянному, 

дивовижному саду, і повільно, але впевнено 

перетворюємо його на безплідну пустелю за 

допомогою отрут, пилу, серпів і вогнепальної зброї». 

Джеральд Даррел. 

Основою екологічної культури є відповідна екологічна свідомість. Екологічна 

культура – це процес і результат формування екологічної свідомості особистості,                                                                    

що відображає нерозривну єдність між сукупністю знань, уявлень про природу, 

емоційно-почуттєвого і ціннісного ставлення до неї (внутрішня культура) і 

відповідних умінь, навичок, потреб взаємодії (зовнішня культура), заснований на 

гармонізації взаємозв’язків у системі «природа-людина».  

Більшість науковців виокремлюють три складові елементи, що визначають 

зміст поняття екологічна культура. А саме: відповідний рівень екологічних знань 

(інтелектуальний компонент); відповідний рівень екологічної свідомості (ціннісний 

компонент); відповідний запас практичних умінь і навичок у справі охорони 

здоров’я (діяльнісний компонент). 

Екологічна культура, «звернена до двох світів – природного довкілля                                 

і внутрішнього світу людини. Своїми цілями вона спрямована на створення 

бажаного устрою чи ладу в природі і на виховання високих гуманістичних 

смисложиттєвих цінностей і орієнтирів у людському житті» [1, с.14 ]. 

Основною метою економічної освіти є формування екологічної культури 

учнівської та студентської молоді, формування навичок, фундаментальних 

екологічних знань, екологічного мислення та свідомості, що ґрунтується на 

ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності [2, с.1]. 

Безгосподарне використання природних ресурсів та засмічення навколишнього 

середовища призвели до так званого парникового ефекту, який, у свою чергу, сприяє 

потеплінню клімату Землі. Поява та зростання дір в озоновому шарі Землі 

позбавляють людину життєво необхідного для неї захисту від радіоактивного 

ультрафіолетового випромінювання (що викликає, між іншим, і захворювання на 

рак). Погіршення якості повітря, забруднення земної атмосфери – все це сприяє 

розвитку бронхіальної астми, алергії та інших хвороб. Зростання населення 

спричинило зміну системи життєзабезпечення: зросла потреба в продуктах 

харчування, воді, чистому повітрі, енергоносіях, в транспортних засобах тощо. [3, 

с.22].  

Терміново слід розробити нову концепцію розвитку народного господарства, 

обмеживши до розумних обсягів розвиток добувних, енерго-, ресурсо- та водоємних 
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виробництв. Потрібно переглянути ставлення до питань подальшого розвитку 

металургійної й хімічної промисловості, визначити розумну потребу виробництва 

чавуну, сталі та хімічної продукції, а також впроваджувати маловідходні 

технологічні процеси, що забезпечать суттєве зменшення викидів забруднюючих 

речовин [3, с.18]. 

З метою підвищення рівня екосвідомості необхідно: 

• долучати увагу населення до екопроблем;

• пропагувати дбайливе ставлення до використання природних ресурсів;

• підвищувати кваліфікацію фахівців у галузі екоосвіти;

• виховувати екологічний світогляд у всіх верствах населення;

• створювати інформаційні матеріали та засоби наочної агітації для населення:

газети, журнали, стенди, плакати, банери тощо; 

• запровадити відеопрокат роликів, радіопрограм, телепередач тощо.

Отже, формування екологічної культури – складний, довготривалий

і багатогранний процес становлення мислення і поведінки населення усіх вікових 

категорій, утвердження їх соціально-моральних норм і цінностей [4, с.27]. 

Фахівці-екологи мають очолити інноваційний процес формування нової 

парадигми сучасної культури, сформувати нову систему освіти для гармонійного, 

еколого-збалансованого розвитку [5, с.119]. 

Провідна роль у формуванні екологічно вихованої особистості належить 

навчальним закладам І-ІІ рівня акредитації, які на основі базових знань, умінь 

і навичок, здобутих учнями у загальноосвітній школі, логічно продовжують 

гуманітарний напрям екологічної культури як складової національної культури. 

Шлях до формування високої екологічної культури лежить через ефективну 

екологічну освіту та виховання, які здійснюються в процесі навчання, виховання, 

самоосвіти, а також на власному життєвому досвіді. 

Дослідження показали, що дівчата ставляться до природи більш «екологічно», 

ніж хлопці. Якщо для дівчат природа – це краса, яку слід оберігати і про яку потрібно 

піклуватися, то для хлопців поряд з естетичним природоохоронним сприйманням, 

значною мірою притаманне прагматичне сприймання природи (як джерело 

матеріальної користі). З аналізу викладених соціальних досліджень структури 

ціннісних орієнтацій сучасної молоді, можна зробити висновок про незначущість 

екологічних цінностей серед учнів та студентів та про необхідність формування 

екологічної культури. 

Екологічна культура ще не стала у нас пріоритетною. Система 

природоохоронних органів влади України має серйозні внутрішні проблеми, 

що заважають реалізації природоохоронного законодавства на практиці. Серед них 

– недостатня нормативна база владних структур, практична відсутність сучасних

методичних розробок, відсутність об’єктивної глибокої, всебічної інформації.
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У процесі формування екологічної культури молоді потрібно закласти                             

у свідомість переконання, що все в нашому житті – від економіки до суспільної 

свідомості, так чи інакше, пов’язано з екологією, з умінням поліпшувати 

навколишнє середовище. 
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Щегельська Валентина Володимирівна 
Нерубайська ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів                                                                        

Біляївського району Одеської області 

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ ВІД ЗАБРУДНЮВАЧІВ АТМОСФЕРНОГО 

ПОВІТРЯ ОДЕЩИНИ 

Науково-дослідницький проєкт на тему: «Оцінка екологічних ризиків                         

від забруднювачів атмосферного повітря Одещини» розроблений логічним 

доповненням знань з географії. Одним із напрямків даного проєкту – поглибити                                                            

та розширити знання учнів про геологічні, метеорологічні, гідрологічні процеси                            

та наслідки, які можуть загрожувати життю, здоров'ю та благополуччю людини. 

Даний проєкт дозволяє вчителю творчо підходити до її реалізації, самостійно 

варіювати її структуру. Підбирати такі методи і форми роботи, які є 

найефективнішими.  

Метою роботи був аналіз екологічної ситуації на Одещині та оцінка 

екологічного ризику скорочення тривалості життя під впливом забруднюючих 

речовин  атмосферного повітря в даному регіоні. В роботі наведені дані щодо 

фізико-географічних особливостей області та антропогенного впливу на природне 

середовище. В Одеському регіоні еродовані більше ніж 50 % земель [1; 2; 3; 4].                                  

Підходячи до розгляду ризику скорочення тривалості життя, доцільно 

застосовувати два поняття: 
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1) узвичаєна умовно-розрахункова тривалість життя, яка дорівнює 100 

рокам;  

2) середня тривалість життя у сформованих природних умовах,                                      

яка обумовлена для населення досліджуваних регіонів шляхом зіставлення 

статистичних розподілів виживання до визначеного віку протягом життя. 

За допомогою статистичних даних, які отримані на основі досліджень повного 

періоду життя населення досліджуваного регіону, визначаються середня тривалість 

життя та ймовірність смерті до віку. 

При оцінці впливу забруднюючих речовин повітря важливим є встановлення 

концентрацій, які викликають ранні функціональні і патолого-морфологічні зміни                         

в організмі людини, а також урахування адитивності  їхньої дії. Для цього 

визначають так звані «діючі концентрації (ефективні, токсичні)», а також «граничні 

концентрації». Перші викликають ознаки інтоксикації організму, при других – 

прояви дії шкідливих речовин знаходяться на грані фізіологічних змін і 

патологічних явищ. У другому випадку для визначення скорочення тривалості життя 

використовується ГДК середньодобове. Представлені значення постійної 

загазованості (К факт) для розглянутих забруднюючих речовин досліджуваних 

регіонів. 

Отже, необхідно сказати, що у сучасних умовах забруднення атмосферного 

повітря спричиняє зміну термічного режиму (підвищення середньої температури 

повітря біля поверхні Землі при збільшенні запиленості атмосфери). Зростання 

концентрацій парникових газів призводить до підсилення глобального парникового 

ефекту. Атмосферні забруднення завдають шкоди здоров'ю людини, будівлям, 

матеріалам, покриттям, обладнанню, потребують додаткових затрат праці   й 

матеріалів на очищення та фарбування, зміну тканин. Крім того, збільшення вмісту 

сірки та інших сполук в атмосферних опадах, так звані кислотні дощі, негативно 

позначається на сільському, лісовому і рибному господарствах. Внаслідок 

господарської діяльності зменшуються запаси та погіршується якість підземних вод. 

Водночас збільшується вміст у підземних водах солей важких металів, органічних 

речовин, нафтопродуктів, нітратів, пестицидів, підвищується їх загальна 

мінералізація. За останні десятиріччя істотно змінилась якість ґрунтів України, 

зменшилась кількість гумусу, збільшилось забруднення. В результаті непродуманої 

зрошувальної та осушувальної меліорації (перезволоження, заболочування, 

засолення, закислення, висушування) відбувається водна і вітрова ерозія ґрунтів. 

Недосконала технологія використання і зберігання мінеральних добрив і 

отрутохімікатів призводить до порушення балансу хімічних речовин, що входять до 

складу добрив, наприклад,   до збільшення азоту нітратного в рослинах і отруєння 

тварин і людей. 

Негативний техногенний вплив на природне середовище зумовлений тим,                                                                                 

що не проводиться геоекологічна політика в розвитку промисловості і сільського 
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господарства, багато різних видів будівництва, застарілі, неекологічні технології 

природокористування, недосконала галузева структура і деформована територіальна 

організація промисловості. Ці дані були розраховані для визначення скорочення  

тривалості життя.  

Аналізуючи отримані результати, можна сказати, що перебуваючи на 

відкритому повітрі, з урахуванням адитивної дії розглянутих сполук-забруднювачів, 

для людей віком 40 років при 4-годинному перебуванні в умовах впливу азоту 

двоокису, вуглецю окису та формальдегіду, рівень скорочення тривалості життя є 

достатньо високим. Перебування в умовах впливу забруднювачів є небезпечним 

постійно і несе шкоду здоров’ю для всіх вікових категорій. 
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Щербина Наталія Полікарпівна 
 викладач КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж» 

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ 

ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ  

У середині ХХ ст. проблеми охорони навколишнього середовища й природних 

ресурсів привернули увагу світової спільноти. Згодом з’явилися перші науково-

аналітичні праці, які пробудили в суспільстві усвідомлення негативних екологічних 

наслідків економічного розвитку. У сучасному суспільстві велика увага 

приділяється екологічній культурі та свідомості, інформованості людей про 

екологічну ситуацію у світі, регіоні, місці проживання. 

Науковці вважають, що сучасне людське суспiльство змушене змінювати 

психологію світогляду людини та сприйняття нею довкілля шляхом:  

- дослідження особливостей сприйняття людиною навколишнього середовища; 

       - з’ясування мотивації екологічної поведінки; 

- розробки психолого-педагогічних засобів впливу, які б формували адекватне 

уявлення, дії та поведінку людини. 

Шлях до екологічної культури лежить через екологічну освіту, яка на порозі 

третього тисячоліття стала необхідною складовою частиною  гармонійного 

розвитку. У процесі виховання та навчання необхідно формувати екологічну 
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культуру особистості, характерною рисою якої є екологічна етика. Об’єктивний  

показник екологічної культури людини – це рівень її спілкування з природою, який, 

на жаль, у сучасному суспільстві дуже низький. За висловом видатного вченого Льва 

Канторовича, «низька культура природокористування не є наслідком низького рівня 

науково-технічної думки. А є наслідком відсутності у нас етики». Неетичне 

ставлення   до природи та самого себе є показником бездуховності людини. [4, с.349] 

На сучасному етапі навчання аналізується роль освіти та виховання                                     

у формуванні екологічної свідомості та культури особистості, доводиться,                            

що досягнення кінцевої мети екологічного виховання можливе за умови екологізації 

всього навчально-виховного процесу, запровадження нових нормативних і 

спеціалізованих екологічних курсів, створення профільних екологічних і 

природничих освітніх інституцій різного рівня. У розвинених державах розроблені 

та вдосконалюються різні програми й концепції розвитку екологічної культури та 

освіти. За останні роки видано багато посібників, підручників, науково-популярної 

літератури, розроблені рекомендації еколого-освітнього змісту. В більшості країн 

екологія стала обов’язковою дисципліною в усіх школах і вищих закладах освіти.  

Важливі для цивілізації процеси екологізації свідомості населення, формування 

нового – екологічного світогляду, нової – екологічної культури цілком характерні й 

для України. За останні роки у нашій державі також розроблено програми й 

концепції розвитку екологічної освіти та культури населення, створено кафедри і 

факультети екологічного профілю у навчальних закладах.  

Сьогодні активно розвивається як формальна екологічна освіта (в школах, 

вищих навчальних закладах, академіях підвищення кваліфікації), так і неформальна 

(за допомогою засобів масової інформації, кіно, музеїв, виставок, заходів 

природоохоронних товариств тощо). Основними завданнями екологічної освіти є: 

чітке усвідомлення того, що суспільство розвивається за тісних взаємозв’язків усіх 

природних і соціальних процесів; забезпечення кожній людині можливості здобути 

знання, необхідні для захисту довкілля та його поліпшення; розробка нових 

алгоритмів поведінки суспільства як єдиного цілого стосовно довкілля; розуміння 

необхідності активізації діяльності по охороні й поліпшенню навколишнього 

середовища [1, с.258]. 

В утворенні екологічної культури особистості відповідальна роль належить 

початковій школі, яка є однією з перших ланок становлення людини-громадянина. 

Основні риси характеру людини формуються у ранньому дитинстві і спілкування                          

з природою має у вихованні першорядне значення.  

Ключовим завданням інтеграції України в європейський та світовий простір 

стало створення системи освіти нового покоління, створення Нової української 

школи, яка має відповідати викликам нового тисячоліття, формувати нову генерацію 

дітей, що здатні мислити і діяти заради майбутнього. Перед сучасною освітою 

постала задача підготовки компетентних особистостей. Серед ключових 
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компетентностей Державного стандарту початкової освіти України є екологічна 

компетентність. Вона передбачає дотримання правил природоохоронної поведінки, 

розуміння важливості збереження природи, екологічну грамотність. Одним із 

засобів формування екологічної компетентності є діяльність, яка включає участь 

школярів у розробці і реалізації навчальних проєктів, спрямованих на покращення 

стану навколишнього середовища. У сучасній школі метод проєктів розглядається 

як система навчання, як педагогічна технологія ХХІ століття, яка передбачає уміння 

адаптуватися у швидкоплинному світі. Проєкти допомагають стимулювати нові 

навички, які затребувані сучасним суспільством [2, с.32]. 

 Одним із засобів формування екологічної культури є безпосереднє спілкування 

учнів з природою під час екскурсій та прогулянок. Наприклад, під час сезонних 

екскурсій у природу, вчитель не лише допомагає дітям виділяти характерні ознаки 

кожної пори року, а й формує навички грамотної поведінки в природі.  

Турботливе ставлення до природи формується тоді, коли дитина покращує 

навколишнє середовище своєю посильною працею. У школярів виробляються 

практичні вміння та навички, необхідні для правильного використання природних 

багатств, формуються якості активного творця, а не споживача і руйнівника. 

Безпосереднє залучення учнів до природоохоронних справ: підгодівля птахів 

узимку, догляд за рослинами та тваринами у «куточку живої природи» – перший  

крок до усвідомлення суспільної значущості своєї природоохоронної діяльності             

[3, с.40]. 

Формування екологічної культури передбачає також вироблення навичок 

грамотної поведінки дітей у природі. Вчителю слід поставити завдання так, щоб діти 

самі зробили правильний вибір: стати будь-якій тварині другом; не заявляти про себе 

криком – уміти слухати тишу; мало дивитися – уміти бачити, співчувати. Одним із 

засобів виховання у дітей гуманних почуттів до всього живого є використання 

телепередач, відеороликів, мультфільмів, дитячої науково-популярної та науково-

художньої літератури. Формування навичок екологічної культури продовжується у 

ВНЗ під час вивчення екологічної педагогіки, екології людини, валеології. Студенти 

мають зрозуміти педагогічну концепцію, в основу якої покладена біблійна істина 

про те, що ставитися до іншої людини треба так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе,  

природа теж потребує такого відношення.                  [4, с.353] 

Отже, сучасне суспільство не має права жити за рахунок майбутніх поколінь. 

«Екологізація» суспільної свідомості засобами виховання та освіти створює 

сприятливі передумови для успішної програми стійкого розвитку людства. 
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соціологічних досліджень та розвитку освіти Волинський інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА – ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ                                             

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

В Концепції екологічної освіти України зазначено, що екологічна освіта                      

в ХХІ столітті є складовою частиною гармонійного, екологічно безпечного 

розвитку, підготовки громадян із високим рівнем екологічних знань та екологічної 

свідомості. Адже, за оцінками фахівців, витрати на ліквідацію екологічних наслідків 

від використання неекологічної технології й устаткування у 30-35 разів 

перевищують ті витрати, що були б необхідні для розробки екологічно чистих 

технологій та застосування екологічно безпечного устаткування [1]. 

До свого 50-річного ювілею Римський клуб підготував та презентував спільноті 

нову доповідь «Com On! Капіталізм, короткозорість населення і руйнування 

планети».  У доповіді наголошено: «Світ, у якому домінує людина, усе ще може мати 

успішне майбутнє для всіх. Для цього потрібно припинити руйнувати нашу планету. 

Ми твердо віримо, що це можливо, але що довше ми чекаємо слушного моменту для 

дітей, то складніше цього досягти. Традиційні тенденції насправді не є 

раціональними. Продовження звичайного зростання призводить до масивних 

зіткнень з природними планетарними межами» [2]. 

 За останнє десятиліття екологічні проблеми набувають планетарного 

масштабу, адже людство починає розуміти відповідальність за наслідки згубного 

впливу та споживацького ставлення до навколишнього природного середовища, в 

якому якість життя з кожним роком погіршується. Підтвердженням цього є 

документи ООН: «Порядок денний на ХХІ століття», прийнятий в Ріо-де-Жанейро 

(1992 р.), та матеріали рішення Всесвітнього саміту зі сталого розвитку, що відбувся 

в Йоганнесбурзі (2002 р.) [3]. 
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Шляхи вирішення цих проблем окреслені у Резолюції ООН «Перетворення 

нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», які 

ґрунтуються на таких ключових засадах: 

1. Гідність – викорінення бідності, боротьба з нерівністю та захист прав кожної

людини, зокрема всіх тих, хто перебуває у скрутному становищі; 

2. Людина – забезпечення здорового життя, знань, залучення жінок і дітей;

3. Планета – захист екосистем для нинішнього та майбутніх поколінь;

4. Партнерство – зміцнення солідарності задля сталого розвитку;

5. Верховенство права та справедливість – заохочення існування спільнот у

мирі та безпеці, а також сильних інституцій; 

6. Процвітання – формування розвинутої та трансформаційної економіки.

Екологічна освіта – це цілісне культурне явище, що включає процеси навчання,

виховання, розвитку особистості. Вона спрямовується на формування екологічної 

культури як складової системи національного й громадського виховання, 

екологізацію навчальних дисциплін і програм підготовки, на професійну екологічну 

підготовку [3; 4]. 

У нормативних документах МОН України постійно наголошується 

на необхідності вибудови освітнього процесу із забезпеченням компетентнісного 

підходу в контексті наскрізних змістових ліній [4]. Варто зазначити, що у змісті всіх 

навчальних програм послідовно впроваджено компетентнісний підхід, який 

відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень Концепції 

«Нова українська школа». Визначені особливості запровадження наскрізних 

змістових ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова 

грамотність», які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що 

знаходять свій розвиток у процесі навчання й виховання. Вважаємо важливим те, що 

екологічна складова наявна в усіх наскрізних змістових лініях.  

Для забезпечення ефективного науково-методичного супроводу вчителів щодо 

змісту шкільної екологічної освіти протягом 2018-2019 навчального року НМЛ 

соціологічних досліджень та розвитку освіти Волинського ІППО проведено 

опитування вчителів та учнів закладів освіти області. Опитані респонденти 

вважають: 

● екологічні проблеми несуть в собі загрози для них особисто – 94 %,

● для України – 99,2 %,

● для людства – 99,3 %.

В своїй педагогічній діяльності екологічними проблемами опікувалися:

● 63 % опитаних вчителів,

● кожен третій разом з учнями збирав і аналізував інформацію про екологічний стан

регіону,

● кожен п’ятий брав участь у громадських екологічних акціях,

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=sociolog
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=sociolog
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● 17,5 % респондентів мали методичні доробки з екологічної освіти                                                        

та екологічного виховання учнів, 

● 8 % брали участь у діяльності громадських екологічних організацій, 

● засобами свого предмету систематично забезпечували екологічну освіту                                           

та виховання школярів 57 % вчителів,   

● 40 % респондентів звертаються до цієї проблематики лише іноді. 

 На думку опитаних вчителів, процес екологічної освіти ускладнюють: 

● негативні приклади діяльності дорослих – 58 % респондентів,  

● відсутність взаємодії вчителів різних предметів з даної проблеми – 28 % 

респондентів,  

● недостатня якість методичної літератури – 37 % респондентів.  

 Вчителі різного фаху очікують науково-методичного супроводу екологічної 

освіти та виховання учнів: 

● на електронних носіях – 55 %;  

● різних форм підвищення кваліфікації з проблем екологічної освіти                                                     

та виховання – 54 %;  

● пропаганди інноваційного досвіду кращих вчителів – 26 %. 

Результати діяльності педагогічних колективів області з екологічної освіти                               

та виховання школярів певною мірою відображені у відповідях учнів:  

● стан довкілля в Україні хвилює 82 % опитаних учнів,  

● 78 % переконані що діяльність кожної конкретної людини повинна сприяти 

вирішенню екологічних проблем, 

● 82 % вважають, що кожна людина повинна займатися охороною природи,   

● займатися охороною природи готові 73 % респондентів. 

Учні зазначили види екологічної діяльності, у яких вони брали участь.                                    

На першому місці прибирання територій біля школи, свого будинку, вулиць і парків, 

свого населеного пункту. На другому місці пасивні форми екологічної просвіти:  

● перегляд роликів в Інтернеті 41 %,  

● телепередач екологічного змісту 32 %, 

● читання спеціальної літератури – 11 %.  

Щодо активних форм – то це:  

● участь у діяльності екологічної агітбригади – 12 % респондентів, 

● виконання під керівництвом вчителя екологічних проєктів – 11%;  

● проведення досліджень у природі – 10 %;  

● робота на дослідних ділянках – 9 %,  

● підготовка повідомлень з екологічної тематики – 4 %, 

● 7 % респондентів відверто вказують на те, що цими проблемами не цікавляться і 

не займаються. 

Джерелами своїх знань з екології учні називають: 

● інтернет-ресурси – 78 %, 
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● вивчення шкільних предметів – 62 %, 

● перегляд екологічних телепередач – 54 %, 

● розмови в колі друзів та виховні заходи в школі – 30 %, 

● ознайомлення з діяльністю природоохоронних організацій – 13 %. 

   На ставлення дітей до природи впливають: 

● екскурсії в природу – 67 % респондентів, 

● уроки з предметів природничого циклу – 54 % респондентів та інших предметів                              

– 7 % респондентів;  

● бесіди та лекції про природу та її охорону представників різних екологічних 

організацій – 23% респондентів;  

● екологічні заходи з різних предметів – 8% респондентів. 

Переконати інших не завдавати шкоди природі зможуть за власними оцінками: 

● 75 % опитаних учнів,  

● 14 % не зможуть цього зробити в силу різних причин,  

●  8 % не будуть цього робити. 

Аналіз опитування показав певні результати екологічного виховання школярів 

області, висвітлив потреби щодо  спрямування педагогів усіх фахів на використання 

екологічної складової в освітньому процесі, визначив необхідність надання науково-

методичного супроводу вчителів області та забезпечення їх  підвищенням 

кваліфікації відповідної тематики. 

Список використаних джерел 

1. Екологічний вісник. 2018. №1 // Всеукраїнська екологічна ліга : веб-сайт. URL: 

https://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichnyi-visnyk/2018-rik (дата 

звернення 24.11.2020). 

2. Ясінська Н. В. Екологічна культура суб’єктів педагогічного процесу : метод. посіб. 

Луцьк, 2000. 66 с. 

3. Ясінська Н. В. Екологічне виховання в педагогіці Василя 

Сухомлинського. Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної 

педагогічної науки і практики : монографія. Луцьк: Надстир’я, 2016. С. 148. 

4. Пiдготовка вчителiв до викладання питань сталого розвитку. Навчально-

методичні матеріали для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів та 

системи післядипломної педагогічної освіти : посіб. / за ред. О. І. Пометун. Київ : 

Педагогічна думка, 2015. 120 с. 

 

  



Шкільна природничо-математична освіта: виклики та шляхи розвитку 

137 

РІШЕННЯ 

 Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Шкільна природничо-математична освіта: виклики та шляхи розвитку» 

25 листопада 2020 року  м. Одеса 

25 листопада 2020 року на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» проведена Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Шкільна природничо-математична освіта: виклики та шляхи розвитку». У 

конференції взяли участь понад 80 науковців, викладачів, методистів, педагогів, 

фахівців закладів освіти з різних регіонів України, зокрема м.Одеси, м.Дніпра, 

м.Рівного, м.Полтави, м.Києва, м.Чернівців, м.Миколаєва, м.Луцька, м.Ужгорода, 

Одеської, Київської та Полтавської областей. 

Метою конференції стало обговорення та пошук шляхів вирішення актуальних 

проблем шкільної природничо-математичної освіти в умовах модернізаційних змін. 

Робота Всеукраїнської науково-практичної конференції відбувалась в онлайн 

режимі за напрямами: трансформація змісту й методичного супроводу шкільної 

природничо-математичної та інформатичної освіти; неперервна освіта вчителів 

природничо-математичних дисциплін та інформатики; інтеграція як провідна 

тенденція розвитку суспільства та освіти; інформатизація в сучасній освіті: 

методологія, методика, технології; обдаровані діти: пошук, розвиток, підтримка; 

розвиток екологічної культури особистості у викликах ХХІ століття; міжнародний 

та вітчизняний моніторинг якості природничо-математичної освіти. 

Під час роботи конференції учасники мали змогу обмінюватися думками щодо 

реалізації завдань сучасної шкільної природничо-математичної, інформатичної 

освіти та розвитку екологічної культури особистості у викликах  ХХІ століття; 

обговорювалися проблеми і перспективи реформації освіти на засадах педагогіки 

партнерства, можливості інтегративних підходів до викладання природничо-

математичних дисциплін, організації роботи з обдарованою молоддю; 

репрезентувалися новітні методики навчання і виховання, інноваційні технології 

сучасного уроку, дієві засоби забезпечення неперервної освіти та модернізації 

науково-методичного супроводу в андрагогіці; здійснювався пошук можливостей та 

окреслювались шляхи реалізації компетентнісного, особистісно-орієнтованого і 

діяльнісного підходів в освітній діяльності. 

За результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції учасники 

відзначили: 

- актуальність та науково-методичну цінність результатів, висвітлених у доповідях;

достатній науковий рівень та практико орієнтованість  досліджень, які суттєво
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доповнюють  і розширюють уявлення про інновації в сучасній природничо-

математичній та інформатичній освіті; 

- теоретичну і практичну значущість науково–методичних напрацювань учасників

конференції, що розвивають проблематику розвитку шкільної природничо-

математичної та інформатичної освіти в сучасному вимірі, їх ґрунтовність та

належну якість;

- результативність впровадження ІКТ та ідей SТЕМ-освіти, прикладних питань

організації освітнього процесу на засадах інтеграції змісту природничо-

математичної освіти, проєктування сприятливого освітнього середовища щодо

розвитку екологічного мислення та здоров’язбережувальної компетентності

особистості;

- необхідність реалізації завдань Нової української школи та Концепції розвитку

природничо-математичної освіти (STEM-освіти);

- важливість організації роботи з обдарованою молоддю на  засадах педагогіки

партнерства та консолідації провідних науковців і творчих педагогів;

- необхідність в оновленні науково-методичного супроводу вчителів/викладачів

природничо-математичних дисциплін щодо розвитку їх особистісно-професійної

компетентності;

- вмотивованість науково-педагогічних та педагогічних працівників в питаннях

професійного та особистісного саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації.

Учасники Всеукраїнської науково–практичної конференції «Шкільна природничо-

математична освіта: виклики та шляхи розвитку» зважаючи на вище викладене 

вважають за потрібне: 

- продовжити і розширити взаємодію закладів освіти у галузі педагогіки, андрагогіки

та методики навчання і виховання щодо обміну інноваційними технологіями, що

сприятиме модернізації шкільної природничо-математичної та інформатичної

освіти;

- розвивати спільну наукову і освітню діяльність в умовах неперервної освіти

вчителів/викладачів природничо-математичних дисциплін;

- в умовах ключових змін, переосмислення сутності й формату сучасної природничо-

математичної та інформатичної освіти спрямувати наукові освітні дослідження та

інноваційні методичні й дидактичні практики на забезпечення ефективного

переходу основної школи до реалізації завдань, окреслених Державним стандартом

базової середньої освіти, підготовки до  профілізації старшої школи, підтримки та
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розвитку мережі закладів освіти з поглибленим вивчення природничо-математичних 

дисциплін, інформатики та використання інформаційно-комунікаційних технологій 

в основній та старшій школі, впровадження інтегрованих курсів та супровід 

діяльності  викладачів; 

- забезпечити удосконалення науково-методичного супроводу оновленого змісту

шкільної природничо-математичної та інформатичної освіти, професійної адаптації

та популяризації наскрізних наукових ідей, якими забезпечується поступ

навчального матеріалу від рівня стандарту до рівня олімпіадних і турнірних завдань,

творча комунікація вчителів та учнів з підвищеними освітніми потребами;

- сприяти поширенню інноваційного педагогічного досвіду з організації

сприятливого освітнього середовища щодо реалізації завдань STEM-освіти;

- забезпечити розвиток духовно-екологічної культури та екологічної компетентності

всіх учасників освітнього процесу;

- сприяти застосуванню сучасних науково обґрунтованих систем моніторингу якості

шкільної освіти, удосконаленню національної системи ЗНО і аудиту, впровадженню

міжнародних систем оцінювання і всебічному аналізу їх результатів для прийняття

управлінських рішень.

Рішення прийнято учасниками Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Шкільна природничо-математична освіта: виклики та шляхи розвитку», 

25 листопада 2020 року. 

м. Одеса, 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
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