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МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА 
«СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2020»: 

ПЕДАГОГИ ЛУГАНЩИНИ РЕПРЕЗЕНТУВАЛИ ДОСЯГНЕННЯ

4–6 серпня 2020 року відбулась Одинадцята 
міжнародна виставка «Сучасні заклади осві-
ти». До головної події освітньої галузі готувались 
і провідні педагоги Луганської області. Через ка-
рантинні обмеження виставку, яка мала відбутись 
у березні, перенесли на серпень, тому нагородами 
педагоги нашого регіону були відзначені заочно.

Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» 
репрезентувала новітні здобутки практиків освіт-
ньої галузі, українських учених, виробників і по-
стачальників засобів навчання, програм і рішень, 
авторські освітні проєкти, нові методики. Організу-
вала та провела виставку Компанія «Виставковий 
Світ» за інформаційної та методично-організацій-
ної підтримки Міністерства освіти і науки України, 
Національної академії педагогічних наук України.

Цього року виставка представила понад 500 
закладів вищої, фахової передвищої та післяди-
пломної освіти, наукових установ, закладів про-
фесійної (професійно-технічної) освіти, загальної 
середньої, дошкільної та позашкільної освіти, ор-
ганів державного й регіонального управління, міс-
цевого самоврядування, навчально-методичних 
(науково-методичних) центрів (кабінетів), вироб-
ників і постачальників засобів навчання, проєктів, 
сучасних програм і рішень для сфери освіти й нау-
ки, видавництв.

У межах Одинадцятої міжнародної виставки 
«Сучасні заклади освіти – 2020» відбулось нагоро-
дження переможців конкурсу з 8 тематичних номі-
націй золотими, срібними й бронзовими медаля-
ми. Вітаємо переможців з Луганської області:

 • Луганський обласний інститут післяди-

пломної педагогічної освіти (золота медаль у 
номінації «Підвищення професійної компетентно-
сті педагогічних працівників у контексті STEM-осві-
ти»);

 • Комунальний заклад  «Лисичанський 
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
№ 7 «Іскорка» (золота медаль у номінації «Підви-
щення професійної компетентності педагогічних 
працівників у контексті STEM-освіти»); 

 • Сватівську загальноосвітню школу 
І-ІІІ ступенів № 8 Сватівської районної ради (зо-
лота медаль у номінації «Міжнародне співробітни-
цтво як важливий фактор конкурентоспроможно-
сті української освітньої системи»);

 • Сєвєродонецький міський Центр еколо-
го-натуралістичної творчості учнівської молоді 
відділу освіти Сєвєродонецької міської ради 
(золота медаль у номінації «Міжнародне співробіт-
ництво як важливий фактор конкурентоспромож-
ності української освітньої системи»);

 • Комунальний заклад позашкільної осві-
ти Центр туризму, краєзнавства та екскурсій уч-
нівської молоді відділу освіти Сєвєродонецької 
міської ради (золота медаль у номінації «Компе-
тентнісний підхід – основа якості змісту освіти»);

 • Комунальний заклад «Лисичанська за-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №  7 Лиси-
чанської міської ради Луганської області» (зо-
лота медаль у номінації «Компетентнісний підхід –  
основа якості змісту освіти»);

 • Середню загальноосвітню школу 
I-III ступенів № 18 міста Сєвєродонецька (золота 
медаль у номінації «Комплексна підтримка дитини 
з особливими потребами як умова успішної реалі-
зації інклюзивної освітньої політики»);

 • Комунальний дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 6 
«Яблучко» Рубіжанської міської ради Луган-
ської області (срібна медаль у номінації «Комп-
лексна підтримка дитини з особливими потребами 
як умова успішної реалізації інклюзивної освітньої 
політики»);

 • Комунальний заклад «Краснорічен-
ський заклад загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів» Красноріченської селищної ради 
Кремінського району (срібна медаль у номінації 
«Упровадження внутрішньої системи забезпечен-
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ня якості освітньої діяльності і якості освіти в за-
кладі загальної середньої освіти»);

 • Сичанську загальноосвітню школу 
І-ІІІ ступенів Марківської районної державної 
адміністрації (бронзова медаль у номінації «Ду-
альна форма здобуття освіти як дієвий механізм 
підвищення якості підготовки фахівців»);

 • Комунальний заклад «Лисичанська спе-
ціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 Лисичан-
ської міської ради Луганської області» (бронзо-
ва медаль у номінації «Упровадження внутрішньої 
системи забезпечення якості освітньої діяльності 
і якості освіти в закладі загальної середньої осві-
ти»);

 • Опорний навчальний заклад «Золотів-
ська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №  5» 
Попаснянської районної ради (бронзова медаль 
у номінації «Упровадження внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності і якості 
освіти в закладі загальної середньої освіти»).

На виставці «Сучасні заклади освіти» почесни-
ми грамотами нагороджені: Юрій Стецюк, дирек-
тор Департаменту освіти  і науки Луганської ОДА; 
Ірина Цимбал, директор Луганського ОІППО, кан-
дидат педагогічних наук, доцент; Анатолій Дани-
льєв, заступник директора з науково-педагогічної 
роботи  Луганського ОІППО, кандидат історичних 
наук, доцент;  Ольга Касьянова, заступник дирек-
тора з наукової роботи Луганського ОІППО, кан-
дидат педагогічних наук, доцент; Олена Буряк, за-
відувач кафедри природничо-наукових дисциплін 

та методики їх викладання Луганського ОІППО, 
кандидат педагогічних наук; Вікторія Стасюк, 
методист Луганського ОІППО; Любов Савенко, ме-
тодист Луганського ОІППО; Ольга Савенкова, ме-
тодист Луганського ОІППО; Геннадій  Малашенко,   
методист  Луганського ОІППО.

20 серпня 2020 р. Луганський ОІППО провів для 
учасників виставки в онлайн-форматі на платфор-
мі Zoom круглий стіл «Розвиток професійних 
компетентностей педагогів для роботи за на-
прямами STEM-освіти».

Сертифікати доповідачів круглого столу отри-
мали:  Олена Буряк, завідувач кафедри природни-
чо-наукових дисциплін та методики їх викладання 
Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук;  
Олексій Воронкін, викладач-методист обласного 
комунального закладу «Сєвєродонецький коледж 
культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва», 
кандидат педагогічних наук;  Інна Кулачко, учи-
тель початкових класів Сєвєродонецького на-
вчально-виховного комплексу «Спеціалізована 
школа-колегіум Національного університету «Ки-
єво-Могилянська академія» Сєвєродонецької місь-
кої ради; Лариса Лисицька, директор комуналь-
ного закладу «Позашкільний навчальний заклад 
«Лисичанський центр науково-технічної творчос-
ті учнівської молоді» відділу освіти Лисичанської 
міської ради;  Лариса Чекмарьова, директор ко-
мунального закладу «Красноріченський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Краснорі-
ченської селищної ради Кремінського району.
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ОБЛАСНИЙ СЕРПНЕВИЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН «ОРГАНІЗАЦІЯ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У 2020–2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ:

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ» ТА СЕРПНЕВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ЛУГАНЩИНИ: РЕЗУЛЬТАТИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
28 серпня 2020 року відбулась традиційна 

серпнева конференція педагогічних працівників 
області «Реформування освітньої галузі Луганщини: 
результати та перспективи». 

Цьогорічному педагогічному форуму в Луганській 
області передував онлайн-марафон «Організація 
освітнього процесу у 2020–2021 навчальному 
році: тенденції та виклики», який з 25 по 28 серпня 
проводили Департамент освіти і науки Луганської 
обласної державної адміністрації спільно з Луганським 
обласним інститутом післядипломної педагогічної 
освіти та Навчально-методичним центром професійно-
технічної освіти у Луганській області. Під час 
інструктивно-методичних семінарів, які проводилися 
за допомогою програми Skype for business і платформи 
Zoom, науковці та досвідчені педагоги області 
ділилися досвідом щодо розв’язання нагальних питань 
організації освітнього процесу в закладах освіти 
та викладання окремих предметів з урахуванням 
протиепідемічних і профілактичних заходів у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби.

У 19-ти заходах онлайн-марафону для освітян 
закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 
професійної (професійно-технічної) освіти взяли участь 
2 650 педагогічних працівників Луганської області, 
що становить майже третину від загальної кількості 
педагогів зазначених закладів освіти.

Сучасна політика держави у сфері освіти полягає в 
забезпеченні кожній українській дитині рівного доступу 
до якісної освіти, що відповідає її потребам, потребам 
батьків, суспільства, викликам майбутнього. Саме тому 
темою обласної серпневої конференції педагогічних 
працівників було обрано «Реформування освітньої 
галузі Луганщини: результати та перспективи».

Серпневу конференцію відкрив Сергій Гайдай, 
голова Луганської обласної державної адміністрації – 
керівник обласної військово-цивільної адміністрації, 
який підкреслив важливу роль освітян у суспільстві, 
подякував педагогам за їхню щоденну працю та вручив 
нагороди Міністерства освіти і науки України й обласні 
відзнаки знаним педагогам регіону. 

У доповіді директора Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації Юрія Стецюка, що 

була присвячена практичним аспектам реалізації 
реформування освіти Луганщини, особливу увагу 
приділено питанням децентралізації та її впливу 
на структуру освітнього середовища й здійснення 
ефективного менеджменту в галузі, імплементації 
ухваленого у 2020 році Закону України «Про загальну 
середню освіту», а також розбудови Нової української 
школи, підвищення кваліфікації педагогічних і 
науково-педагогічних працівників, розвитку системи 
професійного навчання, вищої та фахової передвищої 
освіти області.

Спікерами конференції також виступили: Роман 
Власенко, голова Попаснянської районної державної 
адміністрації Луганської області («Нова школа в 
умовах децентралізації»);  Наталія Приходько, 
начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 
виконавчого комітету Чмирівської сільської ради 
Старобільського району Луганської області («Нова 
парадигма освіти в умовах об’єднаної територіальної 
громади»); Інна Сухаревська, директор Кудряшівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кремінської 
районної ради Луганської області («Автономія як шлях 
до ефективного менеджменту школи»); Ольга Коган, 
завідувач обласного ресурсного центру підтримки 
інклюзивної освіти Луганського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти («Доступність 
Нової української школи – якісна інклюзивна освіта»); 
Максим Бунєгін, директор Вищого професійного 
училища № 94 («Діяльність закладу професійної освіти 
в умовах пандемії»); Володимир Яковлєв, директор 
Луганського обласного центру еколого-натуралістич-
ної творчості учнівської молоді («Позашкільна освіта – 
виховний ресурс Нової української школи»); Тетяна 
Сідєльнікова, директор Луганського обласного 
центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства 
(«Реформування закладів позашкільної освіти в умовах 
децентралізації»).

Цьогорічна серпнева конференція педагогічних 
працівників підбила підсумки минулого навчального 
року, окреслила досягнення та проблеми, що турбують 
освітян регіону, визначила шляхи для розвитку системи 
освіти в Луганській області та дала старт новому 
навчальному року.

[СЕРПНЕВА КОНФЕРЕНЦІЯ]
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Сучасна політика у сфері освіти полягає в забез-
печенні кожній українській дитині рівного доступу 
до якісної освіти, що відповідає її потребам, потре-
бам батьків, суспільства, викликам майбутнього. 
Саме тому одним із пріоритетів діяльності всіх гілок 
влади у 2020 році є розвиток людського капіталу.

Для орієнтування в сьогоденні та в майбутньо-
му, формування цілей та виконання рішень і доціль-
ної діяльності потрібні не лише знання, а і єдність 
знань, умінь і розуміння.

Таким єднанням має стати процес децентраліза-
ції влади – реформи, яка передбачає передачу біль-
ших повноважень і ресурсів на рівень територіаль-
них громад. Децентралізація освіти – це передача 
повноважень і відповідальності за управління осві-
тою та фінансування освіти демократично обраним 
органам місцевого самоврядування та школам, при 
цьому важливі повноваження щодо визначення 
освітньої стратегії країни й загального напряму ос-

вітньої реформи залишаються на рівні Міністерства 
освіти і науки України.

Відповідно до статті 32 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування» до відання виконавчих орга-
нів сільських, селищних, міських рад належать влас-
ні повноваження, зокрема управління закладами 
освіти, які належать територіальним громадам, ор-
ганізація їх матеріально-технічного та фінансового 
забезпечення.

Трансформація дошкільної освіти до потреб 
Нової української школи – доступу до неї та її яко-
сті  – необхідна для розвитку українських дітей і 
піднесення економіки області й загалом країни. 
Для якісної освіти дошкільників потрібне щорічне 
оновлення освітнього середовища, яке має стати ін-
клюзивним, комфортним, з безбар’єрним доступом. 
Значна увага приділяється якості дошкільної освіти, 
яка буде у 2020–2021 роках вимірюватися за мето-
дикою ECERS. 

На сьогодні в області працює потужна мережа 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ 
ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юрій Стецюк

(ДОПОВІДЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
НА ОБЛАСНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ 28 СЕРПНЯ 2020 РОКУ)

Рисунок 1
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закладів дошкільної освіти (рисунок 1). Протягом 
2020 року Департаментом освіти і науки в партнер-
стві з органами місцевого самоврядування було 
створено 175 додаткових місць у дитсадках. Зараз 
питання із чергами в заклади дошкільної освіти в 
області відсутнє. 

Серед мотиваційних заходів щодо престижності 
роботи вихователів відбулося збільшення зарплати 
та тривалості щорічної відпустки (рисунок 1).

Відтепер спрощено умови для роботи та від-
криття садків – дошкільні заклади можуть залучати 
компанії для забезпечення харчування та медично-
го обслуговування, а також наймати на роботу не 

лише педагогічних працівників. Це дасть можли-
вість відкривати маленькі садочки – як комунальні, 
так і приватні.

У 2020–2021 навчальному році в області розпоч-
нуть свою роботу 276 закладів загальної серед-
ньої освіти, у яких здобуватимуть освіту 55 043 учні. 

18 березня 2020 року набув чинності Закон 
України «Про повну загальну середню освіту». 
Зараз тривають заходи щодо його імплементації.

У статті 35 нового закону визначені нові типи 
закладів: «початкова школа», «гімназія», «ліцей». А 
з 1  вересня 2024 року передбачено створення лі-
цеїв як закладів профільної освіти для учнів 10–12 
класів. Департаментом освіти і науки проводиться 
робота щодо визначення, оснащення та кадрової 
відповідальності таких закладів для забезпечення 
надання якісних освітніх послуг для учнівської мо-
лоді, яка у 2024 році планує навчатися в 10–12 кла-
сах профільної школи.

Обговорюючи питання щодо визначення типу 
закладу загальної середньої освіти, важливо пе-
реоформити установчі документи закладів освіти 

з метою приведення їх у відповідність до чинного 
законодавства. 

У межах реалізації принципу рівного доступу 
школярів до якісної освіти продовжується робота з 
розширення мережі опорних закладів освіти (рису-
нок 2).

Опорні заклади освіти є центрами зосередження 
ресурсів, необхідних для найбільш повного задово-
лення освітніх потреб здобувачів освіти. Створення 
та функціонування опорних закладів освіти безпо-
середньо пов’язано з реформою децентралізації.

Друга половина навчального 2019–2020 року 
для освітян та їхніх родин видалася складною та 

напруженою, бо всім довелося жити по-новому в 
умовах загальнодержавного карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби. Для всіх це 
стало новим викликом і завданням навчитися жити 
в надзвичайних умовах. Ми спробували опанувати 
дистанційне навчання в закладах освіти й робота в 
цьому напряму, з огляду на ситуацію, залишається 
пріоритетною.

Зовнішнє незалежне оцінювання цього року 
стало одним із найбільш напружених та емоційних 
випробувань як для його учасників, так і для орга-
нізаторів. Спільними зусиллями вдалося провести 
його злагоджено та професійно, створити всім учас-
никам належні умови для проходження ЗНО, тим 
самим забезпечивши для них можливість вступу до 
закладів вищої освіти.

У регіоні продовжено роботу щодо розбудови 
Нової української школи. Міністерством освіти 
і науки розроблено проєкт нового Державного 
стандарту базової середньої освіти, який відтепер 
містить не лише загальні, а й конкретні вимоги до 
того, що мають знати учні. Тож учитель чітко має 

Рисунок 2
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розуміти, до якого результату варто прагнути, при 
цьому маючи повну свободу в тому, як цих резуль-
татів досягати.

З метою підготовки педагогічних працівників до 
роботи в умовах НУШ в області розпочато масштаб-
не підвищення кваліфікації вчителів. Для цього 
Луганським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти підготовлені тренери-педагоги 
(121 особа), які провели навчання для 3 295  педа-
гогічних працівників.

Проведена демонополізація підвищення квалі-
фікації вчителів – «гроші ходять за вчителем на під-
вищення кваліфікації». Фінансування підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників закладів осві-
ти області буде здійснюватися з місцевих бюджетів 
їх засновників – міст обласного значення, районів, 
об’єднаних територіальних громад на умовах регіо-
нального замовлення.

З 2020 року вчитель сам обирає суб’єкт, форму та 
вид підвищення кваліфікації.

Значну роботу за цим напрямом проводить Лу-
ганський обласний інститут післядипломної педаго-

гічної освіти, який спільно з Навчально-методичним 
центром професійно-технічної освіти у Луганській 
області з 25 по 28 серпня провів обласний серпневий 
онлайн-марафон «Організація освітнього процесу у 
2020–2021 навчальному році: тенденції та виклики». 
Це допомога педагогічним працівникам Луганщини 
в розв’язанні нагальних питань організації освітньо-
го процесу в закладах освіти та викладання окремих 
предметів з урахуванням протиепідемічних і профі-
лактичних заходів у зв’язку з поширенням коронаві-
русної хвороби.

З 2019 року в Україні розпочався пілотний про-
єкт із сертифікації педагогічних працівників, який 
триватиме три роки. Започатковано конкурсний 
відбір на посаду керівника закладу загальної серед-
ньої освіти, установлено законодавчі обмеження 
щодо строку перебування його на посаді та роз-
ширено повноваження щодо організації діяльності 
відповідного закладу.

Зауважимо, що зараз значно вдосконалена фор-
мула освітньої субвенції  – уперше школи почали 
фінансувати за актуальною, а не річної давності 
кількістю учнів. До Луганської області спрямовано 
1,17 млрд грн для виплати заробітних плат учите-
лям. Саме такої додаткової суми потребувала освіт-
ня субвенція, щоб забезпечити фінансування на 
основі реальної кількості учнів, а не на основі мину-
лорічної, як було до цього.

Удвічі збільшено інвестиції в модернізацію та 
оновлення освітньої інфраструктури області (порів-
няно з 2019 роком) (рисунки 3, 4). 

На цей час відділами освіти проводяться проце-
дури тендерних закупівель, постачання обладнан-

ня, меблів та матеріалів.
Особливу увагу приділяємо розвитку держав-

ної мови. У Законі України «Про повну загальну се-
редню освіту» деталізовано статтю «Про мову осві-
ти», яка пропонує різні моделі вивчення української 
мови в школах. Із 6 листопада 2019 року розпочала 
роботу Національна комісія зі стандартів державної 
мови, завданням якої є встановлення стандартів 
державної мови й методів перевірки рівня воло-
діння державною мовою, необхідного для набуття 
громадянства чи зайняття визначених законами по-

[ОФІЦІЙНО]

Рисунок 3
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сад. Тож з 1 вересня 2020 року всі класи, у яких у по-
передні роки навчання здійснювалось російською 
мовою, мають перейти на викладання  навчальних 
предметів (інтегрованих курсів) державною мовою 
в межах чинного законодавства. 

Також хочу наголосити на неухильному вико-
нанні статті 9 Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної», у 
якій ідеться про застосування української мови під 
час виконання своїх службових обов’язків протя-
гом усього часу перебування в навчальному закла-
ді, зокрема керівниками закладів освіти всіх форм 
власності, педагогічними та науково-педагогічними 
працівниками. 

Пріоритетом реформування системи освіти регі-
ону є розвиток інклюзивної освіти. Якщо на поча-
ток 2019 року інклюзивною освітою було охоплено 
276 дітей з особливими освітніми потребами, то на 

початок 2020-го року вже було 405 дітей (рисунок 5). 
Для того щоб діти з особливими освітніми потреба-
ми могли отримувати якісні послуги, відкрито 8 ін-
клюзивно-ресурсних центрів, які діагностують дітей 
та надають батькам і вчителям рекомендації щодо 
успішного навчання та адаптації цих учнів у шкіль-
них колективах. У 2020 році 1  468 дітей пройшли 
комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 
в ІРЦ.

Маємо прогрес щодо розвитку професійної 
(професійно-технічної) освіти. В області функціо-
нують 19 закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти, у яких здобувають освіту 4 569 осіб 
(рисунок 6). 

Продовжено розвиток дуальних програм, за 
якими здобувачі освіти до 70  % навчального часу 
проводять на реальному виробництві. У 2019–2020 
навчальному році на 96  % зросла кількість здобу-

Рисунок 5

Рисунок 4
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вачів професійної освіти за дуальною формою нав-
чання, на 140 % зріс спектр професій, за якими ді-
ють дуальні програми, та на 100 % зросла кількість 
закладів, що мають такі програми.

Заклади професійної (професійно-технічної) 
освіти області беруть участь у грантових проєктах 
та міжнародних конкурсах з метою зміцнення ма-
теріальної бази та створення мережі сучасних про-
фільних ліцеїв.

У мережі області функціонують 5 закладів ви-
щої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, у яких здобува-
ють вищу освіту 17 500 студентів.

Відбулися зміни системи державного фінансу-
вання закладів вищої освіти. Замість фінансування 
на основі кількості студентів та ставок у штатному 
розписі, починаючи з 2020 року, університети от-
римують бюджетні кошти відповідно до результатів 
їхньої діяльності. Відтепер більше фінансування ма-
ють отримувати ті заклади вищої освіти, які мають 
кращі результати своєї діяльності, зокрема більше 
випускників, більше замовлень від бізнесу та між-
народних грантів, а також входять до міжнародних 
рейтингів.

Також у новій системі передбачено більше ко-
штів на підготовку студентів технічних, природни-
чих і аграрних спеціальностей, адже саме від них 
залежить технологічний розвиток нашої країни.

Зауважимо, що до Закону України «Про вищу 
освіту» були внесені зміни:

 • відчутно спрощено процедуру ліцензування 
у сфері вищої освіти;

 • передбачено відхід від дипломів держав-
ного зразка та запровадження обов’язкової 
акредитації освітніх програм;

 • введено ключові показники ефективності 
для контрактів з ректорами;

 • надано можливості для розвитку дуальної 
форми здобуття вищої освіти, міждисциплі-
нарних програм.

З кожним роком усе більше уваги приділяється 
розвитку дуальної системи в університетах.

Міністерство освіти і науки розпочало пілотний 
проєкт із дуальної освіти, у якому беруть участь 
44 університети та коледжі з різних куточків країни, 
зокрема й Луганський національний аграрний уні-
верситет.

Упроваджено мінімальну ціну контрактного нав-
чання для 38-ми зі 121-ї спеціальності (так звану ін-
дикативну собівартість).

З 1 вересня 2020 року для вступників на най-
більш популярні спеціальності контрактне навчан-
ня коштуватиме не менш як 60 % вартості, яку спла-
чує за бюджетні місця держава. Зміни не торкнуться 
студентів, які вже навчаються. Вартість навчання 
буде корелюватись із доходами людей у регіоні. 
Якщо ціна буде вища, ніж три середні офіційні заро-
бітні плати в області, університети зможуть не під-
вищувати її. 

Це дозволить зробити плату за навчання відпо-
відною реальним витратам університету на підго-
товку студента та дозволить інвестувати в лабора-
торії, платити вищу зарплату кращим викладачам та 

Рисунок 6
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забезпечить якісне навчання для кожного студента.
Громадяни мають право отримати податкову 

знижку на витрати на навчання. Батьки студентів 
або самі студенти, якщо вони протягом навчан-
ня працюють,   можуть  повернути  18  %  вартості 
контракту. Водночас держава надаватиме пільгові 
кредити за ставкою 3 % на навчання в університеті. 
Це забезпечить можливість кожному отримати до-
ступ до бажаної спеціальності.

Департамент освіти і науки Луганської обласної 
державної адміністрації в партнерстві з органами 
місцевого самоврядування визначив на 2021 рік 
такі пріоритети у своїй діяльності:

 • суворе дотримання протоколів та рекомен-
дацій щодо організації роботи закладів осві-
ти всіх форм власності в умовах пандемії;

 • організація освітнього процесу з викорис-
танням технологій дистанційного навчання 
для всіх учасників освітнього процесу;

 • забезпечення шкіл електронно-освітніми ре-
сурсами (комп’ютерним та мультимедійним 
обладнанням; сучасними меблями та облад-
нанням для природничо-технічних кабінетів; 
STEM-лабораторіями);

 • забезпечення участі закладів освіти в між-
народному дослідженні якості освіти PISA – 

2021;
 • упровадження Державного стандарту базо-

вої середньої освіти, інвестиції у створення 
мережі профільних ліцеїв, розвиток системи 
професійного зростання вчителя;

 • упровадження законів «Про професійну 
освіту» та «Про дошкільну освіту»;

 • реалізація ІІ етапу Національної стратегії ре-
формування системи інституційного догляду 
та виховання дітей;

 • продовження боротьби з академічною недо-
брочесністю;

 • створення безпечних умов харчування в за-
кладах освіти шляхом упровадження проце-
дур контролю, що засновані на принципах 
системи НАССР;

 • прозоре проведення відбору об’єктів, фінан-
сування яких затверджується на рівні МОН 
України – співфінансування об’єктів у межах 
субвенції «Спроможна школа для кращих ре-
зультатів» та створення навчально-практич-
них центрів.

Шановні освітяни, дозвольте побажати вам міц-
них нервів, доброго здоров’я, успіхів у роботі та ро-
динного добробуту!

Дослідно-експериментальна робота закладів освіти 
Луганської області регіонального рівня : довідкове ви-
дання / автори-уклад. : О. В. Касьянова, В. П. Мартино-
ва, О. В. Савенкова. Лисичанськ : ТОВ «ФОКСПРИНТ», 
2020. 147 с.

Довідкове видання репрезентує результати дослід-
но-експериментальної роботи, спрямованої на перевірку 
можливості використання освітніх інновацій у закла-
дах дошкільної та загальної середньої освіти Луганської 
області. Матеріал упорядкований на основі звітів про 
перебіг та результати експериментальної роботи, на-
уково-методичний супровід якої здійснюють працівники 
структурних підрозділів Луганського обласного інститу-
ту післядипломної педагогічної освіти у співпраці з науко-
вими установами НАПН України, закладами вищої та піс-
лядипломної освіти. Творчий доробок експериментальних 
закладів, представлений у виданні, збагачує освітянську 
практику та впливає на підвищення якості освіти в ре-
гіоні.

Посібник адресований керівникам і педагогічним пра-
цівникам, які прагнуть змін та наполегливо й творчо 
вирішують освітні завдання.

Електронна версія: http://loippo.edu.ua/activities/
editorial-and-publishing-activities/handbooks.

Нове видання Луганського ОІППО
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Управління освітою – це один з головних напря-
мів роботи органів місцевого самоврядування в 
умовах реформи децентралізації влади в Україні. 
Зазвичай половина всіх видатків територіальних 
громад іде на утримання освітньої мережі. У цьому 
контексті важливим завданням для місцевої вла-
ди є забезпечення балансу між якістю освітніх по-
слуг та оптимізацією освітньої мережі. Спроможна 
освітня мережа – це оптимальна структура сис-
теми освіти, яка забезпечує належний рівень яко-
сті освітніх послуг.

Досвід Попаснянського району довів тезу про 
ефективність створення опорних шкіл як способу 
оптимізації освітньої мережі та осередків єдиного 
освітнього простору, що забезпечать усім вихован-
цям рівний доступ до якісної освіти відповідно до 
державних стандартів. З 2016 року в районі діє чо-
тири таких заклади: Опорний навчальний заклад 
«Попаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-
нів № 1 Попаснянської районної ради»; Опорний 
навчальний заклад «Золотівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 5 Попаснянської районної 
ради», Опорний навчальний заклад «Гірська ба-
гатопрофільна гімназія Попаснянської районної 
ради»; Опорний навчальний заклад «Білогорівська 
загальноосвітня школа I-IІI ступенів Попаснянської 
районної ради». Опорні навчальні заклади мають 
сім філій, з них дві мали статус малокомплектних 
шкіл, крім того, призупинено роботу ще двох за-
кладів освіти.

Робота щодо створення опорних закладів су-
проводжувалася аналітичною діяльністю та ши-
рокою інформаційною кампанією, що спрямову-
вались на виявлення проблем функціонування 
закладів, матеріально-технічного забезпечення, 

фінансування тощо. Ці питання є досить складними 
і, звичайно, не всі визначені нами цілі щодо опти-
мізації були досягнуті, але ж маємо вже конкретні 
позитивні результати. 

По-перше, мережа закладів освіти району на 
сьогодні є фінансово спроможною, коштів освіт-
ньої субвенції вистачає на забезпечення виплати 
заробітної плати педагогічним працівникам.

По-друге, оптимізовано та автономізовано си-
стему управління цими закладами освіти – замість 
одинадцяти директорів працюють чотири.

По-третє, вдалося залучити значні інвестиції в 
розбудову опорних шкіл. Так, за 4 роки залучено 
приблизно 40 млн грн бюджетних коштів, з них 
приблизно 25 млн грн – кошти державного бюдже-
ту – субвенції, державного фонду регіонального 
розвитку. У закладах освіти проведені капітальні 
ремонти, придбано 7 шкільних автобусів, облашто-
вано 33 спеціалізованих класи, з них 16  – кабінети 
природничо-математичних дисциплін. Вдалося за-
безпечити підвоз дітей навіть у міській місцевості.

Сьогодні в Попаснянському районі впроваджу-
ється експеримент щодо розділення повноважень 
відділу освіти між безпосередньо управлінцями та 
їхньою фінансово-господарською діяльністю. Для 
цього створено комунальну установу «Попаснян-
ський районний центр фінансово-господарського 
забезпечення комунальних установ та закладів 
освіти» й оптимізовано відділ освіти. До того ж роз-
поділено повноваження та відповідальність щодо 
забезпечення методичного супроводу освітньо-
го процесу, фінансово-господарської діяльності 
освітніх закладів.

В інвестиційній діяльності в галузі освіти ви-
значені      пріоритети  –    пожежна   безпека, хар-

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА В УМОВАХ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Роман Власенко 

(ВИСТУП ГОЛОВИ ПОПАСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА ОБЛАСНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ 28 СЕРПНЯ 2020 РОКУ)
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чоблоки та спортивна інфраструктура. Крім 
того, упроваджується система енергомоніторин-
гу для забезпечення контролю за споживанням 
енергоресурсів, їх економії та раціонального вико-
ристання. 

У питанні розбудови освітньої інфраструктури 
важливим є використання всіх наявних можливо-
стей для залучення фінансових ресурсів. На Лу-
ганщині працює багато міжнародних донорських 
організацій, реалізуються грантові проєкти. Для 
того щоб залучити ці ресурси, необхідно мати пев-
ний рівень громадянської активності, працюючі 
громадські об’єднання. Освітяни Попаснянського 
району – активні учасники цих процесів, вони є 
керівниками та членами багатьох громадських ор-
ганізацій. За останні чотири роки в закладах освіти 
реалізовано десятки мікропроєктів із залученням 
в їхню інфраструктуру коштів міжнародної техніч-
ної допомоги. 

Пріоритетними напрямами в цій роботи є гро-
мадська безпека, соціальна згуртованість, миробу-
дування, екологія, інновації.

У 2020 році реалізуються чотири великих проєк-
ти на загальну суму приблизно 1,5 млн грн. Серед 
них проєкт «Зелений клас» (Попаснянська гімназія 
№ 20 Попаснянської районної ради Луганської об-
ласті); проєкт з питань безпеки – огорожа освітніх 
закладів та обладнання відеоспостереження (Ко-
мишуваський НВК та Золотівська багатопрофільна 
гімназія Попаснянської районної ради); проєкт об-
лаштування сонячної електростанції (ОНЗ «Гірська 
багатопрофільна гімназія Попаснянської районної 
ради»).

Діти ХХІ століття мають навчатися в школах з об-
ладнаним освітнім інклюзивним простором, елек-
тронними ресурсами та необхідним дидактичним 
обладнанням. Нам дуже важливо зробити школу 
сучасною, створити безпечні умови, організувати 
пізнавальне дозвілля та запропонувати різні види 
спорту. У школі має бути цікаво! 

Для освітньої діяльності закладів Попаснян-
ського району визначені пріоритети – інновацій-
ний дидактичний матеріал, елементи STEM-освіти, 
громадська освіта. Зараз придбано мультимедійні 
дидактичні матеріали «Країна мрій» для учнів 1–3 
класів. Це понад 2 000 відеоматеріалів та анімацій-
них роликів за всіма 7 освітніми галузями Держав-
ного стандарту початкової освіти, а зміст матеріа-
лів відповідає вимогам Нової української школи. 

Для середньої ланки впроваджуються еле-
менти STEM-освіти. Уже сьогодні в наших школах 

працюють два класи робототехніки, за рахунок 
державного бюджету до кінця року буде придба-
на STEM-лабораторія для ОНЗ «Гірська багатопро-
фільна гімназія Попаснянської районної ради». 

У Попаснянській комунальній установі «Буди-
нок дитячої та юнацької творчості» із цього року 
запрацював «Клуб інноватики». Учнівська молодь 
об’єдналася задля розвитку навичок програмуван-
ня та вебдизайну, фото- та відеозйомки, робототех-
ніки, доповненої реальності VR та 3D-друку. 

У планах цього року є реалізація ідеї щодо ство-
рення повноцінного великого STEM-хабу – інно-
ваційного центру розвитку креативних індустрій. 
Перший крок її втілення – це мікропроєкт ство-
рення «Клубу інноватики», що став переможцем 
конкурсу грантів від ООН. Крім того, на розбудову 
клубу з районного бюджету виділено приблизно 
1 млн грн для придбання обладнання.

Для старшокласників пріоритет – це громадян-
ська освіта. Неформальна освіта дає їм змогу ста-
ти повноцінними учасниками суспільного життя. 
Розуміння ролі особистості в суспільному, еконо-
мічному, політичному житті громади й країни – 
важливий елемент освіти в цьому віці. Тож ми спо-
нукаємо молодь до участі в тренінгах та проєктах 
громадських організацій і міжнародних донорів. У 
2020 році для учнівської молоді придбано 5 комп-
лектів гри «Світ громад». Це симуляційна настільна 
гра-тренінг, яка вчить співпрацювати та розвивати 
свою громаду. 

Школа має виховувати в молоді самостійність, 
розвивати таланти й креативність, забезпечити 
навички фінансової грамотності та проєктного ме-
неджменту. Так ми зможемо подолати патерналізм. 
Така молодь зможе стати справжнім середнім кла-
сом – класом підприємців, основою громадянсько-
го суспільства, локомотивом економічного розвит-
ку України.
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Однією з успішних реформ в Україні за останні 
роки є реформа децентралізації. Чмирівська грома-
да стала першою сільською громадою в Луганській 
області, яка перебрала на себе управління закла-
дами освіти. Реформа децентралізації дала грома-
ді управлінську свободу й фінансові ресурси, тобто 
якщо раніше 100 % податкового збору спрямовува-
лось у район, то зараз 60 % податкового збору за-
лишається в місцевому бюджеті для облаштування 
якісного життя людей, які мешкають в об’єднаній 
територіальній громаді.

Ми не чекаємо розпоряджень зверху й не нарі-
каємо на рішення центральних органів влади, через 
їхню, можливо, невиваженість, а беремо відпові-
дальність на себе та спільно з громадою розв’язує-
мо нагальні проблеми.

Сьогодні Чмирівська громада активізувала свою 
діяльність щодо формування спроможної мережі 
закладів освіти, отримавши можливість самостій-
но оцінювати та аналізувати спроможність закладів 
освіти надавати якісні освітні послуги. 

Набувши самостійності, певної фінансової сво-

боди, незалежності, громада стикнулась і з певними 
викликами, як-от:

 • наявність малокомплектної школи з напов-
неністю класів у 5–6 учнів, яка не могла за-
безпечити якісну освіту дітей шкільного віку, 
а класи з малим наповненням не давали змо-
ги розвивати в дітей важливі компетенції для 
сучасного глобалізованого суспільства, умін-
ня працювати в команді;

 • застаріла та неекономна архітектура шкіль-
них будівель, технічне зношення інфраструк-
тури й непропорційна завантаженість на-
вчальних приміщень зумовлювали додатко-
ві витрати на утримання мережі шкіл;

 • значна видаткова частина бюджету вико-
ристовувалась на забезпечення надання 
освітніх послуг, а надмірні витрати на утри-
мання малокомплектної школи позбавляли 
можливості реінвестувати кошти громади в 
розвиток шкіл, які забезпечують більш висо-
ку якість освітніх послуг і, як результат, більш 
високу якість знань учнів.

Виникла нагальна проблема формування опти-
мальної мережі для надання якісних і доступних 
освітніх послуг, що й було зроблено через створен-
ня у 2017 році Чмирівського освітнього округу, а у 
2018 році – відкриття опорного закладу. Малокомп-
лектну школу було реорганізовано у філію як струк-
турний підрозділ. Це покращило індекс фінансової 
спроможності шкільної освітньої мережі ОТГ у 2019 
році, який дозволяє визначити громадам, наскільки 

НОВА ПАРАДИГМА ОСВІТИ В УМОВАХ 
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД

Наталія Приходько  

(ТЕЗИ ВИСТУПУ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ОСВІТИ,
КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ЧМИРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СТАРОБІЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОБЛАСНІЙ
КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
28 СЕРПНЯ 2020 РОКУ) 
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їхня реальна мережа відповідає моделі, що фінансу-
ється державою.

Інший показник спроможності освітньої мережі 
ОТГ – це якість навчання. Досвід Чмирівської грома-
ди доводить, що тільки в укомплектованих школах 
з повними класами діти можуть здобувати якісну 
освіту. Аналіз якості освіти на підставі даних зовніш-
нього незалежного оцінювання показує, що високі 
позиції в рейтингу посідають діти з опорної школи 
із значною наповненістю класів. Саме створення 
опорної школи як базового освітнього центру по-
винні використовувати ОТГ.

Чмирівський освітній округ, до складу якого 
ввійшли всі заклади освіти й культури, бібліотеки, 
молодіжний центр та заклад позашкільної освіти, 
створює комплексний простір освіти на терито-
рії Чмирівської ОТГ. З розширенням спектра послуг 
освітнього округу уможливилось надання послуг 
дітям з особливими освітніми потребами через від-
криття кількох ставок логопедів у закладах освіти, 
гуртків та спортивних секцій у клубних закладах, пе-
ретворення бібліотек з книгосховищ на хаби, залу-
чення дітей до діяльності в молодіжній раді. Це під-
вищує шанси бути спроможними та досягти сталого 
розвитку в майбутньому.

Чмирівська громада вкладає гроші у формуван-
ня спроможних освітніх закладів, які дадуть якісну 
освіту дітям, а не просто підтримує мережу шкіл. 
Чмирівська громада у 2019 р. увійшла в п’ятірку кра-

щих у рейтингу індексу фінансової спроможності 
шкільної освітньої мережі ОТГ. В освітніх закладах 
громади наповнюваність класів складає 19 учнів 
при розрахунковій наповнюваності  14,5. Це дає 
змогу ефективно використовувати кошти освітньої 
субвенції, витрачаючи їх на покращення матеріаль-
но-технічного оснащення класів шкіл ОТГ. За кош-
ти освітньої субвенції, яка залишилася з минулого 
року, в освітні заклади ОТГ вдалося придбати нову 
комп’ютерну техніку, меблі та дидактичні матеріали 
приблизно на 980 тис. грн.

Позитивним у реформі децентралізації влади є 
реальна можливість участі в проєктній діяльності. 
Так, у 2020 році Чмирівська громада у співфінансу-
ванні з ДФРР, фондом «Велике будівництво» завер-
шує реалізацію кількох масштабних проєктів: 

 • «Створення єдиного освітнього простору» 
загальною вартістю 24931,00 тис. грн (спів-
фінансування ДФРР – 22357,00 тис. грн з ре-
монту, термомодернізації та оснащення всіх 
закладів загальної середньої освіти);

 • реконструкція старого приміщення котельні 
в спортивно-культурний комплекс «Веселий 
вулик», вартість проєкту становить 1,5 млн;

 • зараз із сільського бюджету виділено при-
близно 0,5 млн грн на оснащення всіх закла-
дів освіти громади пожежною сигналізацією 
та на протипожежну обробку дерев’яних 
конструкції горищних приміщень;
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 • 27 серпня 2020 року відбулось урочисте від-
криття дитячого садочка «Колосок» на 50 
місць, загальна сума проєкту склала 8 млн 
337 тис. грн, з яких 5 млн – співфінансування 
ДФРР, 1 млн – «Велике будівництво», 2 млн – 
кошти сільського бюджету.

Усі ці амбітні проєкти стали можливими завдяки 
реформі децентралізації, створенню ОТГ та прове-
денню оптимізації шкільної мережі.

Одними з перших успіхів ми вважаємо перемогу 
у швейцарсько-українському проєкті «Школа міс-
цевого самоврядування DESPRO – 2019», участь у 
швейцарсько-українському проєкті «Децентраліза-
ція для розвитку демократичної освіти» (DECIDE), 
який реалізується в Україні ГО DOCCU в партнерстві 
із Цюрихським педагогічним університетом. Проєк-
ти спрямовано на підтримку двох ключових реформ 
в Україні – освіти та децентралізації.

У найближчих планах відділу освіти Чмирівської 
ОТГ:

 • забезпечення закладів освіти новими кадра-
ми, які готові застосовувати на практиці інте-
рактивні методи навчання;

 • трансформація відділу освіти та методичної 
служби в кардинально нову структуру з на-
дання освітніх та науково-методичних по-

слуг, зменшення контрольно-регулювальної 
функції, посилення стратегічно-аналітичних 
і суто методичних функцій, чітке розмежу-
вання повноважень і відповідальності між 
структурними підрозділами;

 • залучення та зміцнення ролі місцевих орга-
нів самоврядування та громадських органі-
зацій в управлінні освітою; 

 • посилення ролі батьківських і піклувальних 
рад в управлінні закладом освіти; 

 • трансформація шкільних бібліотек у публіч-
но-шкільні бібліотеки / хаби; 

 • удосконалення репозитарію замовлення 
підручників з урахуванням динаміки напов-
нюваності класів на наступні 5 років;

 • сприяння запровадженню дієвого самовря-
дування й фінансової автономії в освітніх за-
кладах.

Маємо надію, що стратегічні плани громади бу-
дуть реалізовані через демократичне та відпові-
дальне управління закладами освіти й посилення 
їхньої ролі в суспільному житті громади. Тому об’єд-
нання територіальних громад в Україні – це життя 
в доступних, більш зрозумілих, прозорих нових умо-
вах та за наявності можливостей для розвитку.
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В умовах розвитку сучасного українського су-
спільства серед низки соціально-педагогічних 
проблем на селі особливого значення набуває 
важковиховуваність підлітків. Саме підростаюче 
покоління в майбутньому покликане стати ру-
шійною силою розбудови нашої країни, тому так 
важливо вже сьогодні організувати ефективний 
процес соціально-педагогічної діяльності із цією 
категорією дітей, ураховуючи при цьому специфіч-
ні особливості сільської місцевості.

Аналіз низки наукових праць за цим напрямом 
показав, що процес соціально-педагогічної під-
тримки досліджувався М. Галагузовою, І. Ліпським, 
Л. Романовською, Л. Оліференко, Л. Мардахаєвим; 
специфіці сільських шкіл свої праці присвятила 
М.  Гурьянова; зміст соціально-педагогічної діяль-
ності з різними категоріями учнів на селі розгляда-
ли П. Шептенко, І. Теліна, А. Сущенко. 

Здійснений науковий екскурс дав нам змогу 
визначити, що організація діяльності з важковихо-
вуваними підлітками в умовах шкіл сільської міс-
цевості є складним процесом, який, без сумніву, 
має будуватися на наявності специфічних засобів 
та володінні особливими знаннями. Одним з таких 
засобів, на нашу думку, може виступити саме со-
ціально-педагогічна підтримка. Тому мета нашої 
статті – дати визначення поняттю соціально-пе-
дагогічна підтримка важковиховуваних підлітків в 
умовах шкіл сільської місцевості, а також розкрити 

основні аспекти її здійснення.
Для того щоб сформулювати власне трактуван-

ня соціально-педагогічної підтримки важковихо-
вуваних підлітків на селі, звернемося до напрацю-
вань учених за цим напрямом.

Так, зокрема, російський дослідник Л. Мардаха-
єв визначає, що соціально-педагогічна підтримка 
представляє собою «діяльність соціального педа-
гога, спрямовану на надання превентивної й опе-
ративної допомоги дітям (підліткам, родинам) у 
вирішенні їхніх соціально-педагогічних проблем у 
середовищі життєдіяльності» [9, с. 209].

На думку Л. Оліференко, поняття «соціально-пе-
дагогічна підтримка дитинства» слід розглядати як 
вид соціально-педагогічної діяльності, спрямова-
ної на виявлення, визначення й вирішення про-
блем дитини з метою забезпечення та захисту її 
прав на повноцінний розвиток і освіту [7, с. 37].

На думку І. Ліпського, соціально-педагогічну 
підтримку варто вбачати в комплексі із соціаль-
но-педагогічною діяльністю як її складову части-
ну [3, c. 68].

У своїх дослідженнях Л.  Романовська наголо-
шує, що соціально-педагогічну підтримку можна 
трактувати як допомогу в:

 ū реалізації актуального інтересу дитини (під-
літка);

 ū намаганні пізнання дитиною своєї особи-
стості, в осмисленні нагромадженого осо-

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 
ВАЖКОВИХОВУВАНИХ ПІДЛІТКІВ 
В УМОВАХ ШКІЛ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Світлана Силкіна

Стаття присвячена розкриттю сутності поняття соціальнопедагогічна 
підтримка важковиховуваних підлітків в умовах шкіл сільської місцевості. 
Автором окреслені умови та основні аспекти соціальнопедагогічної 
підтримки, реалізація яких стане запорукою ефективності цього процесу.

Ключові слова: важковиховуваність, соціальнопедагогічна підтримка, 
адресність, комплексність.
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бистісного досвіду;
 ū сприянні дитині (підлітку) в усвідомленні 

суті свого буття, своїх проблем;
 ū сприянні дитині (підлітку) у реалізації її інте-

ресів, потреб [8, с. 21].
Група дослідників на чолі з Л. Оліференко, 

Т. Шульгою та І. Дементьєвою дійшла консенсусу в 
думці про те, що до механізмів соціально-педаго-
гічної підтримки слід віднести розуміння, прийнят-
тя, довіру, емпатію, анонсування, а також стратегію 
авансування, що передбачає оцінку й психологіч-
ний захист [15].

Представлені наукові погляди щодо визначен-
ня терміна «соціально-педагогічна підтримка» 
дають підстави скласти власне уявлення про цей 
процес: з одного боку, ми можемо трактувати со-
ціально-педагогічну підтримку як діяльність, на-
правлену на соціальний захист дитини в широ-
кому розумінні цього поняття та на розв’язання її 
проблем, а з іншого – розглядати її в контексті на-
дання педагогічної допомоги на шляху до самови-
значення та самореалізації. 

Розгляд низки вищенаведених підходів провід-
них науковців у вивченні процесу соціально-педа-
гогічної підтримки та врахування особливостей ка-
тегорії важковиховуваних підлітків саме сільської 
місцевості дає нам змогу сформулювати основне 
поняття нашого дослідження: соціально-педаго-
гічна підтримка важковиховуваних підлітків 
шкіл сільської місцевості – це особливий вид 
соціально-педагогічної діяльності, спрямований 
на виявлення важковиховуваних учнів у сільських 
школах, розв’язання їхніх проблем, надання до-
помоги в навчанні, вихованні, сприянні в нала-
годженні взаємовідносин із соціальним оточенням 
(батьками, групою однолітків, колективом учите-
лів) шляхом урахування специфічних особливос-
тей поведінки саме для сільських підлітків, а також 
створення в межах сільського соціуму умов для 
повноцінного розвитку особистості зростаючої 
дитини.

Відомі російські дослідники Л. Мардахаєв, В. То-
рохтій, Л. Оліференко дійшли консенсусу в погля-
дах на те, що соціально-педагогічна підтримка, як і 
будь-який вид діяльності, містить такі компоненти: 
об’єкт, суб’єкт, мету, принципи, функції, методи, за-
соби (технології) та очікуваний результат [2, с. 300].

На думку В.  Тесленко, реалізація соціально-пе-
дагогічної підтримки повинна переслідувати мету 
створення для дітей і підлітків оптимальних орга-
нізаційно-педагогічних і соціально-педагогічних 

умов соціалізації та соціального виховання, забез-
печити при цьому реалізацію їхніх інтересів і по-
треб [11, с. 23].

З огляду на це трактування, під метою соціаль-
но-педагогічної підтримки важковиховуваних 
підлітків шкіл сільської місцевості ми вбачаємо 
створення в межах сільського середовища необ-
хідних умов для виправлення поведінки підлітків, 
формування в них морально-етичних цінностей, а 
також сприяння в подоланні труднощів, перешкод 
та проблем, які заважать успішному процесу їх со-
ціалізації.

На думку науковців, соціально-педагогічна під-
тримка важковиховуваних підлітків має бути спря-
мована на подолання труднощів, які мають соці-
ально-педагогічний зміст:

 ū проблеми самореалізації;
 ū проблеми формування соціальних потреб і 

здібностей;
 ū послаблення або ліквідація девіацій;
 ū проблеми соціальної та шкільної дезадап-

тації;
 ū проблеми різних рівнів соціалізації особи-

стості;
 ū проблеми формування здорового способу 

життя [2, с. 300].
Ми переконані, що представлений дослідни-

ками перелік проблем у контексті нашого дослі-
дження необхідно доповнити специфічними саме 
для сільського соціуму напрямами підтримки важ-
ковиховуваних підлітків. Так, на нашу думку, слід 
звернути увагу на:

 ū проблему комунікативних навичок підлітків 
(сільські діти не володіють мистецтвом ве-
дення діалогу, часто не можуть правильно 
висловити свою думку, грамотно побудува-
ти речення через відсутність діалогового 
досвіду);

 ū проблему викривлених морально-етичних 
цінностей, які важковиховуваними підлітка-
ми систематично нехтуються;

 ū проблему формування ідентичності, адже в 
сучасному сільському соціумі відсутні фак-
тори, які могли б сприяти цьому процесу 
[10].

Обов’язковою умовою здійснення успішної со-
ціально-педагогічної підтримки є стосунки, сфор-
мовані на довірі, співпраці та повазі. Саме в таких 
взаєминах дитина може розкритися, розповісти 
про свої проблеми, а соціальний педагог, який 
працює в парадигмі підтримки, завдяки цьому по-
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винен зрозуміти глибинні мотиви поведінки ди-
тини, розкрити її прихований особистий потенці-
ал, осмислити справжні причини здійснених нею 
вчинків [13, с. 3].

Особлива роль у процесі соціально-педагогіч-
ної підтримки важковиховуваних підлітків сіль-
ської місцевості належить саме соціальному пе-
дагогу. На думку М. Гурьянової, специфіка роботи 
сільського соціального педагога визначається тією 
роллю, яку він відіграє в житті села, набором ви-
мог, що пред’являються сільським суспільством 
до соціального педагога, особливим механізмом 
розв’язання виховних і соціальних проблем, за-
снованому на традиціях сільського життя, умовами 
життя сільського населення.

Практика показує, що сільський соціум висуває 
підвищені вимоги до соціального педагога. Со-
ціально-педагогічна робота на селі – одна з най-
більш складних ділянок соціальної та педагогічної 
роботи, що вимагає спеціалізованої професійної 
підготовки й особливих особистісних якостей.

Сільський соціальний педагог працює в умо-
вах жорсткого соціального контролю на очах у 
громадськості. Люди оцінюють його не тільки як 
фахівця, експерта у своїй області знань, але, насам-
перед, як людину, сім’янина. Тому високі моральні 
якості, чіткі моральні орієнтири, авторитет і повага 
в середовищі сільських жителів – обов’язкові риси 
сільського соціального педагога [14, с. 99].

Особливого значення в процесі соціально-пе-
дагогічної підтримки важковиховуваних підлітків 
сільської місцевості набуває необхідність не тільки 
домогтися виправлення поведінки підлітків, але 
й сформувати в них морально-етичні цінності, які 
ними нівелюються. Для досягнення такого резуль-
тату соціальному педагогу необхідно налагодити 
такі форми взаємодії із сільським середовищем:

 • включення в систему роботи школи сус-
пільно корисної діяльності на селі (справи 
з упорядкування, турбота про літніх та не-
мічних людей, допомога дитячим закладам, 
охорона природи, краєзнавча робота тощо) 
та виробничої сільськогосподарської праці;

 • засвоєння та розвиток місцевих традицій і 
культурної спадщини, включення їх у соціа-
лізуючий процес;

 • використання «людських ресурсів» середо-
вища (залучення до організації виховного 
процесу жителів села, спеціалістів, встанов-
лення зв’язків з іншими школами);

 • організація взаємодії з батьками учнів, на-

дання їм допомоги та посилення виховного 
потенціалу сім’ї;

 • використання матеріальної, виробничої та 
культурної бази села (підприємств, госпо-
дарств, різних закладів, клубів, спортивних 
майданчиків тощо) [1, с. 117–119].

У дослідженнях І. Одногулової розкриті основ-
ні структурні компоненти соціально-педагогічної 
підтримки. Так, дослідниця виділяє педагогічну, со-
ціальну й психологічну складові частини. Зважаю-
чи на це, соціально-педагогічна підтримка об’єднує 
в собі педагогічну підтримку, соціальну підтримку 
та психологічну підтримку. Ці види підтримки були 
розглянуті нами раніше як окремі складники, ко-
жен з яких має свою специфіку та особливості ре-
алізації. Розглядаючи їх у контексті соціально-пе-
дагогічної підтримки, І.  Одногулова визначає, що 
перший складник акцентує увагу на необхідності 
здійснення виховного впливу на дитину й створен-
ня педагогічних умов для її нормального розвитку, 
самореалізації, соціалізації. Другий пов’язаний з 
дотриманням прав та соціальних гарантій, перед-
бачених законодавчими актами. Третій складник 
охоплює психодіагностику, психопрофілактику та 
психокорекцію [5].

Отже, соціально-педагогічна підтримка важ-
ковиховуваних підлітків має охоплювати заходи, 
направлені на педагогічну підтримку, соціальну та 
психологічну. Описані види підтримки вдало відо-
бражають той спектр проблем, з якими стикається 
зазначена категорія дітей в умовах шкіл сільської 
місцевості.

На думку сучасних науковців, як теоретиків, так 
і практиків, надання ефективної соціально-педа-
гогічної підтримки має базуватися на врахуванні 
низки аспектів: адресність, збереження мікросо-
ціальних зв’язків дитини, комплексність, опора на 
самостійність і активність дитини, перевага психо- 
і здоров’язбережувальних виховних форм впливу 
[6]. Проєктуючи окреслені аспекти на наше дослі-
дження, у якому головним об’єктом виступають 
важковиховувані підлітки шкіл сільської місцево-
сті, ми вкладаємо в них таке змістове наповнення: 

1. Адресність. Надання соціально-педагогічної 
підтримки важковиховуваним підліткам сільської 
місцевості має здійснюватися з урахуванням осо-
бливостей кожного конкретного випадку. Крім 
допомоги в процесі групових форм роботи, спеці-
аліст має дослідити проблему кожного учня та на 
основі отриманої інформації здійснити адресну 
підтримку.
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2. Збереження мікросоціальних зв’язків ди-
тини. В умовах сільської місцевості життєдіяль-
ність дорослих і дітей протікає в досить тісному 
зв’язку. Особливі дружньо-сусідські стосунки ви-
ступають невіддільною частиною їхнього життя, 
слугують певною ментальною особливістю, тому 
в процесі надання допомоги спеціаліст має бути 
обережним, щоб не зруйнувати раніше налагодже-
них мікросоціальних зв’язків дитини.

3. Комплексність. Цей аспект можна розгляда-
ти двояко.

По-перше, він передбачає залучення до проце-
су розв’язання проблем важковиховуваних підліт-
ків сільської місцевості їх найближчого соціально-
го оточення. У такому випадку спеціаліст шляхом 
комплексного підходу намагається усунути факто-
ри ризику з боку мікросоціуму, а також надати під-
тримку батькам та вчителям у побудові ефективної 
взаємодії з важковиховуваними дітьми.

По-друге, комплексність можна трактувати 
як згуртованість дій сільської громади з метою 
усунення проявів відхилень у поведінці підлітка. 
Отже, цей аспект розглядається як комплексна 
допомога спеціалістів різних профілів та місцевих 
жителів конкретній особі.

В умовах сільського мікросоціуму дотриман-
ня окресленого аспекту має свої переваги, адже 
місцеві жителі мають тісно налагоджені соціальні 
зв’язки та особисто знайомі один з одним, що знач-
но полегшить роботу спеціалістів.

4. Опора на самостійність і активність дити-
ни передбачає розробку індивідуальної програми 
соціально-педагогічної підтримки на основі вияв-
лення та закріплення власних можливостей сіль-
ської дитини та її сім’ї з метою подолання наявних 
проблем. 

5. Перевага психо- і здоров’язбережуваль-
них виховних форм впливу над традиційними 
заходами перевиховання та покарання. Ураху-
вання цього аспекту носить принципово важливе 
значення, адже результати наданої соціально-пе-
дагогічної підтримки важковиховуваним підліткам 
сільської місцевості будуть залежати від обраних 
методів і форм роботи [6, с. 52–56]. 

Усе вищезазначене, а саме мета, напрями, 
принципи соціально-педагогічної підтримки важ-
ковиховуваних підлітків шкіл сільської місцевості 
будуть успішно досягнуті лише за умови наявності 
певного алгоритму діяльності.

Звертаючись до наукових праць російських до-
слідників О.  Дорожкіної та С.   Левчук, які розгля-

дали проблему соціально-педагогічної підтримки 
неповнолітніх, знаходимо запропоновані ними 
компоненти: цільовий, суб’єктний, змістовий (тех-
нологічний), середовищний і критеріально-оці-
ночний, які, на нашу думку, можуть бути застосо-
вані й у межах процесу соціально-педагогічної під-
тримки важковиховуваних підлітків шкіл сільської 
місцевості.

1. Цільовий компонент спрямований на по-
становку мети й завдань для розв’язання проблем 
неповнолітнього, які об’єктивно порушують його 
право на розвиток, захист і забезпечення, активну 
участь у житті суспільства на основі активного ви-
користання ресурсів і потенційних можливостей 
соціуму.

2. Суб’єктний компонент передбачає вияв-
лення та використання потенціалу суб’єктів соці-
ально-педагогічної підтримки неповнолітніх.

3. Змістовний компонент забезпечує опти-
мальне та своєчасне розв’язання проблем непо-
внолітнього.

4. Технологічний компонент містить як за-
стосування наявних моделей і технологій соці-
ально-педагогічної підтримки неповнолітніх, так 
і розробку, упровадження нових форм, методів і 
засобів, які орієнтовані на дитину та її проблеми.

5. Середовищний компонент визначається 
створенням сприятливого соціального середови-
ща, що покликане поліпшити якість життя непо-
внолітнього.

6. Критеріально-оціночний компонент перед-
бачає розробку й упровадження критеріїв і показ-
ників, що визначають якість соціально-педагогіч-
ної діяльності [2, с. 301–303].

Розуміючи соціально-педагогічну підтримку як 
форму соціально-педагогічної діяльності, В.  Торо-
хтій визначає її результат як суму двох складників:

1) поточного результату у вигляді створення 
умов для реалізації ресурсів, можливостей соціуму 
в інтересах особистісного розвитку, тобто підго-
товчої роботи фахівців для включення особистості 
у взаємини із соціумом з його ресурсами й можли-
востями;

2) кінцевого результату, який проявляється у 
вигляді змін у самій особистості, її поведінці, її якіс-
них параметрах, появи в неї соціальної активності 
через засвоєння соціального досвіду та прийняття 
його до керівництва у своїй життєдіяльності [12, 
с.  65].

Тобто в процесі здійснення соціально-педа-
гогічної підтримки важковиховуваних підлітків 
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суб’єкти цієї діяльності мають орієнтуватись не 
тільки на ефективність кінцевого результату, а й 
прагнути досягти найкращих показників у процесі 
поточного розв’язання проблеми. 

Особливо важливого значення набуває той 
факт, що соціально-педагогічна підтримка важко-
виховуваних підлітків повинна обов’язково носи-
ти:

 ū системний характер, відповідно до якого 
спеціалісти залучених служб та освітніх за-
кладів повинні взаємодіяти в межах кожно-
го з елементів системи організації соціаль-
но-педагогічної підтримки;

 ū комплексний характер взаємодії. Спіль-
на діяльність суб’єктів підтримки набуває 
комплексного характеру, коли вона тор-
кається всієї сукупності заходів, повністю 
охоплює всі напрями й аспекти роботи, які 
спрямовані на соціально-педагогічну під-
тримку [4, с. 27].

З огляду на представлене нами уявлення про 
соціально-педагогічну підтримку, охарактеризує-
мо можливості успішного її здійснення в роботі з 
важковиховуваними підлітками шкіл сільської міс-
цевості.

Насамперед її ефективність буде залежати від 
якісного виявлення важковиховуваних підлітків в 

умовах сільських шкіл, тобто проведення діагнос-
тики, що передбачає підбір правильної бази мето-
дичного арсеналу, який буде здатен дати уявлення 
про причини появи важковиховуваності підлітків, 
а також характер її протікання.

По-друге, успішність соціально-педагогічної 
підтримки стане можливою за умови розробки 
ефективного комплексу необхідних заходів, метою 
яких буде допомога та підтримка важковиховува-
них підлітків сільської місцевості в процесі розв’я-
зання їхніх проблем.

По-третє, особлива роль у процесі соціаль-
но-педагогічної підтримки важковиховуваних під-
літків буде належати суб’єктам, які залучатимуться 
до цієї діяльності. Від того, наскільки надані ними 
послуги будуть кваліфікованими, а спільна діяль-
ність буде злагодженою, залежатиме результат 
підтримки.

Отже, можна зробити висновок, що соціаль-
но-педагогічна підтримка важковиховуваних під-
літків в умовах сільської школи має бути спрямо-
вана на виявлення таких учнів, а також створення 
умов для виправлення їхньої поведінки й нала-
годження порушених соціальних відносин з ото-
ченням. Успішність протікання цього процесу буде 
залежати від низки аспектів, серед яких важливого 
значення набуває системність та комплексність.
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Актуальність. Сучасна система освіти спрямова-
на на формування високоосвіченої, інтелектуально 
розвиненої особистості із цілісним уявленням кар-
тини світу, з розумінням причин і наслідків явищ та 
процесів, які складають цю картину, що є провідною 
ідеєю концепції Нової української школи. 

Інтеграція – важлива умова сучасної науки й роз-
витку цивілізації загалом. Адже нинішня стадія на-
укового мислення дедалі більше характеризується 
прагненням розглядати не окремі, ізольовані об’єк-
ти, явища життя, а їх більш чи менш широкі єдності. 
Орієнтуючись на європейський досвід освітніх ре-
форм, українська освіта сьогодні повинна мати не 
академічний характер, а практично спрямований. 
Випускники шкіл повинні вміти застосовувати отри-
мані знання в реальному житті як у галузі роботи, так 
і для саморозвитку. Саме реалізації такого підходу в 
освіті сприяє інтегроване навчання.

Американський педагог Дж. Гіббоне висловлював 
думку, що інтегрувати – це поєднувати частини сис-
тем у такий спосіб, щоб результат об’єднання в сумі 
перевершував їхнє значення до взаємодії. Учням 
потрібно відкрити можливості для інтеграції знань і 
навичок з різних дисциплін і критичного оцінювання 
того, як ці частини взаємодіють. Такий потенціал у по-
чатковій школі має курс «Я досліджую світ», який до-
помагає отримати і теоретичні знання, і практичні на-
вички під час спілкування з природою, відвідування 
різних підприємств з метою наочного ознайомлення 
із застосування знань. Курс «Я досліджую світ» є ос-
новою для формування цілісного сприйняття карти-
ни навколишнього світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз наукової літератури щодо впровадження інтегра-
ції знань з різних галузей науки в курсі «Я досліджую 

світ» показав, що багато науковців та практиків пору-
шували це питання у своїх роботах. 

Так, методи інтеграційного навчання висвітлю-
вали К.  Ушинський, Я.  Коменський. На пріоритетах 
розвитку української школи в умовах реформування 
освіти наголошували О. Вознюк, О. Дубасенюк, В. Кре-
мень, О. Ляшенко, В. Огнев’юк, Л. Онищук, О. Савчен-
ко, В.  Сидоренко, С.  Сисоєва, Л.  Хоружа. Методичні 
поради щодо реалізації змісту інтегрованого курсу 
«Я досліджую світ» в умовах Нової української шко-
ли надавали І.  Андрусенко, Н. Бібік, Н. Котелянець, 
М.  Пристінська, О. Савченко та інші.

Метою статті є розкриття особливостей викла-
дання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у Но-
вій українській школі та можливостей курсу у форму-
ванні цілісного світосприйняття молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу. Зміст освіти має 
закласти підґрунтя для формування особистості ди-
тини, розширення її світогляду, розвитку й розкриття 
її здібностей і обдарувань. Саме тому провідною іде-
єю освітнього процесу є розвиток системного мис-
лення, удосконалення вміння орієнтуватися в потоці 
інформації й застосовувати набуті знання в практич-
ній діяльності. 

Академічний словник сучасної української мови 
розтлумачує це поняття  як «інтеграція – об’єднання 
в ціле будь-яких окремих частин» [2, с. 73]. Інтегра-
ція в навчанні – це процес установлення зв’язків між 
структурними компонентами змісту в межах певної 
системи освіти з метою формування цілісного уяв-
лення про світ, орієнтований на розвиток і самороз-
виток особистості дитини [2, с. 74].

Мета інтегрованого навчання – формування в су-
часних школярів цілісної картини світу, а також роз-
виток відповідної віку мотивації до навчання, що, за 
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словами провідного фахівця з теорії та історії педаго-
гіки І. Підласого, передбачає:

 ū збагачення змісту особистісно орієнтованим 
цікавим матеріалом;

 ū задоволення пізнавальних запитів і потреб 
учнів; 

 ū організацію цікавого спілкування дітей між 
собою; 

 ū заохочування у виконанні завдань підвище-
ної складності; 

 ū гуманне ставлення до всіх учнів – здібних, від-
стаючих, байдужих;

 ū дотримання рівного стилю стосунків між усі-
ма учнями; 

 ū формування активної самооцінки своїх мож-
ливостей; 

 ū використання ефективної підтримки дитячих 
ініціатив, підбадьорювання учнів у разі ви-
никнення в них труднощів; 

 ū виховання відповідального ставлення до на-
вчальної праці; 

 ū піклування про різноманітність методів і при-
йомів навчання [5, с. 251].

Як показав аналіз літератури, термін «інтеграція» 
в освітньому процесі має два значення. Це: 

1) створення в школярів цілісного уявлення про 
навколишній світ (у цьому випадку інтеграція розгля-
дається як мета навчання);

2)  знаходження спільної платформи зближення 
предметних знань (у цьому випадку інтеграція висту-
пає засобом навчання) [2, с. 76].

Отже, інтегроване навчання – це сукупність по-
слідовних та взаємопов’язаних дій учителя й учня, 
які спрямовані на формування цілісної картини світу 
школяра на основі об’єднання навчального матеріа-
лу з різних освітніх галузей (навчальних предметів).

Державний стандарт початкової освіти спрямо-
вує кожного вчителя початкових класів на викори-
стання в освітньому процесі такого змісту освіти та 
інтерактивних технологій навчання, який відкриє 
можливості для формування в учнів основних і пред-
метних компетентностей, необхідних для успішної 
самореалізації в соціумі.

Передумовами застосування інтегрованого нав-
чання в школі є:

 ū втрата практичної ефективності традиційної 
«монологічної» системи в освіті;

 ū у сучасній школі деякі вчителі ті навчальні 
дисципліни, які вони викладають, ставлять на 
вищий щабель, ніж інші, і вимагають більше 
часу й уваги приділяти їх вивченню (навіть 
якщо це не дозволяє старанно підготувати 
інші навчальні предмети), що створює своє-
рідну конкуренцію між предметами;

 ū кожна із шкільних дисциплін не може претен-

дувати на системний опис навколишньої дійс-
ності, бо має систему наукових знань лише з 
певної галузі, яка не завжди органічно пере-
плітається з іншими системами знань [6].

Інтегроване навчання дозволяє впровадити 
комплексний підхід, у якому освітній процес розкри-
ває перед учнем загальну цілісну картину, не поділя-
ючи її на окремі дисципліни. 

Підвищення ефективності навчання передбачає 
скорочення витрат часу й праці учнів та вчителів, 
необхідних для свідомого, глибокого й міцного за-
своєння учнями програмового матеріалу. Інтеграція 
має в цьому сенсі дійсно невичерпні можливості. 
Використання знань із суміжних предметів, опора 
на розумові та практичні вміння, сформовані під час 
вивчення різних предметів, значно полегшує засво-
єння навчального матеріалу.

Комплексний огляд досліджень інтегрованого 
навчання пропонується в праці Сандри Матісона та 
Меліси Фрімен «Логіка міждисциплінарних дослі-
джень» (1997  р.). Автори виявили, що інтегроване 
навчання обумовлює набуття важливих навичок 
для життя, таких як  уміння працювати в команді та 
розв’язувати проблеми. На думку авторів, при ви-
користанні інтегрованого навчання «спостерігалося 
зростання мотивації до навчання та навчальних до-
сягнень, покращувалися стосунки учнів та вчителів, 
які ставали партнерськими, оскільки вчителі та учні 
мали спільну мету й разом відкривали світ, що швид-
ко розширюється та змінюється» [7, с. 184].

У своїй доповіді вчені прозвітували про позитивні 
результати такого навчання:

 ū підвищення розуміння, засвоєння та застосу-
вання загальних понять;

 ū розуміння глобальних взаємозв’язків у світі, 
різноманітних поглядів і цінностей;

 ū підвищена здатність ухвалювати рішення, 
критично й творчо мислити та синтезувати 
знання за межами дисциплін;

 ū розширена здатність виявляти, оцінювати та 
передавати важливу інформацію, необхідну 
для виконання нових завдань;

 ū сприяння кращому ставленню учня до себе 
як громадянина.

Уже сьогодні є очевидним, що інтегроване нав-
чання закладає нові умови діяльності вчителів та 
учнів, є діючою моделлю активізації інтелектуальної 
діяльності та розвивальних прийомів навчання. Ін-
теграція зобов’язує до використання різноманітних 
форм викладання, що має вплив на ефективність 
сприйняття учнями навчального матеріалу. Вона 
стає для всіх її учасників – і вчителів, і учнів, і батьків – 
школою співпраці та взаємодії, що допомагає разом 
просуватися до спільної мети.

У початковій школі це здійснюється, зокрема, че-
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рез інтегрований курс «Я досліджую світ». Метою ін-
тегрованого курсу «Я досліджую світ» є формування 
в учнів цілісної картини світу в процесі опанування 
соціального досвіду. Курс охоплює систему знань 
про природу й суспільство, ціннісні орієнтації в різ-
них сферах життєдіяльності, способи дослідницької 
діяльності. Він має сприяти розвитку наукової та тех-
нологічної грамотності учнів на основі набуття кон-
кретного досвіду розв’язання проблем.

Інтегрований курс об’єднує навчальний зміст 
кількох освітніх галузей. Залежно від варіанту типо-
вої освітньої програми таких галузей може бути три 
(природнича, громадянська та історична, соціальна 
та здоров’язбережувальна) або сім (мовно-літера-
турна, математична, природнича, технологічна, со-
ціальна та здоров’язбережувальна, громадянська та 
історична, інформатична).

Курс «Я досліджую світ» спрямований на розви-
ток різних видів компетентностей, а саме: галузевих 
(ключових і предметних), психосоціальних та мно-
жинного інтелекту. Розвиток зазначених видів ком-
петентностей передбачає застосування підходів, які 
суттєво відрізняються від викладання традиційних 
шкільних предметів.

Під час вивчення курсу «Я досліджую світ» інте-
грація відбувається за чотирма напрямами (згідно 
з концепцією польського професора Тадеуша Вєнц-
ковського):

 ū перший напрям – інтеграція на рівні діяль-
ності (ігрова, пізнавально-дослідницька, тру-
дова, читацька тощо), поєднання предметів 
різними способами задля якісного навчання;

 ū другий напрям – інтеграція, пов’язана з мето-
дами та формами (наукова концепція розгля-
дається та вирішується різними навчальними 
предметами в сукупності всіх засобів і мето-
дів);

 ū третій напрям – інтеграція на організаційно-
му рівні, яка потребує реорганізації та онов-
лення підходів до створення навчального 
простору в такий спосіб, щоб це сприяло як-
найкращому засвоєнню кожної теми, що ви-
вчається;

 ū четвертий напрям – інтеграція на рівні змісту, 
яка дозволяє доцільно компонувати теми з 
різних освітніх галузей, так, щоб вони гармо-
нійно доповнювали одна одну, сприяли фор-
муванню цілісної картини світу, водночас не 
повторювалися [7, с. 191].

Чи кожний урок, на якому поєднуються знання 
з різних дисциплін, є інтегрованим уроком? Ні. Для 
того щоб досягти інтегративного характеру уроку, 
необхідно об’єднати знання з різних галузей науки 
провідною ідеєю, яка забезпечить їхній нерозривний 
зв’язок, що створить перед учнями цілісну картину 

світу й сприятиме ґрунтовності та багатоплановості 
уроку.

Щоб цього досягти, навчальний матеріал з різних 
предметів інтегрують навколо певного об’єкта чи 
явища довкілля, або навколо розв’язання проблеми, 
ідеї чи сюжету міжпредметного характеру, або для 
створення творчого продукту тощо. Наприклад, про-
єкт «Обережно, першоцвіти!» розглядає питання збе-
реження ранньоквітучих рослин з літературного, мо-
вознавчого, природничого та правового погляду, що 
в результаті приводить дітей до закономірного вис-
новку про важливість збереження природи рідного 
краю й подальших практичних дій у цьому напрямі.

Для формування цілісного уявлення про навколи-
шній світ важливим є поєднання різнопланової інфор-
мації під час вивчення окремих навчальних тем. Курс 
«Я досліджую світ» охоплює тематичні тижні (1 клас), 
тематичні місяці (2 клас), під час проведення яких інте-
груються певні знання з різних навчальних предметів, 
що стосуються  ідеї (освітньої події), яку розглядають, 
обговорюють і втілюють у практику учні.

Що таке освітня подія? Це форма інтеграції освіт-
нього процесу, яка передбачає розширення пред-
метного змісту, створення умов для самореалізації 
учнів та репрезентації продуктів їх проєктної та твор-
чої діяльності. Освітня подія – це спеціально органі-
зований педагогічний факт ініціювання й  реалізації 
активності школярів, їх діяльнісного залучення в різ-
ні способи взаємодії, що дає змогу встановити тісні 
причинно-наслідкові зв’язки між реальним життям, 
життєвими процесами й навчальним змістом [10].

Основні переваги методу «освітня подія (сюжет, 
тема, ідея)»:

 ū отримання нових знань, які не передбачені 
програмою;

 ū набуття досвіду спільної діяльності учнів і пе-
дагогів;

 ū розвиток пізнавального інтересу;
 ū отримання навичок усвідомленого вибору, 

партнерських відносин, міжособистісних ко-
мунікацій;

 ū формування навичок самовираження, само-
визначення, самореалізації та рефлексії;

 ū включеність у діяльність.
До недоліків методу можна зарахувати:

 ū порушення логіки й системності вивчення 
окремого / певного навчального матеріалу;

 ū непропорційність розподілу матеріалу між 
предметами;

 ū перевантаження змісту уроку змістом одного 
предмета й відсутність інших;

 ū складність контролю щодо виконання про-
грами та ведення журналів [10].

Освітня подія має бути не підготовлена, а стиму-
льована педагогом. Педагог створює ситуацію, що 
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стане джерелом для виникнення події, яку ініціюють 
саме школярі. 

Мотиваторами освітніх подій є:
 ū спільна  творча  діяльність,  яка перетворю-

ється на співбуття, тобто на спільне прожи-
вання дійсності (моделювання життя мураш-
ника, створення листівок «З Днем миру!»);

 ū художній твір (кінофільм або мультфільм, теа-
тральна вистава, колективне читання книги) 
допомагає несподівано знайти відповідь на 
важливе запитання, спонукає до подальших до-
сліджень і творчої діяльності (де спить сонечко, 
чому зникли динозаври, як стати героєм);

 ū зустріч із людиною, яка може справити зна-
чне враження (поліцейський, артист, ряту-
вальник, волонтер); 

 ū подія в природі, суспільному житті (посуха 
може сприяти усвідомленню необхідності 
розставляти надворі поїлки для тварин та пта-
хів; перегляд передачі «Голос країни» надих-
не дитину на участь у пісенному конкурсі або 
виступ перед «вільним мікрофоном» у школі).

Створення єдиного для навчальних предметів те-
матичного простору дозволяє уникнути дублювання 
інформації в змісті різних навчальних дисциплін та 
водночас розглянути матеріал з багатьох сторін за 
допомогою різних дидактичних засобів. Цим забез-
печується збалансованість у сприйнятті інформації 
різних освітніх галузей, емоційно комфортна атмос-
фера навчальних занять. Інтеграція програмового 
змісту створює передумови для різнобічного розгля-
ду базових понять, явищ, більш широкого охоплення 
змісту, формування в учнів системного мислення, по-
зитивного емоційного ставлення до процесу пізнан-
ня, водночас створює можливості раціонального ви-
користання робочого часу.

Курс «Я досліджую світ» передбачає включення 
учнів у практику виконання різноманітних завдань 
дослідницького характеру, наприклад:

 ū дослідження-розпізнавання (що це? яке 
воно? обстеження за допомогою органів чут-
тя, опис, порівняння з іншими предметами, 
явищами; спільне – відмінне, до якого цілого 
воно належить);

 ū дослідження-спостереження (як воно діє? що 
з ним відбувається? для чого призначене?);

 ū дослідження-пошук (запитування, перед-
бачення, встановлення часової та логічної 
послідовності явищ, подій; встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків (чому? у який 
спосіб? від чого залежить? з чим пов’язане?), 
здогадка, висновок-узагальнення.

Практичну спрямованість інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ» забезпечує виконання завдань пред-
метно-перетворювальної діяльності, що передба-
чає планування дій у процесі виготовлення виробу, 
формування навичок спільної діяльності, розвиток 
творчих здібностей. Основне спрямування предмет-
но-перетворювальної діяльності в 1-х класах перед-
бачає розширення сенсорного досвіду дітей, розви-
ток моторики рук, координації рухів, формування 
пізнавальних процесів (сприймання, уваги, пам’яті, 
мислення та ін.), початкових прийомів роботи з ін-
струментами.

Загалом інтегрований курс «Я досліджую світ» 
сприяє систематизації та поглибленню уявлень учнів 
про природні й соціальні об’єкти та явища як компо-
ненти єдиного світу, допомагає оволодіти основами 
практико орієнтованих знань про природу, людину й 
суспільство, є пропедевтичною основою для форму-
вання цілісної картини світу в його органічній єдно-
сті та різноманітності природи й суспільства, деяких 
особистісних компетенцій, які стосуються емоцій-
но-ціннісного ставлення до навколишнього світу.

Висновки. Отже, інтегрований підхід у навчанні 
сприяє розширенню соціально-пізнавального дос-
віду учнів, інтенсивному розвитку молодших школя-
рів; формуванню інтересу до подій і явищ дійсності 
та розвитку загальнонавчальних навичок у дітей. 

У процесі вивчення предмета «Я досліджую світ» 
у молодших школярів формується цілісний погляд 
на навколишнє природне та соціальне середовище, 
місце в ньому людини, закладаються основи соціаль-
ного досвіду школярів, усвідомлення ними елемен-
тарної взаємодії в системі «людина – природа – сус-
пільство», виховання морального й екологічно об-
ґрунтованого ставлення до середовища проживання 
й правил поведінки в ньому. 
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ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС«КУЛЬТУРА 
ДОБРОСУСІДСТВА» – ІНСТРУМЕНТ 
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 
ШКОЛІ
Олена Сиухіна, Яна Чернишова

У статті розглядаються питання формування соціальної компетентно-
сті учнів через упровадження курсу «Культура добросусідства» в початковій 
школі.

Ключові слова: соціальна компетентність, курс «Культура добросусід-
ства», інтеграція, співпраця.

Актуальність. Стрімкий розвиток суспільства 
потребує змін в освіті, зокрема в оновленні підхо-
дів до формування ключових компетентностей су-
часних учнів. Однією з найважливіших є соціальна 
компетентність, яка характеризує здатність учнів до 
продуктивної взаємодії з оточенням, безконфліктно-
го спілкування, роботи в команді, прийняття обґрун-
тованих рішень, відповідальності за наслідки, цінніс-
ного ставлення до довкілля та власного «Я».

Формування соціальної компетентності в молод-
ших школярів є одним з найбільш актуальних за-
вдань сучасної початкової ланки освіти, визначених 
Концепцією «Нова українська школа», Державним 
стандартом початкової освіти та освітніми програ-
мами. Сформованість в учнів цієї компетентності 
визначає успішність у дорослому житті, стимулює 
інтеграційні процеси, дозволяючи не тільки адапту-
ватися, але й активно впливати на життєві події, за-
своювати певні соціальні позиції та ролі, змінювати 
навколишню дійсність і самих себе. 

Школа є основним простором соціально-емо-
ційного розвитку дітей, оскільки саме в ній вони 
проводять більшу частину свого часу. Від того, як 
вибудовується освітнє середовище, яким є зміст, 
форми, методи навчання та виховання, до яких видів 
діяльності залучаються школярі, залежить, наскіль-
ки продуктивним буде процес набуття ними знань, 
соціальних навичок і ціннісних орієнтацій. 

Аналіз останніх досліджень. Проблему форму-

вання соціальної компетентності учнів початкової 
школи досліджували М. Гончарова-Горянська, І. Єр-
маков, О. Кононко, Л. Сохань, Х. Спанярд. Як зазна-
чають учені, молодший шкільний вік – це час осо-
бистісного формування. Саме в цей період дитина 
відкриває для себе світ людських взаємовідносин, 
різних видів діяльності й суспільних функцій дорос-
лих. Школяр має велике бажання ввійти в це дорос-
ле життя, брати в ньому активну участь, що, безпе-
речно, є для нього поки ще недоступним.

У науці під соціальною компетентністю розумі-
ється наявність упевненої поведінки, при якій різні 
навички відносин з людьми є автоматизованими й 
дають змогу мобільно змінювати свою поведінку за-
лежно від ситуації [1]. Особлива увага в досліджен-
нях соціальної компетентності надається вивченню 
поведінки особистості в складних життєвих ситуаці-
ях. За таких умов соціальна компетентність розгля-
дається як набір конструктивних способів їх розв’я-
зання (Ф. Василюк, В. Васильков, О. Василькова та ін.).

У працях вітчизняних і зарубіжних дослідників 
поняття «соціальна компетентність молодшого шко-
ляра» розглядається як підтверджена здатність осо-
бистості, що виявляється у відкритості до суспіль-
ства, навичках соціальної поведінки, готовності до 
сприймання соціально спрямованих інформаційних 
повідомлень, відповідальності перед іншими за свої 
вчинки та вміння вибудовувати свою поведінку в се-
редовищі поєднаної реальності (реальної та вірту-
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альної) у відповідності до соціальних норм і суспіль-
них цінностей.

Тож науковці й практики одностайно наголошу-
ють на її важливості та необхідності формування з 
молодшого віку.

Мета статті – розкрити потенціал інтегрованого 
курсу «Культура добросусідства» у формуванні соці-
альної компетентності учнів початкової ланки Нової 
української школи.

Виклад основного матеріалу. У Концепції Нової 
української школи визначено одинадцять ключо-
вих компетентностей здобувачів освіти, які значною 
мірою корелюють з оновленими ключовими ком-
петентностями, необхідними для освіти протягом 
життя, зазначеними в рекомендаціях Європейсько-
го парламенту та Ради Європи (18.12.2006 р.). До їх 
переліку належать громадянські та соціальні компе-
тентності. 

Як зазначено в Державному стандарті початкової 
освіти (2018 р.), вони пов’язані з ідеями демократії, 
справедливості, рівності, прав людини, добробуту 
та здорового способу життя, усвідомленням рівних 
прав і можливостей, що передбачають:

 • спроможність діяти як відповідальний гро-
мадянин та брати повноцінну участь у гро-
мадському та суспільному житті, зокрема 
школи та класу, спираючись на розуміння 
соціальних, економічних і політичних понять 
та сталого розвитку, критичне оцінювання 

основних подій національної, європейської 
та світової історії, а також повагу до прав лю-
дини та верховенства права, цінування куль-
турного розмаїття різних народів та ідентифі-
кацію себе як громадянина України;

 • виявлення поваги до інших та толерантності, 
уміння конструктивно співпрацювати, співчу-
вати та діяти в конфліктних ситуаціях, зокре-
ма пов’язаних з різними проявами дискримі-
нації. Дбайливе ставлення до особистого, со-
ціального та фізичного добробуту й здоров’я, 
дотримання здорового способу життя; розу-
міння правил поведінки й спілкування, що є 
загальноприйнятими в різних спільнотах і 
середовищах, спроможність діяти в умовах 
невизначеності та багатозадачності [6].

З огляду на тісний взаємозв’язок громадянських 
і соціальних компетентністей,  зазначимо їхні відмін-
ності:

 • громадянська компетентність стосується 
здатності розуміти, поважати та захищати 
права, інтереси й обов’язки людини;

 • соціальна компетентність спрямована на ви-
ховання усвідомленого відчуття себе части-
ною суспільства та формування навичок 
ефективної комунікації.

Сучасні вимоги до суспільного життя людини зу-
мовили виокремлення категорії «соціальна компе-
тентність», яка передбачає здатність жити в соціумі, 

Знання, уміння

• приймати соціальні правила й норми,
знаходити правильні орієнтири для
побудови своєї соціальної поведінки;

• проявляти гнучкість у сприйнятті
нових вражень та їх оцінці,
прилаштовуватися до вимог
соціальної групи, зберігаючи
водночас власне обличчя;

• орієнтуватися у своїх правах
та обов’язках;

• брати до уваги думку інших людей,
рахуватися з їхніми бажаннями та
інтересами, визнавати сильні
сторони;

• гідно вигравати та програвати;
• у разі потреби звертатися до людей

по допомогу;
• володіти мовленнєвим етикетом,

бути здатним ініціювати, підтримати
та культурно завершити розмову

Навички
• гнучко поводитися з партнерами

по спілкуванню; адекватно
реагувати на їхні слова та дії;
уміти вислуховувати,
погоджуватися, відстоювати
власні погляди, домовлятися;

• добирати корисні для свого
соціального розвитку ролі,
поводитися відповідально,
співвідносити чекання інших з
власними можливостями й
бажаннями;

• налагоджувати з однолітками та
дорослими гармонійні взаємини,
домовлятися з ними; уникати
конфліктів або розв’язувати їх
мирним шляхом, утримуватися
від образливих слів та агресивних
дій;

• розраховувати на себе, рідних,
близьких, знайомих, товаришів;

• контролювати та регулювати
свою поведінку, утримуватися від
негативних проявів;

• узгоджувати свої бажання з
можливостями та вимогами;

• тримати дистанцію, відчувати
межу бажаної-небажаної
поведінки

Ставлення, цінності

• виявляти толерантність, емпатію, 
здатність співчувати;

• оптимістично ставитися до 
труднощів, уміти мобілізуватися на 
їх подолання; проявляти витримку в 
стресових ситуаціях;

• здатність до самопокладання
відповідальності; ініціювати 
допомогу та підтримку іншому;

• довіряти власному досвіду, 
спиратися на реалістичну 
самооцінку;

• бути людяною, справедливою 
людиною, уміти приймати погляди 
інших;

• поводитися совісно за відсутності 
контролю з боку дорослих;

• орієнтуватися в понятті «авторитет», 
пов’язувати його зі справжніми 
чеснотами й цінностями;

• узгоджувати свої бажання з 
можливостями та вимогами;

• тримати дистанцію, відчувати межу 
бажаної-небажаної поведінки

Рисунок 1. Показники проявів соціальної компетентності
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а також ідентифікувати, аналізувати коло питань у 
системі відносин суспільства й людини. Зараз фор-
мування соціальної компетентності особистості 
виокремлюється в самостійний науково-педагогіч-
ний напрям.

Оскільки особистість – це соціальна істота, то 
формат соціальної компетентності охоплює як соці-
альні мотиви, знання, навички, необхідні для успіш-
ної взаємодії із соціальним середовищем, так і само-
почуття та самосприйняття особистості в мінливому 
соціумі.

Прояв соціальної компетентності молодшого 
школяра в процесі соціалізації характеризується по-
казниками, представленими на рисунку 1.

Отже, соціальна компетентність передбачає 
вміння рахуватися із соціальними нормами та пра-
вами інших людей.

Формування соціальної компетентності молод-
шого школяра має надпредметний характер і відбу-
вається в процесі вивчення учнем загальнонавчаль-
них дисциплін. Значний потенціал для опанування 
здобувачами освіти соціально компетентної пове-
дінки мають як зміст навчальних дисциплін, так і ме-
тодика їх викладання.

Методика формування соціальної компетентно-
сті учнів початкової школи розглядається як сукуп-
ність методів, прийомів і форм організації процесу 
розвитку інтегрованої характеристики особистості, 
якостей, здібностей, переживань, емоційно-цінніс-
них орієнтацій і переконань, які уможливлюють ак-
тивну взаємодію людини із соціумом, налагодження 
контактів з різноманітними групами та індивідами, 
а також участь у соціально значущих проєктах, про-

дуктивне виконання різних соціальних ролей.
Організація освітнього процесу в початковій 

школі, спрямованого на формування соціальної 
компетентності, на думку І. О.  Ніколаєску, передба-
чає створення умов для формування в учнів досвіду 
пізнавальної діяльності, різних способів і результа-
тів практичної та експериментальної діяльності, ін-
теграцію теоретичного й практичного змісту освіти, 
моделювання за допомогою педагогічних техноло-
гій контекстного навчання соціального змісту життя 
та практичного досвіду дитини, а також ціннісного 
ставлення до навколишньої дійсності [4] (рисунок 2).

Сучасний учитель має запроваджувати систем-
ний підхід до проведення цілеспрямованої роботи 
з формування компетентного учня Нової україн-
ської школи, знаходитись у постійному пошуку но-
вих стратегій, методів, технологій, інструментів для 
досягнення мети; залучати вихованців до активних, 
інтерактивних, ігрових прийомів, які створюють по-
зитивний емоційний стан, коли всі психічні процеси 
відбуваються найактивніше та найпродуктивніше.

Одним із дієвих інструментів формування со-
ціальної компетентності, розвитку громадянської, 
міжкультурної та миротворчої освіти є інтегрований 
курс «Культура добросусідства» (далі – «КД»), який 
викладається за програмою «Культура добросусід-
ства» для Нової української школи, схваленою для 
використання (лист ДНУ «ІМЗО» МОН України від 
07.06.2019 р. № 22.1/12-Г-334). 

Метою курсу є запровадження системного підхо-
ду до проведення цілеспрямованої роботи з форму-
вання соціальної та громадянської компетентності й 
одного з її складників – толерантності (у широкому 

Створення умов для 
формування в учнів 
досвіду пізнавальної 
діяльності

Застосування різних 
способів і пошук 
результатів практичної 
та експериментальної 
діяльності

Інтеграція теоретичного 
та практичного змісту освіти

Моделювання 
за допомогою 
педагогічних 
технологій 
контекстного 
навчання 
соціального змісту 
життя й практичного 
досвіду дитини

Ціннісне ставлення
до навколишньої
дійсності

Застосування прийомів
безконфліктного
спілкування, побудови
конструктивного діалогу

Рисунок 2. Модель організації освітнього процесу, спрямованого 
на формування соціальної компетентності в початковій школі
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сенсі, тобто етнічної, релігійної, мовної, гендерної, 
вікової, соціальної тощо) у дітей та їхніх батьків. Про-
понуємо структуру програм для початкової школи:

 • частина І «Я, моя сім’я та мої сусіди» (може ви-
користовуватись у 1 та 5 класах);

 • частина ІІ «Місце, де ми живемо» (може вико-
ристовуватись у 2 та 6 класах);

 • частина ІІІ «Учимося, працюємо та відпочива-
ємо разом» (може використовуватись у 3 та 
7 класах);

 • частина ІV «Цінуймо край – пишаймося Украї-
ною! Луганщина» (може використовуватись у 
4 та 8 класах).

Курс «Культура добросусідства» має свої особли-
вості, а саме: 

 • є наскрізним курсом у системі формальної 
освіти України; містить програми з грифом і 
частково розроблений навчально-методич-
ний комплект для здобувачів освіти;

 • розроблений з урахуванням регіональної 
специфіки, що дає змогу додавати в загаль-
ноукраїнський контекст особливості природ-
ного, історичного, культурного, промислово-
го ландшафту регіонів й унаочнювати процес 
навчання;

 • використовується як регіональний варіант 
інтегрованого курсу «Я досліджую світ», ма-
теріал для «ранкових зустрічей» або як пред-
мет варіативної складової частини навчаль-
ного плану початкової школи;

 • має розроблений інструментарій ефектив-
ності курсу для педагога – систему спостере-
ження та реєстрації особистісних і поведін-
кових змін дітей, модифіковані та розроблені 
проєктивні методики для учнів;

 • зміст є наскрізним, інтегрованим, циклічним; 
у кожній частині програми від 25 до 28 тем / 
подорожей, у яких поєднуються теми аксіо-
логії, біології, екології, етики, етнології, істо-
рії, конфліктології, медіаосвіти, мистецтвоз-
навства, основ здоров’я, підприємництва, ре-
лігієзнавства, тайм-менеджменту, технологій, 
фольклористики, краєзнавства тощо;

 • у межах курсу розроблена програма «Від 
школи до громади. Батьківські збори по-но-
вому: цікаво, актуально і практично», метою 
якої є активізація роботи з розвитку гро-
мадянської освіти дорослих через систему 
шкільної освіти.

Одне з головних завдань курсу – сприяти форму-
ванню в дитини бачення свого місця в сьогоденні 

та майбутньому рідного краю, стійкого інтересу 
до життя, культури, проблем регіону, установки на 
конструктивну діяльність, соціальної компетентно-
сті й відповідальності за добробут рідного краю та 
країни як невіддільного складника громадянського 
обов’язку; розвивати інтеграційні процеси в суспіль-
стві.

У Луганській області курс «КД» упроваджується 
Луганським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти з 2016 року в межах всеукраїн-
ського проєкту, організаторами якого є Українська 
миротворча школа та громадська організація «Ін-
формаційно-дослідний центр “Інтеграція та розви-
ток”».

Колектив авторів регіональних програм, до яко-
го входять співробітники Луганського ОІППО й мето-
дичних установ, педагоги початкових класів закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти, працює 
під керівництвом Маргарити Араджионі, провідно-
го наукового співробітника Інституту сходознавства 
ім. А. Ю.  Кримського Національної академії наук 
України, кандидата історичних наук, координатора 
проєкту. За їх участі розроблені робочі зошити для 
учнів 1–4-х класів закладів освіти області, за якими 
викладається курс «КД». 

Обов’язковою умовою роботи за курсом є під-
готовка вчителів початкових класів. Із цією метою 
Луганським ОІППО спільно з ГО «Інформаційно-до-
слідний центр “Інтеграція та розвиток”» проведено 
низку навчальних тренінгів, науково-практичних 
семінарів з питань особливостей та методики ви-
кладання курсу «Культура добросусідства». Підви-
щення кваліфікації здійснюється також за освітньою 
програмою курсу за проблемою «Інтегрований курс 
“Культура добросусідства”: особливості викладання 
в Новій українській школі» (30 годин / 1 кредит ЄКТС).

Сьогодні в області за програмами курсу працю-
ють 68 педагогів, навчаються 1 234 учні початкової 
школи. 

Інформація щодо  впровадження курсу «КД» у ре-
гіоні розміщена на сайті Луганського ОІППО (https://
cutt.ly/Mys31na). Також на сайті можна ознайомитись 
із програмами курсу «Культура добросусідства».

Розкриваючи тему потенціалу курсу, необхідно 
визначити критерії щодо успішного формування со-
ціальної компетентності в молодших школярів через 
курс «Культура добросусідства». До таких критеріїв 
належать мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, 
рефлексивний (рисунок 3).

Для реалізації головних цілей і завдань курсу 
«КД» у початковій школі застосовуються інтерак-
тивні навчальні технології. Вони сприяють ефектив-
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ності, мобільності, самостійності учнів та форму-
ванню м’яких навичок, а саме соціальних навичок, 
емоційного інтелекту, сили волі, завзятості, креа-
тивності, уміння протистояти стресам і знаходити 
спільну мову з оточенням, здатності адаптуватися до 
змін в умовах життя й праці, здатності до навчання, 
здатності до подальшого саморозвитку. Тренінго-
ві заняття з курсу дозволяють учителю спробувати 
нові ролі  організатора, модератора, ментора. Курс 
містить вправи з конфліктології («Карусель», «Мо-
тузка», «Стільці та їхня важка доля», «Канатоходець», 
«Я+Ти=Ми», «Усі ми різні, але маємо багато спільно-
го», «Сніжинка», «Діамант» тощо), методи, спрямова-
ні на розвиток критичного мислення, рольові ігри 
(«Точка відліку», «До казки на гостину», «Як би вчи-
нив ти?», «Я спостерігаю» тощо). Зміст курсу орієнто-
ваний на тісну співпрацю з батьками учнів, що надає 
можливість більш активно залучати їх до шкільного 
й громадського життя. Практики роботи з батьками 
охоплюють інтерактивні заняття, дискусії, вправи з 
ненасильницької комунікації, уроки толерантності, 
просвітницьку роботу з розвитку громадянської 
освіти дорослих. У такий спосіб створюється сере-
довище відкритості, довіри та співпраці.

Виконуючи вправи, обговорюючи проблемні пи-
тання, занурюючись у життєві ситуації, діти вчаться 
будувати своє життя, мати позитивний світогляд, 
активну життєву позицію, бути в злагоді із собою та 
вибудовувати гармонійні відносини з навколишнім 

світом, бути небайдужими до своєї держави, свого 
народу. А головне – бути готовими до практичного 
втілення в життя ідей, на яких будується демокра-
тичне суспільство.

Привабливість курсу, його креативність і унікаль-
ність, на нашу думку, полягає в проведенні «добросу-
сідських» уроків у цікавій інтерактивній формі – че-
рез тренінги, рольові ігри, кейси, екскурсії, зустрічі, 
дискусії, акції, моделювання ситуацій. Пошукові, 
практичні та творчі завдання, інтерактивні вправи 
дають змогу учням обговорювати свої проблеми в 
співпраці, знищувати комплекси, виконувати різні 
ролі та функції в активній діяльності, діяти на ство-
рення ситуації особистісного та колективного успіху 
й щастя. 

Оновлені освітні програми курсу «Культура до-
бросусідства» відповідають вимогам реформування 
початкової освіти й рекомендовані до використан-
ня в Новій українській школі. Це освітні програми 
інтегрованого курсу «Культура добросусідства» для 
1–2-х класів (1 цикл), розроблені у 2019 р. як інтегро-
ваний курс згідно з типовою освітньою програмою, 
розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна (схвале-
на до використання; лист ДНУ «ІМЗО» МОН України 
від 07.06.2019 р. № 22.1/12-Г-334), і для 3–4 класів 
(2  цикл).

Уроки «добросусідства» спрямовані на забезпе-
чення гармонійного розвитку та виховання соціаль-
но компетентних, критично мислячих і толерантних 

МОТИВАЦІЙНИЙ

КОГНІТИВНИЙ
ДІЯЛЬНІСНИЙ

проявляє інтерес до 
спілкування;
визнає цінність взаємодії з 
іншими людьми; 
приймає норми та правила 
взаємодії з людьми (норми 
моралі, етикету); 
розуміє неминучість несення 
відповідальності за свої вчинки; 
усвідомлює необхідність 
конструктивно взаємодіяти з 
іншими

знає свої позитивні та негативні 
якості;
знає, що люди різні за своїми 
характеристиками, учинками; 
знає про існування різних культур; 
знає норми та правила взаємодії / 
спілкування з однолітками й 
дорослими; 
знає про організацію роботи в групі, 
вибудовування системи взаємодії 
для досягнення загального 
результату; 
знає конструктивні способи 
взаємодії; 
знає конструктивні способи 
розв’язання конфліктних ситуацій;
має уявлення про вербальні та 
невербальні засоби спілкування; 
знає способи самовираження

проявляє готовність до 
актуалізації наявних знань, 
здатність до самопрезентації
та самоорганізації, 
самоконтролю; 
уміння встановлювати 
стосунки, взаємодіяти 
(знайомитися, створювати 
групу тощо); 
уміння домовлятися, 
вирішувати питання 
конструктивними способами; 
дотримання норм і правил 
поведінки

РЕФЛЕКСИВНИЙ

здатність оцінювати й
пояснювати свою
поведінку та аналізувати
вчинки інших на основі
наявних знань;
здатність аналізувати
ситуацію та знаходити
спосіб поведінки
відповідно до норм і
можливостей

Рисунок 3. Критерії успішного формування соціальної компетентності
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осіб, громадян і патріотів своєї Батьківщини, які поді-
ляють демократичні цінності та відповідально став-
ляться до рідного краю, громади, країни й прагнуть 
зберігати, розвивати та примножувати природний, 
економічний і культурний потенціал України.

Спостерігаючи за дітьми від заняття до заняття, 
можна помітити позитивні результати: діти стають 
більш відкритими, розкутими, доброзичливими, 
контактними.  Особливо подобаються дітям уроки, 
на яких вони відкривають по-новому свій рідний 
край, місце, де вони живуть (подорожі «Звідки ро-
дом мої предки», «Учимося грати в ігри наших ба-
бусь і дідусів», «Одяг, який носили наші пращури», 
«Учимося вирішувати суперечливі питання», «Уяв-
лення про наш край як перехрестя культур», «Діалог 
із сусідом», «Люди, які уславили наш край» та багато 
інших). Кожен урок – це велике відкриття, подорож у 
минуле та крок у щасливе майбутнє.

«Культура добросусідства» – це ефективний ін-
струмент, який дає змогу вчителю:

 • формувати в дітей стійкий інтерес до життя, 
культури, проблем свого регіону; установки 
на конструктивну діяльність, підвищення со-
ціальної компетентності й відповідальності за 
добробут рідного краю та країни як невідділь-
ного складника громадянського обов’язку; 

 • формувати вміння вести діалог, вирішувати 
проблемні й конфліктні питання відповідно 
до демократичних принципів і принципів 
«культури миру»; 

 • розвивати критичне мислення, формувати 
особистісну позицію; уміння продукувати 
нові конструктивні ідеї;

 • сприяти набуттю знань про права людини й 
громадянина, збагаченню досвіду активних 
соціальних дій; 

 • знизити агресивність дітей, прищепити вмін-
ня мирно розв’язувати / трансформувати 
конфліктні ситуації; 

 • розвивати навички успішної міжкультурної 
комунікації в дітей та їхніх батьків;

 • сформувати високий рівень адаптаційних 
можливостей дитини; формувати особистіс-
ну ефективність і культуру дозвілля;

 • сприяти формуванню екологічної свідомості 
й природоохоронної поведінки; 

 • прищеплювати інтерес до рідної та держав-
ної мови, до вивчення мов своїх сусідів, роз-
вивати мовну толерантність і мотивацію до 
опанування іноземних мов; 

 • дати уявлення про різноманітні релігії та кон-
фесії, ментальні особливості сусідів, їхнє сві-
тосприймання та цінності;

 • ознайомити з історією свого регіону та краї-
ни загалом; 

 • формувати свідоме ставлення до грошей, 
підприємницькі вміння та ініціативу дитини;

 • популяризувати історію та культуру різних 
етносів, представники яких мешкають на те-
ренах України, а також сучасну культуру кож-
ного регіону тощо.

 Отже, одним із креативних інструментів, який 
дозволяє комплексно й успішно виконувати завдан-
ня щодо формування соціальної компетентності, є 
інтегрований курс «Культура добросусідства». Цей 
курс характеризується можливістю інтеграції, різ-
ноплановістю у виборі нестандартних креативних 
методів, прийомів, форм роботи; він надає змогу 
виконувати завдання Нової української школи й ви-
ховувати сучасну людину, пристосовану до життя у 
світі, що швидко змінюється.
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Актуальність проблеми. У зв’язку з упровад-
женням загальнодержавного карантину, відповід-
но до рішення Кабінету Міністрів України (поста-
нова КМУ від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобіган-
ня поширенню на території України коронавірусу 
COVID-19»), усім закладам освіти було рекомен-
довано розробити заходи щодо забезпечення 
проведення навчальних занять за допомогою 
дистанційних технологій (листи МОН України від 
11.03.2020 р. № 1/9-154, від 23.03.2020 р. № 1/9-173 
«Щодо організації освітнього процесу в закладах 
загальної середньої освіти під час карантину»). 

Педагогічні працівники повинні були організу-
вати освітній процес за допомогою ІК-технологій. 
Учні закладів освіти вимушено перейшли на дис-
танційну форму навчання. 

У цій статті розглянемо, як впоралися педагогіч-
ні колективи з викликом сучасності та які пробле-
ми виникли під час освітнього процесу.

Мета статті – проаналізувати проведені в Укра-
їні соціологічні дослідження щодо організації дис-
танційного навчання в закладах загальної серед-
ньої освіти та зробити певні висновки щодо про-
блем, які виникали під час освітнього процесу. 

Виклад основного матеріалу. У статті пред-
ставлені узагальнені результати досліджень з пи-
тань організації дистанційного навчання в закла-
дах загальної середньої освіти України в умовах 

загальнодержавного карантину. Ці дослідження 
проводилися:

 ū Службою освітнього омбудсмена Укра-
їни (період проведення: 08.04.2020 р. – 
13.04.2020 р.);

 ū Державною службою якості освіти Укра-
їни (період проведення: 08.04.2020 р. – 
15.04.2020 р.);

 ū Центром інноваційної освіти «Про.Світ» 
(період проведення: березень  – квітень 
2020 р.);

 ū соціологічною службою Центру Разумкова 
спільно з Фондом «Демократичні ініціативи 
імені Ілька Кучеріва» (період проведення: 
03.07.2020 р. – 09.07.2020 р.).

Усі дослідження, крім останнього, проводилися 
шляхом онлайн-анкетування учасників освітнього 
процесу. Останнє дослідження проводилося ме-
тодом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем 
проживання респондентів. 

За результатами дослідження, проведеного со-
ціологічною службою Центру Разумкова спільно з 
Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Ку-
черіва»,  головну відповідальність за якість осві-
ти та підготовку шкіл до роботи в умовах пандемії 
COVID-19 повинно нести Міністерство освіти і нау-
ки України  (рисунок 1).

Проте методичні рекомендації Міністерства 
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освіти і науки України «Організація дистанційного 
навчання в школі» були надані лише в травні 2020 
року. Положення про дистанційне навчання станом 
на 01.09.2020 р. не затверджене. На цей час проєкт 
вищезазначеного положення знаходиться на роз-
гляді. 

Адміністрація закладів загальної середньої осві-
ти самостійно ухвалювала рішення щодо органі-
зації дистанційного навчання в закладах загальної 

середньої освіти України в умовах загальнодержав-
ного карантину. 

Про це свідчать і результати дослідження стану 
реалізації дистанційного навчання в Україні, про-
веденого центром інноваційної освіти «Про.Світ». У 
своїй діяльності більшість педагогічних працівників 
керувалась вимогами керівника закладу загальної 
середньої освіти (рисунок 2). 

Результати досліджень свідчать, що більшість за-

 

Рисунок 1. Дані наведено з опитування, яке проводила  соціологічна служба 
Центру Разумкова  
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кладів загальної середньої освіти організували дис-
танційне навчання учнів. За даними ДСЯО України 
85 % опитуваних батьків та 82,6 % учнів 9–11 класів 
підтвердили, що на період карантину в закладах за-
гальної середньої освіти здійснювалось дистанцій-
не навчання з усіх предметів інваріантної складової 
частини освітньої програми. За даними освітнього 
омбудсмена України, 85,1 % дітей продовжили нав-
чання під час карантину. 

На жаль, не всі педагогічні колективи змогли органі-
зувати дистанційне навчання учнів. Причинами стали:

 ū відсутність у педагогів та учнів комп’ютерної 

техніки та доступу до інтернету;
 ū недостатній рівень ІК-компетентності вчите-

лів та навичок дистанційної роботи;
 ū низька швидкість інтернет-з’єднання;
 ū відсутність пристроїв для онлайн-навчання.

В умовах карантину заклади освіти використову-
вали різні засоби комунікації. Найбільш поширени-
ми для спілкування з учнями під час дистанційного 
навчання стали соціальні месенджери, програми та 
цифрові сервіси, указані на рисунках 3–6.

Результати опитувань свідчать про недостатнє 
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використання офіційних сайтів закладів загальної 
середньої освіти. Більшість учасників опитувань 
засвідчили, що для спілкування з учнями та їхніми 
батьками вчителі й адміністрація закладів освіти 
використовували  групові  чати  в  соціальних ме-
сенджерах. 

Для організації будь-якого навчання комунікація 
є неодмінним складником освітнього процесу. Від 
рівня комунікації залежить її ефективність. В умо-
вах дистанційного навчання, коли вчителі й учні не 
можуть бути поруч, взаємодія між усіма учасниками 
освітнього процесу набуває особливої важливості. 
Взаємодія вчителя та учня під час дистанційного 
навчання відбувалась у межах штучно створеного 
комунікативного простору. 

Дистанційне навчання передбачає кілька типів 
взаємодій з різними цілями:

 ū оперативне інформування;
 ū повідомлення нового матеріалу;
 ū уточнювальні запитання;
 ū коментарі до виконаних робіт тощо. 

Адміністрації закладу освіти необхідно було по-
будувати таку комунікаційну структуру, яка була б 
гнучкою (кожен педагог повинен мати власний про-
стір для викладання необхідних матеріалів, забез-

печення взаємодії та зворотного зв’язку з учнями) і 
багатогранною (доступ учнів відбувається з єдиного 
ресурсу чи порталу). 

Як свідчать результати соціологічних досліджень, 
у більшості закладів освіти немає узгодження між 
педагогами щодо використання єдиних технологій 
та форм навчання. У 5–11 класах кожен предмет 
викладає окремий учитель. Педагоги використову-
ють різні платформи, технології, соціальні мережі, 
що ускладнює організацію навчання учням удома. 
Лише в початкових класах, де навчання забезпечує 
переважно один педагог, використовується одна 
технологія для організації дистанційного навчання 
за певним розкладом. 

Під час соціологічних досліджень також прово-
дилися опитування щодо організації комунікатив-
ного простору. 

На думку школярів, найчастіше вчителі освітній 
процес здійснювали шляхом:

 ū надсилання завдання для самостійного оп-
рацювання (рисунок 7); 

 ū проведення навчальних онлайн-занять (ри-
сунок 8).

Проте недостатньо лише ознайомити учнів з 

Рисунок 7. Дані щодо надсилання завдань для самостійного опрацювання
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Рисунок 8. Дані щодо проведення навчальних онлайн-занять
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навчальним матеріалом, необхідно здійснювати 
контроль за якістю отриманих знань і проводити 
оцінювання з метою мотивування до навчання. За 
результатами опитування, більшість учителів мали 
зворотний зв’язок з учнями різними способами (ри-
сунок 9). 

За результатами соціологічного опитування, яке 
проводилося Службою освітнього омбудсмена, пе-
ревірка виконаних завдань здійснювалася з вико-
ристанням ІК-технологій. 

Найчастіше вчителі для зворотного зв’язку вико-
ристовували такий вид контролю, як-от перевірка 
письмових робіт (рисунок 10).

76,00%

90%

"Про. Світ"

Освітній омбудсмен

Рисунок 9. Дані щодо зворотного зв’язку з учнями різними способами

90%

25%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Надсилання виконаних завдань різними 
способами 

Онлайн-спілкування з учителем 

Оцінювання відсутнє, учні не звітують 
про виконання завдань

Рисунок 10. Способи перевірки виконаних завдань (сумарно понад 100 %,
можливість вибору декількох варіантів відповідей)

Водночас більшість опитуваних зазначили, що 
учні виконують письмові завдання зі сторонньою 
допомогою (рисунок 11).

Згідно з даними ДСЯО більшість учнів 9–11 
класів (61 %) виконує домашні завдання самостій-
но, інші учні виконують домашні завдання зі сто-
ронньою допомогою (рисунок 12).

Згідно з даними опитування Служби освітньо-
го омбудсмена більшість батьків допомагає своїм 
дітям у навчанні (рисунок 13).

Під час проведення соціологічних досліджень 
вивчалося ставлення учнів та їхніх батьків до про-
ведення дистанційного навчання в закладах осві-
ти (рисунки 14–16).

З наведених даних можемо зробити висновок, 

що більшість громадян розуміють необхідність 
переведення навчання під час загальнодержав-
ного карантину на дистанційну форму, проте не-
задоволені форматом проведення занять.

Служба освітнього омбудсмена також вивчала 
рівень задоволеності батьків якістю освіти дітей 
під час дистанційного навчання (рисунок 17).  

Частково задоволені навчанням дітей під час 
карантину 45,6 % батьків, задоволені повністю – 
25,3 %, незадоволені – 27,4 %. 

За даними, наведеними соціологічною служ-
бою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демо-
кратичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», біль-
шість батьків (26,1  %) зазначила зниження рівня 
успішності дітей та брак уваги вчителів до потреб 
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Рисунок 11. Дані наведено з опитування, яке проводила Служба освітнього омбудсмена

Рисунок 12. Дані щодо виконання домашніх завдань 
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Рисунок 13. (Сумарно понад 100 %, можливість вибору декількох варіантів відповідей)
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Рисунок 14. Дані наведено з опитування, яке проводила ДСЯО

Рисунок 15. Дані наведено з опитування, яке проводила Служба освітнього омбудсмена
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Рисунок 16. Дані наведено з опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова 
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учнів під час навчання (21,6  %). Також було за-
значено, що під час дистанційного навчання діти 
були надмірно завантажені завданнями (1,3 %). 

В аналітичній довідці ДСЯО (за результатами 
онлайн-анкетування учасників освітнього про-
цесу) зазначено, що 38,8 % батьків також указали 
на значне перевантаження школярів навчальним 
матеріалом під час проведення дистанційного 
навчання, а 29,5 % – на часткове збільшення.

Висновки.  Загальнодержавний карантин та 
введення в закладах загальної середньої освіти 
дистанційного навчання загострили всі проблеми 
в галузі освіти. Найважливіші – це відсутність чіт-
кої системи дистанційного навчання в закладах 
загальної середньої освіти та неготовність керів-
ництва закладів освіти працювати в автономному 
режимі. Адміністрації та педагогічні працівники 
потребують методичних рекомендацій Міністер-
ства освіти і науки України та місцевих органів 
освіти. 

Водночас більшу частину питань та проблем 
з організації дистанційного навчання можна ви-
рішувати самостійно відповідно до потреб кон-
кретного закладу освіти. Як свідчать результати 
досліджень, більшість керівників закладів освіти 
впоралась із поставленими завданнями та змогла 
налагодити освітній процес у форматі дистанцій-
ного навчання. 

Проте є певні чинники, які впливають на якість 
освітніх послуг у форматі дистанційного навчан-
ня:

 ū відсутність стандартизованої онлайн-плат-
форми для дистанційного навчання;

 ū відсутність навчальних ресурсів, що мо-
жуть повноцінно забезпечити формування 
знань учнів з навчальних предметів;

 ū низька швидкість інтернету та/або мобіль-
ного підключення (особливо на Сході Укра-
їни) або його відсутність;

 ū відсутність або застарілість комп’ютерного 
обладнання й програмного забезпечення 
в учителів і учнів; обмежений доступ окре-
мих учнів до комп’ютерної техніки (у сім’ї 
можуть бути двоє-троє школярів та батьки 
працюють дистанційно);

 ū відсутність досвіду з дистанційного нав-
чання в учителів й учнів;

 ū велике навантаження на органи зору вчи-
телів й учнів (перевантаження роботою за 
комп’ютером, без урахування санітарних 
норм загального навантаження на учня, 
відповідно до віку). 

Відсутність повноцінної комунікації між уч-
нями та вчителями також негативно впливає на 
якість освіти. Як показали різні дослідження, про-
ведені в Україні, основним каналом комунікації 
в школах є застосунок Viber. Ми пов’язуємо це з 
тим, що до переходу на дистанційне навчання ба-
гато педагогічних працівників використовували 
цей додаток для комунікації з батьками учнів й 
учнями. Проте вищезазначений застосунок пере-
важно спрямований на комунікацію та інформу-
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частково задоволені задоволені незадоволені  не визначилися 

Рисунок 17. Дані наведено з опитування, яке проводила Служба освітнього омбудсмена 
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Савонова Г. І. Онтологія добра і зла в сучасній європей-
ській філософії : монографія. Харків: Друкарня Мадрид. 
2020. 356 с.

У монографії  досліджується питання визначення сут-
ності добра і зла в сучасній філософській думці континен-
тальної Європи. З’ясовується, як християнське вчення щодо 
онтології добра і зла, філософія та література XIX – I поло-
вини ХХ століття вплинули на формування філософії екзи-
стенціалізму та постмодернізму. Паралельно з аналізом 
становлення онтологічного древа добра і зла в сучасній філо-
софії розкривається проблема можливості пізнання людиною 
добра і зла, Бога та диявола, буття та Ніщо, досліджується 
зв’язок між страхом і мораллю, вірою та безвір’ям, смертю 
та благом, симулякром і гіперреальністю. Розкривається 
нове для філософії поняття онтології метаморфози добра 
і зла через танок і розмотування Бога. Також аналізуються 
варіанти можливості етичного вибору, співвіднесення свобо-
ди з правом і законом, осмислюється роль тіла людини в си-
стемі творення добра і зла. Винятковою рисою дослідження є 
виокремлення цілісних аспектів онтологічної площини добра 
і зла через компаративний аналіз екзистенційної та постмо-
дерністської філософії.

Електронна версія: http://loippo.edu.ua/activities/editorial-
and-publishing-activities/handbooks.

Нове видання Луганського ОІППО

вання, а не навчання. 
Робота будь-якого закладу, особливо закладу 

освіти, під час кризових   ситуацій дозволяє кра-
ще побачити та зрозуміти, наскільки якісно побу-
дована культура взаємодії, комунікації та процеси 
в українських школах. Маємо сподівання, що вра-

хувавши всі недоліки та отриманий досвід з дис-
танційного навчання, керівники закладів освіти 
зможуть організувати освітній процес у будь-яких 
кризових умовах. 
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ФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС «ОСНОВИ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ» 
ЯК ДІЄВИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ 
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧНІВ
Лариса Стецюк, Олена Костоглодова

У статті запропоновано програму факультативного курсу, який спри-
ятиме формуванню та розвитку дослідницької компетентності учнів, озна-
йомлюватиме їх з основами науководослідницької діяльності; зазначено мету, 
завдання курсу, передбачено перелік знань та вмінь, якими старшокласники 
оволодіватимуть під час роботи в межах факультативу; наведено календар-
нотематичне планування, зміст курсу, методичні рекомендації щодо прове-
дення занять. 

Ключові слова: навчання через дослідження, дослідницька компетент-
ність, учнівське дослідження. 

Постановка проблеми. Як зазначено в «Наці-
ональній доктрині розвитку освіти України XXI ст.», 
важливим завданням сучасної навчально-виховної 
системи є формування гармонійної, усебічно розви-
неної, соціально адаптованої та здатної до самореа-
лізації в суспільстві особистості. На сучасному етапі 
особливо актуальним є питання її творчого розвитку.

Школа повинна стати інноваційним закладом, де 
утверджується інтелект української нації, де учням 
створюють умови для реалізації здібностей на терені 
пошукової діяльності.

Відповідно до вимог Державного стандарту ба-
зової і повної загальної середньої освіти, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 23  
листопада 2011 року № 1392, учні повинні розуміти 
«…загальну методологію наукових досліджень, уміти 
проводити дослідження з метою вивчення об’єктів 
і явищ природи, використовувати методи пізнання 
природи, …застосовувати основні природничо-нау-
кові знання для пояснення явищ природи, виявляти 
ставлення до способів пізнання природи, принципів 
і методів наукової діяльності, оцінювати моральні та 
ціннісні аспекти природничих досліджень…» [3].

Актуальність використання елементів технології 
навчання через дослідження полягає в необхідності 
виявлення рис обдарованості особистості, усебічно-

го сприяння розвитку обдарованості, формування 
творчої особистості, створення оновленої системи 
роботи з обдарованими дітьми.

Аналіз останніх досліджень. Аналізу такого 
феномену, як «дослідницька компетентність», при-
свячені роботи В. Болотова, І. Зимньої, С. Осипової, 
О.  Ушакова, М. Голованя та інших науковців. 

Серед визначень щодо формування дослідниць-
кої компетентності можна відокремити визначення, 
сформульоване А. Хуторським, який розглядає до-
слідницьку компетентність як оволодіння  знаннями 
в результаті пізнавальної діяльності людини в певній 
галузі науки, методами та методиками дослідження, 
які вона має опанувати з метою здійснення дослід-
ницької діяльності; така компетентність, на думку 
автора, передбачає також мотивацію та ціннісні орі-
єнтації дослідника [8].

Формуючи цю компетентність, слід ураховувати, 
що дослідницька, як і будь-яка інша компетентність, 
складається з когнітивного, діяльнісного та особи-
стісного компонентів [4]. Когнітивний компонент 
дослідницької компетентності – це інформаційна си-
стема, яка є сукупністю знань теоретичного й прак-
тичного характеру про сутність та етапи наукового 
методу пізнання, про методи теоретичних і прак-
тичних досліджень, алгоритми виконання певних 



42
ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ  [№ 3 (60)  ‘2020] 

[ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ]

дій у процесі застосування методів наукового пошу-
ку. Діяльнісний компонент – комплекс навчальних і 
практичних умінь, що складається з інтелектуальних 
(уміння застосовувати індуктивний та дедуктивний 
методи пізнання, аналізувати й синтезувати, порів-
нювати, узагальнювати й систематизувати, моделю-
вати; висувати гіпотези, здійснювати пошук аналогій) 
і практичних умінь (уміння описувати спостережува-
ні об’єкти; створювати теоретичну модель експери-
менту, обирати методику його проведення та прила-
ди для прямих вимірювань, оформляти результати 
досліджень і формулювати висновки). Особистісний 
компонент – комплекс мотивів, емоційно-вольових 
та ціннісних ставлень учнів до дослідницької діяль-
ності; комплекс рефлексивних умінь щодо усвідом-
лення й оцінювання ходу та результатів самостійної 
дослідницької діяльності.

Результат формування дослідницької компетент-
ності залежить від форм, методів, які використовує 
вчитель в організації дослідницької діяльності учнів, 
від засобів навчання, які створюють умови для на-
лежного засвоєння компонентів дослідницької ком-
петентності.

Одним із шляхів реалізації  є розвиток науково-до-
слідної діяльності учнів у позаурочний час, зокрема 
засобами факультативної роботи.

Мета статті – запропонувати програму факульта-
тивного курсу «Основи науково-дослідницької робо-
ти» як форми активного навчання, яка сприяє фор-
муванню дослідницької компетентності учнів через 
розвиток когнітивного, діяльнісного та особистісно-
го компонентів.

Виклад основного матеріалу.
Програма факультативного курсу

«Основи науково-дослідницької роботи»
Пояснювальна записка
Програма факультативу «Основи науково-дослід-

ницької роботи» (далі  – програма) розрахована на 
учнів 9 класу, які виявили бажання та мають здібності 
до ведення науково-дослідницької, пошукової робо-
ти й загалом творчої діяльності.

Програма має практичну спрямованість індивіду-
альної та додаткової роботи з учнями й розрахована 
на 1 навчальний рік (34 години, 1 година на тиждень).

Мета програми: 
 • сприяти створенню в школі умов для зростан-

ня активної творчої особистості;
 • допомогти керівникам шкільних наукових до-

сліджень поглибити власні теоретичні знання 
й удосконалити практичні вміння щодо орга-
нізації  та проведення індивідуальних і групо-
вих занять із старшокласниками, сприяючи 
інтелектуальному розвитку дітей, озброюючи 

учнів практичними навичками пошукової та 
науково-дослідницької діяльності;

 • допомогти учням оволодіти конкретними 
прийомами науково-дослідницької діяльно-
сті, пов’язати їх із засвоєнням навчального 
матеріалу, з різними видами навчальних, ла-
бораторних занять, нетрадиційними форма-
ми шкільної діяльності (написання статей, 
курсових і наукових робіт).

Завдання програми:
 • одержання загальних знань про науку як 

суспільну форму уявлень і наукове дослі-
дження як складову частину сучасної діяль-
ності;

 • оформлення отриманих результатів у вигляді 
наукової праці;

 • навчання учнів з питань побудови доповіді за 
одержаними результатами та захисту сфор-
мульованих положень;

 • надання школярам можливості спробувати 
свої сили в ролі науковців, підготувати себе 
до наукової роботи й свідомо зробити цей ви-
бір, що сприятиме їхній профорієнтації;

 • сприяти розвитку здібностей і творчої актив-
ності старшокласників;

 • сприяти самостійності та критичності їхнього 
мислення;

 • навчити усвідомлювати практичне застосу-
вання отриманих знань, умінь;

 • розвивати в учнів здатність генерувати нові 
ідеї;

 • формувати в них навички роботи з інформа-
цією;

 • навчити учнів комунікабельності, контактно-
сті в будь-яких ситуаціях, соціальних групах;

 • навчити працювати як індивідуально, так і в 
колективі;

 • поєднати навчання з творчим пошуком.
Під  час  проведення занять  з учнями  пропону-

ється використовувати різноманітні види роботи: 
лекції, семінари, консультації, аналітичну роботу з 
навчальною, науковою, науково-популярною літера-
турою та довідниками, газетними та статистичними 
матеріалами, конспектування, виконання експери-
ментів і проєктів, організація фотовиставок і фото-
стендів, ведення спостережень. 

Складова частина програми – широкі міжпред-
метні зв’язки для формування цілісної системи знань 
учнів про творчий характер науки й наукового пошу-
ку.

Результативність програми оцінюється під час 
захисту учнівських науково-дослідницьких проєктів, 
яким завершується робота в межах факультативу.
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У процесі ведення науково-дослідницької діяль-
ності учні старших класів повинні отримати уявлен-
ня про науку, наукову діяльність через уміння:

 • використовувати оптимальні прийоми робо-
ти з джерелами інформації;

 • користуватися засобами збереження інфор-
мації;

 • складати власний план дій у нестандартних 
ситуаціях;

 • оцінювати та самостійно вирішувати про-
блемні питання;

 • діяти відповідно до нормативно-правової 
бази у сфері інтелектуальної власності.

Факультативний курс містить чотири  самостійних 

форми роботи.
1. Лекції-бесіди (7 годин).
2. Практичні заняття з використанням інтелек-

туальних ігор (13 годин), які покликані допомогти 
учням у виборі теми дослідження, формулюванні ос-
новних її вихідних параметрів (мети, завдань, методів 
дослідження, оформлення результатів).

3.  Консультації з тем дослідницьких робіт, які 
проводить науковий керівник учня (індивідуальні за-
няття – 9 годин).

4.  Заняття в комп’ютерному класі (5 годин), під 
час проведення яких опрацьовується інформація, 
обліковуються результати досліджень.

Орієнтовний календарно-тематичний план
34 години

№ Назва теми Усього 
годин Лекції Практичні 

заняття

Заняття в 
комп’ютерному 

класі

Індивідуальні 
заняття

1

Наукове дослідження 
в школі. Форми науко-
во-дослідної діяльно-
сті учня

3 1 1 1

2
Історія розвитку
науки, наукових
досліджень

1 1

3 Наукова термінологія 1 1
4 МАН 2 1 1

5 Вимоги до наукових 
робіт 1 1

6
Загальна структура 
наукового досліджен-
ня

3 1 1 2

7 Методи й методологія 
наукових досліджень 3 1 2

8 Самоосвіта.
Джерела знань 2 1 1

9 Інформація 3 3
10 Експеримент 5 2 3
11 Проєкти 2 2

12 Підготовка роботи до 
захисту 5 1 1 2

13 Публічний захист 3 3
14 Усього 34 7 13 5 9

Зміст навчальної програми
(34 години, 1 година на тиждень)

1. Наукове дослідження в школі. Форми науково-до-
слідної діяльності учня

Наукове дослідження в навчально-виховних за-
кладах освіти як новий напрям творчої роботи. Мета 

й завдання курсу. Ознайомлення з планом побудови 
занять, його обговорення. Форми науково-дослідної 
діяльності учня: турніри (організація проведення, 
вимоги), олімпіади, конкурс МАН як кінцевий резуль-
тат навчання. Знайомство (гра, інтерв’ю). Визначення 
кожним учнем відділення, секції, попередньої теми 
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власного дослідження, вибір керівника роботи, укла-
дання плану подальших дій. Діагностування учнів.

2. Історія розвитку науки, наукових досліджень
Поняття про науку. Науковий дослід. Суб’єкти на-

укової діяльності. НАН України. Наукові категорії. Ци-
кли пізнання. Знання – теорія та практика.

3. Наукова термінологія
Наукові терміни. Складання довідника наукових 

термінів при оформленні дослідницької роботи. Ко-
ристування алфавітними та предметними покажчи-
ками.

4. МАН
Організація МАН та її підґрунтя. Структура. Форми 

роботи. Підготовка наукової праці до конкурсу МАН 
(структура, етапи). Вимоги до захисту. Оцінювання 
результатів дослідницької діяльності.

5. Вимоги до наукових робіт
Структура наукової роботи. Правила оформлення 

титульної сторінки, написання основної частини, по-
силань, літератури, додатків, схем, таблиці, тез тощо. 
Вимоги до змісту наукових робіт. Розмірні показники 
друку.

6. Загальна структура наукового дослідження
Вивчення критеріїв формування теми, розроб-

ка апарату дослідження (визначення завдань, мети, 
проблеми, гіпотези). Вимоги до вступу, теоретичної 
та експериментальної частин роботи. Аналіз індиві-
дуальної теми дослідження згідно з наявними крите-
ріями. Розробка власного апарату дослідження при 
використанні евристичних алгоритмів, запропоно-
ваних В. І. Андрєєвим. Визначення актуальності теми 
з використанням питань-натяків.

7. Методи й методологія наукових досліджень
Спостереження в природі й суспільстві, порівнян-

ня, вимір і статистична обробка отриманих даних. 
Експеримент і обробка його результатів. Моделюван-
ня природних і суспільних процесів. Аналіз і синтез як 
складові елементи наукових досліджень. Абстракція, 
індукція і дедукція в наукових дослідженнях. Систем-
ний аналіз як метод розшифрування найбільш склад-
них явищ. Визначення власних методів дослідження. 
Заслуховування доповідей учнів (за відділеннями) 
з питань індивідуальних методів конкретних наук. 
Опис проведення власного експерименту.

8. Самоосвіта. Джерела знань
Поняття про самоосвіту. Організація самоосвіти. 

Робота з джерелами знань: читання, ведення записів. 
Алгоритм роботи з книгою. Довідники, словники й 
робота з ними. Автор і наукова етика. Інтелектуальна 
власність та її захист.

9. Інформація
Типи, види, властивості інформації. Достовірність 

інформації. Створення бази даних. Монографії. Стат-

ті. Рукописи. Періодичні видання. Архівні фонди. 
Методи фіксації та зберігання наукової інформації. 
Бібліотечні каталоги. Опис та анотування науково-лі-
тературних джерел на бібліотечних картках. Види ка-
талогів і робота з ними. Методика ведення конспек-
ту. Наукові щоденники та щоденники спостережень. 
Систематизація зібраної інформації.

10. Експеримент
Види, ознаки, складники, етапи експерименту. 

Звіт. Дослідження й послідовність його виконання, 
його напрями. Спостереження, їх види, алгоритм, 
завдання.

11. Проєкти
Поняття проєкту та його види. Послідовність ро-

боти над проєктом. Захист проєкту. Форми та крите-
рії оцінювання проєкту.

12. Підготовка роботи до захисту
Оформлення наочного матеріалу (таблиць, графі-

ків, фотознімків), його значення в доведенні резуль-
татів дослідження; підготовка доповіді до захисту, 
матеріалів до учнівських наукових конференцій та 
публікацій. Написання реферату (анотації) з теми до-
слідження.

Визначення учнем використовуваного наочно-
го матеріалу згідно з власною темою дослідження. 
Укладання плану доповіді. Написання доповіді. За-
слуховування та аналіз деяких доповідей. Виступи 
учнів з доповідями за темами наукових робіт перед 
учнями-науковцями, аналіз доповідей з метою мак-
симальної підготовки учнів до шкільного захисту ро-
біт.

13. Публічний захист – захист наукових робіт.
Уміння та навички учнів

Учні-слухачі повинні вміти:
 • обрати тему власного наукового досліджен-

ня, сформулювати його завдання й мету, піді-
брати необхідні для роботи методи, передба-
чити можливі труднощі при виконанні дослі-
дження;

 • планувати дослідницьку діяльність з ураху-
ванням своїх індивідуальних можливостей та 
послідовності виконання певних робіт, уміло 
застосовувати для кожного етапу досліджен-
ня необхідні методи, виділяти головне для 
конкретного завдання;

 • передбачати очікувані результати досліджен-
ня й співвідносити їх з отриманими результа-
тами інших дослідників;

 • постійно підтримувати інтерес до свого до-
слідження, встановлювати творчі взаємини з 
науковим керівником;

 • організувати свою дослідницьку діяльність 
так, щоб вона максимально сприяла розвитку 
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інтелектуального потенціалу; 
 • раціонально розподіляти час на дослідниць-

ку діяльність, узагальнення її результатів та 
своєчасне виконання загальної навчальної 
роботи;

 • якісно й у визначений термін виконувати 
завдання керівників за темою дослідження; 

 • максимально досягати самостійності в до-
слідницькій діяльності.

Очікувані результати:
 • оволодіння учнями навичками написання на-

укової роботи відповідно до сучасних вимог;
 • залучення учнів до участі в наукових конфе-

ренціях, до підготовки публікацій;

1. Бугай О. В., Кириченко В. Т. Залучення школярів до науково-до-
слідницької діяльності з біології // Біологія. 2005. № 5. С. 20–21.
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8. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент лич-
ностно-ориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторской // 
Народное образование. 2003. № 2. С. 55–61.
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Л. Шелестова. К. : Ред. загальнопед. газ., 2003. 112 с.
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Гарькавець С. О., Волченко Л. П. Конфлікти в освітньому 
середовищі: діагностика та практика вирішення : навчаль-
но-методичний посібник. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 
91 с.

У навчально-методичному посібнику, що ґрунтується на 
вивченні сучасної зарубіжної та вітчизняної наукової літера-
тури з проблеми конфліктів, здійснена спроба узагальнення 
знань щодо конфліктів, які виникають в освітньому середови-
щі. Надаються практичні рекомендації з вирішення педагогіч-
них конфліктів, запропоновані методи й техніки, спрямовані 
на формування конфліктологічної компетентності сучасного 
педагога.

Для керівників шкіл, учителів, психологів, вихователів, сту-
дентів гуманітарних факультетів і всіх, хто цікавиться про-
блемою педагогічних конфліктів, питаннями їх діагностики, 
попередження, вирішення та управління ними.

Електронна версія:  http://loippo.edu.ua/activities/editorial-
and-publishing-activities/handbooks.

Нове видання Луганського ОІППО

 • оволодіння вміннями правильно будувати до-
повіді, відстоювати свої думки, вести дискусії.

Факультативний курс передбачає виконання та 
публічний захист залікової роботи.

Висновки. Отже, робота в межах запропонова-
ного факультативного курсу сприятиме досягненню 
учнями високого рівня дослідницьких умінь через 
визнання індивідуальності, самобутності, самоцін-
ності кожного учня, його розвиток насамперед як 
індивіда, наділеного своїм неповторним «суб’єктним 
досвідом»; допоможе учням виявити самостійну ро-
зумову діяльність, проявити свою творчість, комбіну-
ючи знайомі дії в нове, неповторне поєднання.
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 
цивілізації характеризується загостренням еколо-
гічних проблем. На всій планеті під впливом люди-
ни відбулися помітні зміни як живої, так і неживої 
природи. Прикро спостерігати, як ми, прикрашаю-
чи свої домівки, так недбало ставимося до довкілля, 
забуваючи, що воно також є нашим помешканням. 
Суспільству необхідне усвідомлення основних еко-
логічних принципів і пристосування до них люд-
ської цивілізації [3]. 

Важливою умовою переходу сучасного суспіль-
ства до збалансованого розвитку є переорієнтація 
екологічної освіти на формування «відповідальної 
свідомості» особистості майбутнього. Екологічна 
освіта в цьому контексті набуває значення систе-
моутворювального фактора освіти загалом, який 
визначає її стратегічну мету й провідні напрями: 
комплектність екологічної освіти, неперервність 
процесу екологічної освіти. 

Будь-який фактор і процес, що наближають люд-
ство до «сталого суспільства», слід вважати елемен-
тами системи випереджувальної освіти. У цьому 
значенні екологізація освіти є найважливішим еле-
ментом цієї системи й у широкому розумінні стає 
реальною освітою майбутнього [1].

Екологічна ситуація, яка склалась у світі, вимагає 
швидкої перебудови мислення людства й кожної 
конкретної людини, формування екологічної сві-
домості та екологічної грамотності. У зв’язку із цим 

екологічна освіта стає пріоритетним напрямом пе-
дагогічної теорії та практики. 

На жаль, екологічна освіта в Україні ще не пере-
буває на належному рівні. Питання з екологічних 
проблем представлені в змісті окремих предметів 
без відповідного узгодження. Якщо проаналізувати 
зміст шкільної освіти в Україні за параметром еко-
логізованості, то видно, що на екологічну освіту в 
школі припадає 9 % навчальної проблематики й 7 % 
навчального часу. Це неприпустимо, адже в таких 
умовах сформувати основи екологічної культури 
особистості та її екологічної грамотності (що, влас-
не, і є метою екологічної освіти) можна лише теоре-
тично.

Тому Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ 
столітті одним із ключових питань розглядає питан-
ня екологічної освіти молоді, де головними завдан-
нями є підвищення екологічної грамотності учнів, 
озброєння їх навичками економного, бережливого 
використання природних ресурсів, формування ак-
тивної, гуманної позиції в ставленні до природи [1]. 

Мета статті − розглянути форми та методи фор-
мування й розвитку екологічної грамотності учнів у 
шкільній хімічній освіті, надати практичні рекомен-
дації із цього питання з досвіду роботи.

Виклад основного матеріалу. Аналіз змісту 
чинних навчальних програм з природничих дис-
циплін свідчить, що вітчизняна екологічна освіта 
базується насамперед на загальнонаукових гло-

ЗАСТОСУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ШКІЛЬНІЙ ХІМІЧНІЙ 
ОСВІТІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ
(З ДОСВІДУ РОБОТИ)

Любов Бондар, Олександр Волошинов

У статті розглянуто досвід екологізації освітнього процесу з хімії в умовах 
Нової української школи, акцентовано увагу на застосуванні дослідницьких 
проєктних технологій щодо розвитку екологічної грамотності учнівської 
молоді в шкільній хімічній освіті.

Ключові слова: екологічна грамотність, екологічний компонент шкільної 
хімічної освіти, неперервна екологічна освіта, дослідницькі проєкти.
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бальних знаннях і регіональних екологічних про-
блемах. До того ж глобальні проблеми вивчаються 
набагато ширше й глибше, ніж місцеві чи регіональ-
ні, а екологічних відомостей побутового характеру 
немає майже взагалі. Тому найближче довкілля не 
викликає в учнів інтересу, міркувань про його не-
повторність і необхідність охорони. Отже, виникає 
суперечність між набутими знаннями про довкілля 
та усвідомленням необхідності діяти на локальному 
рівні, що є основою повсякденної природоохорон-
ної поведінки. Отримання учнями знань і навичок 
повсякденно–побутового спрямування може допо-
могти школярам усвідомити характер і обсяг влас-
ного впливу на навколишнє середовище та навчити 
діяти в довкіллі так, щоб не завдати йому шкоди.  

При вивченні хімії вчитель має значно ширше за-
стосовувати навчальний матеріал ужиткового спря-
мування, що є основою для ухвалення рішень у най-
ближчому до учнів та їхніх родин оточенні, і вчити 
школярів діяти природобезпечно щодня. 

Значну допомогу вчителю в цьому аспекті нада-
ють матеріали міжнародного моніторингового до-
слідження якості шкільної освіти PISA (Programme 
for International Student Assessment), у якому взяла 
участь Україна у 2018 році. Український центр оці-
нювання якості освіти надрукував посібник «PISA: 
природничо-наукова грамотність», у якому на кон-
кретних прикладах показано, як працюють компе-
тентнісно орієнтовані завдання [2]. Значна частина 
цих завдань екологічного спрямування й потребує 
інтегрованих знань з різних природничих дисци-
плін та використання загальнонавчальних умінь. 
Це міжнародне моніторингове дослідження надало 
можливість оцінити реальний стан шкільної при-
родничої освіти в Україні та вказало на її «больові» 
точки. Детальний аналіз та статистику щодо участі 
України в цьому дослідженні надає «Національний 
звіт за результатами  моніторингового дослідження 
якості освіти PISA – 2018».

Аналіз стану екологічної освіти в Україні та за 
кордоном дає можливість виокремити такі головні 
тенденції: 

 • акцентування уваги на формуванні системи 
екологічних уявлень;

 • формування природоохоронного ставлення 
до природи;

 • акцентування уваги на формуванні страте-
гії та технології взаємодії людини з приро-
дою. 

Зважаючи на загальні завдання екологічної осві-
ти в закладах загальної середньої освіти, можна ви-
значити пріоритетні завдання природоохоронного 
напряму шкільного курсу хімії: 

 ū розкрити єдність органічного та неорганіч-
ного світу, показати вплив діяльності лю-
дини на навколишнє середовище й на цій 
основі довести необхідність бережливого 
ставлення до природи; 

 ū показати двояку роль хімічної промисло-
вості та речовин і їх систем, бо в разі однієї 
концентрації речовини є біологічно необхід-
ними, а за іншої – шкідливими для навколиш-
нього середовища; 

 ū розглянути науково-технічний потенціал 
природничих дисциплін із позицій охорони 
довкілля;  

 ū озброїти учнів практичними вміннями й на-
вичками, що дозволять брати участь у по-
сильних заходах з охорони природи. 

Екологічний компонент шкільних навчальних 
програм з хімії зосереджений навколо таких пи-
тань: 

 ū порушення колообігу хімічних елементів і 
речовин під дією антропогенних факторів та 
їх глобальні екологічні наслідки;

 ū роль хімічних процесів у підтриманні й пору-
шенні природної рівноваги; 

 ū  речовини – забруднювачі води, ґрунту, пові-
тря, продуктів харчування; 

 ū хімічні процеси, що є першопричиною пору-
шення озонового шару, виникнення парни-
кового ефекту, смогів, кислотних дощів тощо; 

 ū хімічні способи запобігання негативному 
впливу хімічних процесів на навколишнє се-
редовище, екологічно безпечні технології, 
безвідходні виробництва, хімічне очищення 
відходів та стічних вод промислових і сіль-
ськогосподарських виробництв; 

 ū екологічні вимоги до використання хімікатів 
у побуті [1]. 

Сучасність потребує нового покоління молоді, 
здатного вирішувати найскладніші завдання сього-
дення й вирішувати їх самостійно. А навчити учнів 
самостійності здатні сучасні освітні технології. Не-
обхідне також розуміння того, що екологічна освіта 
має міжпредметний характер і є безперервним про-
цесом [4]. 

Сьогодні вчителю потрібно враховувати сучасні 
тенденції щодо викладання природничих дисци-
плін відповідно до завдань Нової української шко-
ли, застосовувати компетентнісний та STEM−підхо-
ди до навчання. 

Для забезпечення ефективної екологічної освіти 
на уроках хімії значну увагу слід приділяти методи-
кам формування в учнівської молоді здатності кри-
тично мислити, обґрунтовувати висновки, уміння 
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розробляти експерименти та аналізувати їхні дані; 
розвитку вмінь застосовувати теорії в реальних 
життєвих ситуаціях. 

У Лисичанському багатопрофільному ліцеї з ме-
тою забезпечення компетентнісно-діяльнісного під-
ходу до викладання хімії та екологізації освітнього 
процесу, класно-урочна організація занять поєд-
нується з дослідницькими практикумами та тренін-
гами в довкіллі. Учнями проводяться дослідження 
екологічного стану річок регіону, ґрунтів, шахтних 
відвалів, сміттєзвалищ, джерел питної води, парків 
рідного міста тощо. 

Цікавими для учнів є практикуми «Хімія в побу-
ті», «Екологія домашньої аптечки», «Хімія – друг, хі-
мія – ворог», «Екологія їжі та напоїв».

Завдання таких практикумів містять значний об-
сяг теоретичного та практичного матеріалу різного 
ступеня складності, що дозволяє використовувати 
їх з восьмого по одинадцятий класи. Досвід участі 
в дослідницьких проєктах дозволяє кожному учневі 
самореалізуватися, знайти себе в маленькій справі, 
прожити ситуацію успіху. 

Наведемо приклад компетентнісно орієнтовано-
го проєкту ужиткового спрямування.

Проєкт 
«Дослідження впливу властивостей води,  

окисно-відновного потенціалу (ОВП), рН чаю  
та вмісту солей на якість чайного напою»

Метою цього проєкту є дослідження впливу 
властивостей води на чайний напій, а також таких 
показників чаю, як окисно-відновний потенціал, рН 
чаю та вміст солей. Ці показники є індикаторами 

якості чаю. Для проведення дослідів вибрано де-
кілька видів чорних та зелених чаїв. 

Щодо ролі води в приготуванні якісного чайного 
напою, то варто зазначити, що у воду при заварю-
ванні потрапляють мікро- й макроелементи, що, не 
змінюючи хімічного складу води, змінюють її струк-
туру. Вони роблять її біологічно активнішою.

Загальна мінералізація води − дуже важливий 
показник. Він не лише впливає на смак чаю (у дуже 
мінералізованій воді чай заварюється погано), але й 
загалом на наше здоров’я. Дослідження показують, 
що найбільш корисною для організму є вода з вміс-
том солей від 25 до 150 мг/л.

Дуже важливо, щоб параметри води буди набли-
жені до параметрів кліткової води нашого організ-
му (рН = 7,4; ОВП = - 0,5мВ).

Перед початком дослідження властивостей чаїв 
проводимо досліди з порівнянням змін параметрів 
якості чаїв у залежності від жорсткості води.

Для цього беремо три зразки води різної жор-
сткості, з близькими значеннями показників рН та 
ОВП:

а) м’яку (вміст солей = 150 мг/л, ОВП= +140мВ, 
рН= 7,5);

б) середньої жорсткості (вміст солей = 400 мг/л, 
ОВП= +148мВ, рН = 7,5);

в) жорстку (вміст солей = 784 мг/л, ОВП= +204мВ, 
рН = 7,5). 

Аналіз отриманих результатів показує, що най-
кращі показники досліджуваних параметрів спо-
стерігаються під час настоювання чаїв у м’якій воді, 
гірші − у воді середньої жорсткості та особливо в 
жорсткій воді.

Результати вимірювання показників рН, вмісту солей та ОВП у досліджуваних чайних напоях
 (вихідна вода має такі показники: рН=7,5; вміст солей −  608мг/л; ОВП= +148мВ) 

№
з/п  Назва 

Час заварювання чаю
5 хвилин 60 хвилин 5 годин 24 години

pH ОВП солі pH ОВП солі pH ОВП солі pH ОВП солі

1 Зелений  чай  
з ромашкою 7,1 74 798 7,0 84 880 7,0 128 973 7,0 131 1063

2 Зелений чай з 
манго CURTIS 6,5 12 770 6,7 20 749 6,6 29 741 6,5 42 739

3 Зелений чай 
Ahmad Tea 7,4 136 736 7,3 171 824 7,2 186 948 7,0 191 1016

4 Зелений чай 
Hyles 6,4 42 1240 6,4 52 1244 6,3 54 1221 6,3 84 1251

5 Чорний чай 
Askold 5,9 71 1072 6,4 83 1082 6,6 126 1084 6,6 166 1086

6 Чорний чай 
Lipton Tea 5,6 77 944 5,4 95 950 5,3 107 957 5,1 116 964
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Характеристика якості чаїв залежно від жорсткості води, у якій вони настояні

№
з/п Назва чаю

Види води
М’яка Середньої жорсткості Жорстка

рН ОВП солі рН ОВП солі рН ОВП солі

1 Зелений чай 
Ahmad Tea 7,3 157 210 7,3 150 465 7,4 153 789

2 Зелений чай 
з ромашкою 7,1 174 196 7,0 180 506 7,1 187 824

3
Чорний чай 
Richard «Royal 
Classics»

7,2 162 267 6.8 157 456 6,8 145 778

4 Чорний чай 
Askold 7,2 158 264 7,2 154 467 7,2 157 775

5 Чорний чай 
«Бесіда» 7,4 165 278 7, 3 162 567 7,3 159 789

 Вимірювання pH чаю
Для вимірювання рН використовували прилад – 

рН-метр. Виміри проводились із такими інтерва-
лами часу: 5 хвилин, 60 хвилин, 5 та 24 години. Як 
показали дослідження рН, із часом ці показники 
змінюються. Спостерігається загальна тенденція 
зменшення величини рН, тобто підкислення напою. 
Причому це характерно для всіх чорних чаїв, а в ба-
гатьох зелених − величина рН,  навпаки,  збільшу-
ється. 

Це дає змогу зробити висновок про те, що зелені 
чаї зберігають корисні властивості набагато довше, 
ніж чорні. 

Вимірювання окисно-відновного потенціалу 
чаю

Для вимірювання ОВП чайних напоїв використо-
вували прилад – ОВП-вимірювач.

Аналіз отриманих результатів дає змогу ствер-
джувати, що із часом показник ОВП збільшується, а 
отже, знижується здатність чаю окиснювати в орга-
нізмі небажані вільні радикали. Та ОВП зелених чаїв 
збільшується набагато повільніше (майже вдвічі), 
що дає право вважати зелені чаї суттєво кращими 
антиоксидантами, ніж чорні. Отримані результати 
також показують, що непоганими антиоксидантами 
є й трав’яні чаї. 

Вимірювання вмісту солей у чайному напої
Використання  організмом людини різних солей 

має велике значення для здоров’я. Та значення це 
неоднозначне, бо, з одного боку, солі зміцнюють 
здоров’я людини, з другого – перевищення вмісту 
солей призводить до небажаних наслідків: збіль-
шення артеріального тиску, зниження працездатно-
сті нирок тощо.

Аналізуючи отримані результати, бачимо, що 

вміст солей у чайних напоях із часом змінюється 
по-різному   (в   одних  чаях  вміст  солей  збільшуєть-
ся, в інших – зменшується). Людям, які страждають 
хворобами, спричиненими збільшенням вмісту со-
лей в організмі, треба обережно ставитись до чаїв, 
які вони вживають, і підбирати види чаїв, у яких із 
часом настоювання кількість осаджених у чайному 
напої солей суттєво не збільшується, а навіть змен-
шується. 

Під час обговорення результатів виконаних 
проєктів учні навчаються всебічному системному 
аналізу, умінню знаходити багатофакторні прямі й 
зворотні зв’язки, формуванню спільних поглядів. 
Під час роботи над проєктом в учнів виробляється 
вміння незалежно, критично мислити, аналізувати й 
розв’язувати проблеми. У процесі постійної дослід-
ницької діяльності учні вчаться не лише відчувати 
свою причетність до того, що відбувається навколо 
них, а й бути спроможними ухвалювати рішення та 
діяти; у школярів формуються здоров’язбережу-
вальна та екологічна грамотність. 

У процесі реалізації проєктів  у  вчителя з’явля-
ється можливість визначити учнів, які виявляють 
інтерес до глибокого вивчення хімії та екології, 
долучити їх до системної, цілеспрямованої науко-
во-дослідницької роботи, участі в роботі МАН, між-
народних і всеукраїнських екологічних проєктах, а 
отже формувати екологічно грамотну особистість.

Розвиток екологічно грамотної особистості не-
можливий без виховання патріотизму й любові до 
Батьківщини. Особливу роль у цьому грають матері-
али краєзнавства. Завжди актуальним є гасло «Мис-
лити глобально – діяти локально». 

У Лисичанському багатопрофільному ліцеї ак-
тивно працює екологічний клуб «Паросток». Май-
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же двадцять років у ліцеї читається курс «Основи 
екології», що дає змогу учням отримати суттєву 
теоретичну підготовку із цього предмета. Екологіч-
ний клуб «Паросток» є координатором екологічної 
роботи в ліцеї та місті. «Паростківці» започаткували 
ліцейський екологічний лекторій «Рости й квітни, 
рідне місто». У ліцеї працює відеотека, яка налічує 
понад сто фільмів екологічної тематики. Це фільми 
відомої міжнародної організації TACIS, професійних 
та аматорських колективів України, фільми членів 
екологічних клубів, з якими співпрацюють учні лі-
цею. 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності 
екологічного клубу «Паросток» Лисичанського 
багатопрофільного ліцею є практична природо-
охоронна робота, яка відбувається під час участі в 
різноманітних акціях «Прибери планету», «Чисте 
місто, чиста Україна, чиста планета», «Першоцвіт», 
«Посади своє дерево», «Чисте повітря», «Амброзія – 
небезпечна рослина» тощо. 

Але головним у роботі ліцейського екологічного 
клубу є дослідницька робота. Члени «Паростка»  – 
активні учасники міжнародних екологічних проєк-
тів GLOBE, «Міжнародний інститут води», «Насіння  – 
2». Так, вимірювання, які проводять учні в межах 
програми GLOBE, допомагають ученим усього сві-
ту використовувати зібрані дані для поглибленого 
розуміння глобального навколишнього середови-

ща. А учні не лише набувають навичок проведення 
точних наукових досліджень стану навколишнього 
середовища, але й навчаються аналізувати й вико-
ристовувати результати власних вимірювань. Най-
важливіші дослідження в межах програми GLOBE − 
це гідрологічні дослідження, які проводяться учня-
ми ліцею на річці Сіверський Донець, малих річках 
Верхньо- та Нижньо-Біленькі, Борова, Єрик.

Кожну тему програми з хімії у 8−11 класах по-
трібно розглядати з погляду екологізації освітнього 
процесу, тоді учні під час вивчення хімії одержать 
ґрунтовні знання з охорони навколишнього сере-
довища. Це надасть їм можливість у майбутньому 
грамотно поводитися на виробництві, а в побуті 
жити в гармонії з природою. 

Висновки. Отже, сьогодні змінилося соціальне 
замовлення суспільства щодо освіти. Тому найваж-
ливіша функція вчителя полягає в його вмінні орга-
нізувати компетентнісне навчання. 

Екологізація шкільної освіти дає можливість 
більш ефективно формувати ключові та предмет-
ні компетентності. А застосування дослідницьких 
проєктних технологій, особливо вжиткового спря-
мування, сприяє формуванню в учнів навичок здо-
рового способу життя, екологічно виваженої по-
ведінки в довкіллі, відповідального ставлення до 
використання природних ресурсів, а отже, формує 
екологічно грамотну особистість. 

1. Богданова Л. Є. Екологічне виховання на уроках хімії. Харків : Ос-
нова, 2009. 116 с.

2. Козленко О. Уроки PISA – 2018 : природничо-наукова грамот-
ність і як її розвивати // Біологія і хімія в рідній школі. 2020. № 1. С. 2–11.

3. Концепція екологічної освіти України. Збірник наказів МОН Украї-
ни. 2002. № 7. 

4. Сучасні форми та методи навчання хімії / уклад. К. М. Задарож-
ний.   Харків : Основа, 2018. 109 с.

   [     ]

Сучасні методи групової роботи з учнями : науково-методич-
ний посібник / укладачі : Буряк О. О., Кечик О. О. Харків : Друкарня 
Мадрид, 2020. 103 c.

Матеріали посібника розкривають теоретичні засади й особли-
вості організації групової форми роботи з учнями та демонструють 
практичний досвід застосування методів групової роботи під час 
викладання предметів природничо-математичного циклу, репре-
зентують методичні розробки уроків учителів закладів загальної 
середньої освіти Луганської області.

Видання призначене для педагогів, які викладають предмети 
природничо-математичного циклу в закладах загальної середньої 
освіти та вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації.

Електронна версія: http://loippo.edu.ua/activities/editorial-and-
publishing-activities/handbooks.

Нове видання Луганського ОІППО
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Стратегія розвитку інклюзивної освіти в чинно-
му законодавстві розглядається крізь призму кон-
цепції, філософії освіти та є невіддільною частиною 
освітньої реформи. 

Метою статті є аналіз нормативно-правової 
бази щодо інклюзивного навчання та розгляд осо-
бливостей упровадження інклюзивного навчання 
в Луганській області. 

Усі терміни та засади інклюзивної освіти, її 
принципи відображено в  сучасному Законі «Про 
освіту»; вони є складниками концепції Нової укра-
їнської школи, а саме:

 ū принцип педагогіки партнерства, який пе-
редбачає спілкування всіх учасників освіт-
нього процесу й командну взаємодію;

 ū особистісно орієнтований підхід, у якому 
може реалізуватися кожна дитина незалеж-
но від її можливостей. Педагог має бачити 
потреби дитини й зробити процес навчання 
більш гнучким – щоб вона могла опанувати 
матеріали, які він пропонує;

 ū повага до прав кожної дитини;
 ū визнання багатоманітності.

Говорячи про інклюзивне навчання, важливо 
наголосити, що воно охоплює всіх дітей. Помил-
ковим є розуміння інклюзивного навчання лише 
як включення в освітній процес дітей з особли-
востями. Якщо взяти до уваги тільки цю категорію 
дітей, необхідно дбати про те, щоб створити для 
них більше спеціальних сервісів адаптації та моди-
фікації.  Натомість «інклюзивне освітнє середови-
ще – сукупність умов, способів і засобів їх реаліза-

ції для спільного навчання, виховання та розвитку 
здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та 
можливостей» (ст. 1 Закону України «Про освіту»). 
Сьогодні ми повинні говорити про універсальний 
дизайн в освіті як дизайн предметів, навколиш-
нього середовища, освітніх програм та послуг, що 
забезпечує їхню максимальну придатність для ви-
користання всіма особами без необхідної адаптації 
чи спеціального дизайну. І тільки коли нам замало 
універсальності, ми говоримо про розумне при-
стосування. Відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про освіту», «розумне пристосування – запрова-
дження, якщо це потрібно в конкретному випадку, 
необхідних модифікацій і адаптацій з метою забез-
печення реалізації особами з особливими освіт-
німи потребами конституційного права на освіту 
нарівні з іншими особами».

Закон України «Про освіту» містить багато інно-
вацій та прогресивних норм. Одна з таких норм  – 
це надання автономії вчителям, які отримують ра-
зом із довірою свободу дій, свободу планування, 
свободу викладати так, як вони відчувають з ог-
ляду на індивідуальні особливості дітей, і так само 
свободу для закладів освіти – розбудовувати своє 
освітнє середовище. Але разом з правами закон 
передбачає й обов’язки. Один з таких обов’язків, 
який покладається на керівників закладів освіти та 
їхніх засновників, – створити інклюзивне, безпеч-
не середовище не тільки для дітей, а й для дорос-
лих, які приходять або працюють у закладі освіти. 

Важливо, що саме з керівника закладу освіти, 
який є лідером для своїх учителів, починається 

ДОСТУПНІСТЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ШКОЛИ – ЯКІСНА ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Ольга Коган

У статті зосереджено увагу на питаннях упровадження інклюзивної 
освіти в Луганській області в контексті проведення освітньої реформи Нової 
української школи. Розглянуто умови якісного інклюзивного навчання та 
нормативноправове підҐрунтя для його впровадження.
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культивування філософії інклюзії в закладі й фор-
мування відповідальної команди, яка не боїться 
припуститися помилок, а вміє їх аналізувати, ба-
чить бар’єри на шляху впровадження інклюзивних 
цінностей та шукає ресурси для їх подолання. 

 Організація та якість освіти – це відповідаль-
ність керівника закладу. Разом зі створенням ін-
клюзивного освітнього середовища він забезпе-
чує надання освітніх, корекційно-розвивальних 
послуг, забезпечує  психолого-педагогічний су-
провід дитини протягом усього періоду навчання 
з обов’язковим залученням батьків як партнерів.

До обов’язків засновника закладу освіти нале-
жить:

 ū приведення території закладу, будівель та 
приміщень у відповідність до вимог дер-
жавних будівельних норм;

 ū створення необхідної матеріально-техніч-
ної та навчально-методичної бази;

 ū забезпечення утримання відповідного шта-
ту працівників, зокрема асистентів учителів 
чи вихователів.

Так, саме власник і керівник закладу освіти не-
суть відповідальність за організацію, стан та якість 
інклюзивного навчання. Про це йдеться у відпо-
відних постановах Кабінету Міністрів України, які 
регламентують  порядок організації інклюзивного 
навчання на всіх рівнях освіти (дошкільної, загаль-

ної середньої, позашкільної, професійної (профе-
сійно-технічної) освіти та вищої освіти) (див. список 
використаної літератури). 

Освітня реформа впроваджується протягом 
трьох останніх років; за цей час держава зробила 
великий крок у напрямі забезпечення норматив-
но-правового підґрунтя інклюзивної освіти. Вико-
нано низку першочергових завдань щодо форму-
вання інклюзивного освітнього середовища:

 ū упроваджено державну субвенцію на під-
тримку осіб з особливими освітніми потре-
бами; 

 ū виділено кошти державного та місцевих бю-
джетів на закупівлю обладнання для інклю-
зивно-ресурсних центрів;

 ū здійснено закупівлю комплектів сучасних 
методик  для  оснащення інклюзивно-ре-
сурсних центрів;

 ū уведено надбавки 20 % для педагогічних 
працівників за роботу в інклюзивних класах 
(групах) ;

 ū уведено ставки асистента вчителя в кожно-
му класі, де навчаються здобувачі освіти з 
особливими освітніми потребами;

 ū виділено кошти державного та місцевих бю-
джетів на оснащення ресурсних кімнат;

 ū відрегульовано роботу команди психоло-
го-педагогічного супроводу в закладах за-

Рисунок 1. Умови якісного інклюзивного навчання
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гальної середньої та дошкільної освіти від-
повідним положенням про її діяльність;

 ū унесено зміни до Типових штатних нормати-
вів закладів загальної середньої освіти, що 
дозволяють увести посади вчителів-дефек-
тологів для проведення корекційно-розви-
вальних занять із дітьми. 

Важливим кроком у 2020 році стала спільна ро-
бота  Міністерства освіти і науки та Міністерства 
соціальної політики з апробації проєкту  Держав-
ного стандарту супроводу під час інклюзивного 

навчання. Відповідно до проєкту стандарту, рішен-
ня про надання дитині асистента за рахунок бю-
джетних коштів ухвалює структурний підрозділ з 
питань соціального захисту населення. Для цього 
батькам чи законним представникам дитини по-
трібно отримати висновок інклюзивно-ресурсного 
центру та написати заяву на ім’я керівника школи. 
Після   цього  керівник  закладу  повинен  зверну-
тись із відповідним клопотанням до місцевої вла-
ди. Кваліфікаційні вимоги до асистента дитини – це 
компетенція Міністерства соціальної політики. 

Рисунок 2. Упровадження інклюзивної освіти в закладах освіти Луганської області

Рисунок 3. Організація навчання дітей  з особливими освітніми потребами  в Луганській області
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Сьогодні завдання громади полягає в тому, щоб 
кожен заклад освіти був інклюзивним, адже в разі 
звернення особи з особливими освітніми потреба-
ми або її батьків до закладу освіти інклюзивна гру-
па чи клас повинні бути утворені в обов’язковому 
порядку (п. 1 ст. 20 Закону України «Про освіту»).

На початок 2020–2021 навчального року на Лу-
ганщині впроваджують інклюзивний принцип нав-
чання 34  % закладів загальної середньої освіти та 
14  % закладів дошкільної освіти (рисунок 2). Осо-
бистісно орієнтоване спрямування освітнього про-
цесу в цих закладах освіти забезпечують асистенти 
вчителів та асистенти вихователів (рисунок 3).

Невіддільною частиною освітнього простору 
Нової української школи є ресурсна кімната. Об-
лаштування ресурсних кімнат у закладах освіти 
Луганської області  допомагає дітям з особливими 
освітніми потребами адаптуватися до соціально-
го середовища, отримувати необхідні корекцій-
но-розвивальні послуги в повному обсязі, ефек-
тивно навчатися та жити повноцінним життям 
(рисунки 4, 5). Основне призначення ресурсних 
кімнат – створення необхідних умов для організа-
ції індивідуальних та групових занять. 

Революційним кроком системного реформу-
вання інклюзивної освіти є створення сучасних 
інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ). Зараз у Лу-
ганській області працюють 8 ІРЦ, які створені тими 
органами місцевого самоврядування, що швидко 
зреагували на суспільний запит і зрозуміли важ-
ливість розвитку інклюзивної освіти. Так, саме 
на органи місцевого самоврядування покладено 
створення умов, необхідних для функціонування 
ІРЦ (рисунок 6).  Основними функціями ІРЦ є прове-
дення комплексної оцінки, консультування батьків 

і педагогічних працівників щодо організації навчан-
ня та виховання дітей з особливими освітніми по-
требами. 

Виключно в інклюзивно-ресурсному центрі ви-
значається наявність у дитини особливих освітніх 
потреб.

На сьогодні всі інклюзивно-ресурсні центри 
Луганської області мають комплекти сучасних ме-
тодик, закуплених державою (WISC-IV, Leiter-3 (для 
вимірювання інтелекту), Conners-3 (для оцінки 
розладу дефіциту уваги та гіперактивності), PEP-3 
та CASD (для діагностики розладів аутистичного 
спектра)), які дозволяють провести весь спектр 
потрібних психолого-педагогічних досліджень на 
рівні світових стандартів. Це дуже важливо для 
того, щоб оцінити спроможність до навчання дітей 
з особливими освітніми потребами, побудувати 
для них індивідуальну програму розвитку, визна-
чити характер підтримки в освітньому процесі.

Сучасні інклюзивно-ресурсні центри є потуж-
ною підтримкою закладам освіти та їхніми партне-
рами в упровадженні інклюзивного навчання.

З 2019 року функціонує система автоматизації 
роботи ІРЦ, що дає змогу батькам або законним 
представникам дитини за допомогою інтернету 
знайти найближчий ІРЦ та через кабінет користу-
вача в зручному форматі записатися на отримання 
послуг.

На жаль, інклюзивно-ресурсні центри діють не 
скрізь, де вони потрібні. Тому батьки змушені звер-
татися до найближчого ІРЦ іншого району чи міста 
Луганської області.

У такому випадку розрахунок вартості послуг, 
які надаються фахівцями ІРЦ особам з особливи-
ми освітніми потребами з інших адміністратив-

Рисунок 4 Рисунок 5
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Рисунок 6. Мережа інклюзивно-ресурсних центрів Луганської області

Рисунок 7. Обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Луганського ОІППО
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но-територіальних одиниць та об’єднаних тери-
торіальних громад, здійснюється засновником 
центру (представницькими органами місцевого 
самоврядування об’єднаних територіальних гро-
мад, районними, міськими радами). Наголошуємо, 
що послуги ІРЦ для споживачів є безкоштовними, 
водночас їхню вартість сплачує громада, яка не 
організувала ІРЦ для своїх мешканців. Хочеться ви-
словити сподівання, що кількість ІРЦ на території 
Луганщини буде збільшуватися, адже на це є соці-
альний запит.

Реалізація освітньої реформи залежить від ба-
гатьох чинників, але насамперед вона неможлива 
без підготовленого педагога, здатного задоволь-
нити особливі освітні потреби кожного здобувача 
освіти. Тому підвищення кваліфікації педагогів є 
однією з умов якісного інклюзивного навчання. 

Осередком фахової, системної консультатив-
но-методичної допомоги педагогам з питань ін-
клюзивної освіти є обласний ресурсний центр 
підтримки інклюзивної освіти, який був утворений 
як структурний підрозділ Луганського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти (ри-
сунок 7). 

Виконуючи функції в цілісній реалізації освітніх 
реформ, зокрема Концепції Нової української шко-

ли, з 2018 року центр напружено працював над 
покладеними на нього державою завданнями. За 
кошти державної субвенції ми провели масштабне 
багатоетапне навчання фахівців інклюзивно-ре-
сурсних ресурсних центрів, зокрема навчали ви-
користанню сучасних міжнародних психодіагнос-
тичних методик; 190 асистентів учителів, що скла-
ло 100 % у 2019/2020 навчальному році, пройшли 
навчання за програмою «Професійна діяльність 
асистента вчителя в інклюзивному освітньому се-
редовищі»; за вибірковим модулем з інклюзивної 
освіти підвищили свою кваліфікацію 2 239 учителів 
початкових класів та 535 керівних кадрів закладів 
загальної середньої освіти відповідно до Концеп-
ції «Нова українська школа» (рисунок 8).

Обласний ресурсний центр підтримки інклю-
зивної освіти надає освітянам необхідну допомогу 
на тренінгах, семінарах, проєктах професійного 
розвитку, під час консультування та спілкування в 
соціальних мережах.

На шляху впровадження інклюзивних ціннос-
тей заклад освіти може стикатися з багатьма бар’є-
рами: інституційними, архітектурними, фізичними, 
інформаційними, але найголовнішим бар’єром є 
ставлення до людей з особливими освітніми по-
требами. Якісна інклюзивна освіта починається з 

Рисунок 8. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Луганщини
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руйнування стереотипів щодо освіти дітей, які по-
требують підтримки в освітньому процесі, профе-
сійного підходу та командної відповідальності на 
всіх рівнях системи освіти.

Сьогодні ми маємо з усією відповідальністю 
піклуватися про те, щоб виховати нове покоління 

українців, для якого інклюзія стане частиною світо-
гляду. Нова українська школа пропонує шляхи для 
реалізації цього завдання; нам треба тільки скори-
статися ними.
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«Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у за-
кладах дошкільної освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-
2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 27.08.2020).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. № 872 зі 
змінами «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання 
у загальноосвітніх навчальних закладах». URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/872-2011-%D0%BF#Text (дата звернення: 24.08.2020).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 636 

«Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закла-
дах професійної (професійно-технічної) освіти». URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/636-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 25.08.2020).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 779 
«Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної 
освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779-2019-%D0%BF#Text 
(дата звернення: 24.08.2020).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 635 
«Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закла-
дах вищої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-
%D0%BF#Text  (дата звернення: 24.08.2020).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 545 
(зі змінами) «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний 
центр». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF 
(дата звернення: 27.08.2020).

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016  р. 
№ 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська шко-
ла” на період до 2029 року». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/
zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернен-
ня: 20.08.2020).

   [     ]

Вивчення теми «Біорізноманіття» на уроках біології в 10 класі 
(методичні рекомендації та розробки уроків) / уклад. Н. В. Капа-
цій. Лисичанськ : ТОВ «ФОКСПРИНТ», 2020. 76 c. 

Посібник містить методичні рекомендації та розробки уроків 
до розділу «Біорізноманіття» в 10 класі закладів загальної середньої 
освіти. На основі власного педагогічного досвіду автори пропону-
ють систему різних типів уроків з використанням активних форм 
роботи та впровадження наскрізних ліній освітньої програми. Ма-
теріали рекомендовані для вчителів, які будуть викладати біологію 
в 10 класах. 

Електронна версія: http://loippo.edu.ua/activities/editorial-and-
publishing-activities/handbooks.

Нове видання Луганського ОІППО
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Постановка проблеми. На сьогодні перед сис-
темою освіти постає нагальне питання підготовки 
особистості, здатної критично осмислювати обста-
вини й на основі аналізу відповідної інформації ух-
валювати обдумані рішення, усвідомлювати викли-
ки часу, ефективно розв’язувати різні життєві про-
блеми, що вкрай необхідно, щоб жити та працювати 
в умовах неперервних змін. Від сучасних педагогів 
це потребує перегляду підходів до організації освіт-
ньої діяльності, яка має бути спрямованою на роз-
виток здатності дитини до саморозвитку й самов-
досконалення шляхом залучення її до активного 
пізнання, причому це має бути не процес пасивного 
оволодіння знаннями, а активна пізнавальна діяль-
ність кожного учня із застосуванням ним на практи-
ці цих знань. Саме краєзнавство відкриває широкі 
можливості для самостійної діяльності учнів, для 
пошуку, дослідження та виведення нових висновків.

Результатом вивчення історичного краєзнавства 
в сучасній школі є не тільки засвоєння учнями знань 
про минуле і сучасне рідного краю (імен, понять, 
фактів, закономірностей тощо), а й формування в 
учнівської молоді вмінь і навичок комплексного 

аналізу й оцінки подій та явищ із його історії, кри-
тичного підходу до різних інтерпретацій історичних 
процесів, творчого розв’язання проблем регіональ-
ної та місцевої історії, відстоювання власної пози-
ції на основі аргументованих доводів і прикладів, 
а також здатності використовувати набуті знання, 
уміння та навички в різних життєвих ситуаціях. 
Отже, розвиток критичного мислення в контексті 
вивчення історії рідного краю, зокрема шляхом за-
стосування методів його викладання, є важливою 
частиною освітнього процесу в школі. 

Аналіз досліджень. Критичне мислення як 
предмет досліджень уперше з’явилось у роботах 
науковців із західних країн. Його визначенню при-
свячені праці Дж.  Дьюї, М.  Ліпмана, Д. Халперна, 
П.  Ченса та ін. На сьогодні критичне мислення та 
його формування є темою надзвичайно популяр-
ною. Технології розвитку критичного мислення уч-
нів представлено в роботі колективу зарубіжних 
авторів – А. Кроуфорд, В. Саул, С. Метьюз, Д. Макін-
стер. Розробкою проблеми навчання критичного 
мислення займаються вітчизняні науковці Н. Вукіна, 
Н.  Дементієвська, О.  Пометун, І.  Сущенко, О.  Тягло. 

ФОРМУВАННЯ  КРИТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РІДНОГО 
КРАЮ
Світлана Гришак, Анастасія Ковальова

У статті проаналізовано підходи науковців до визначення поняття 
«критичне мислення»; встановлено характеристики людини з критичним 
мисленням; розглянуто особливості освітнього процесу на уроках з розвитку 
критичного мислення в учнів; з’ясовано організаційнометодичні умови 
його формування на уроках історії. Авторами наведено варіанти розвитку 
критичного мислення учнів основної школи в процесі вивчення історії рідного 
краю з використанням трьохфазної побудови уроку (актуалізація, осмислення, 
рефлексія) та відповідних методів навчання.

Ключові слова: критичне мислення, організаційнометодичні умови 
розвитку критичного мислення, методи навчання, учні основної школи, 
історія рідного краю.
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Методику розвитку критичного мислення школярів 
у процесі навчання історії досліджує С. Терно. Утім, 
привертає увагу той факт, що нерозробленим зали-
шається питання розвитку критичного мислення в 
учнів у процесі вивчення історичного краєзнавства. 

Педагогічним аспектам розвитку історичного 
краєзнавства у вітчизняній школі присвячені ро-
боти В.  Прокопчука, І.  Пруса, Я.  Треф’яка та ін. Ок-
ремі питання сучасної історичної освіти та методів 
викладання висвітлені в монографіях К.  Баханова, 
О.  Мокрогуза, навчально-методичних  посібниках 
О. Пометун, Г. Фреймана, Л. Шашури та ін.  

Метою цієї статті є з’ясування методичних умов 
ефективного розвитку критичного мислення учнів 
основної школи в процесі навчання історії рідного 
краю. 

Виклад основного матеріалу. У чинному поло-
женні про критерії щодо оцінювання навчальних 
досягнень учнів (вихованців) у системі загальної 
середньої освіти зазначено, що залежно від ступе-
ня оволодіння навчальним матеріалом розрізняють 
чотири рівні його засвоєння та вміння оперувати 
ним: початковий, середній, достатній, високий [1]. 
Одним із показників оцінювання є рівень володіння 
розумовими операціями, досвід творчої діяльності 
(уміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, фор-
мулювати гіпотези), самостійність оцінних суджень. 
Отже, на перший план висувається необхідність 
застосування критичного підходу до навчальної 
інформації, що передбачає формування в учнів 
уміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, аб-
страгувати, класифікувати, узагальнювати матеріал, 
робити певні висновки, що, безперечно, відповідає 
високому рівню навчальних досягнень учнів. Нато-
мість за умов традиційного навчання учні можуть 
досягти лише перших трьох рівнів. З огляду на це, 
важливого значення набуває формування критич-
ного мислення в процесі навчання учнів основної 
школи, зокрема в ході вивчення історії рідного 
краю. Звичайно, це потребує змін – створення від-
повідних умов під час навчання, перегляду змісту 
матеріалів уроків, змін у методиці навчання, що в 
результаті сприятиме розвитку в учнів умінь і нави-
чок критичного мислення.

У сучасних дослідженнях існує значна кількість 
трактувань поняття «критичне мислення», причо-
му це поняття визначають у різний спосіб. На дум-
ку С.  Терно, «існує "вузьке" і "широке" тлумачення 
поняття „критичне мислення": у вузькому значен-
ні – це виявлення недоліків і дефектів нових ідей; у 
широкому – здобуття мудрості» [2, с. 27]. За словами 

дослідника, фундатор цієї освітньої новації М.  Лі-
пман розглядав критичне мислення як головний 
агент змін. 

Вітчизняна дослідниця Н.  Харченко вважає, що 
на сьогодні критичне мислення становить тренд су-
часної освіти, а його розвиток є одним із наскрізних 
завдань освітнього процесу, про що йдеться в Кон-
цепції Нової української школи. На думку дослід-
ниці, «це складне та багаторівневе явище. Мислити 
критично означає вільно використовувати розу-
мові стратегії та операції високого рівня для фор-
мулювання обґрунтованих висновків і прийняття 
рішень» [3, с. 5].

О. Тягло тлумачить критичне мислення як розу-
мову активність, спрямовану на виявлення та ви-
правлення своїх помилок. На його погляд, це спе-
цифічний вид рефлексії, що спирається на знання 
елементарної логіки  [4].

О. Пометун із педагогічних позицій підходить до 
визначення цього поняття, що дозволяє спроєкту-
вати модель процесу навчання, результатом якого 
буде розвиток критичного мислення. Тож критичне 
мислення науковець розуміє як «окремий тип мис-
лення, який характеризується активністю, цілеспря-
мованістю, самостійністю, дисциплінованістю та 
рефлективністю та передбачає розвиток у процесі 
навчання здатності людини: визначати проблеми, 
аналізувати, синтезувати, оцінювати інформацію з 
будь-яких джерел, висувати альтернативи й оціню-
вати їх, обирати спосіб розв’язання проблеми чи 
власну позицію щодо неї й обґрунтовувати свої по-
гляди, робити свідомий вибір і діяти» [5, с. 94].

Узагальнюючи підходи науковців до визначення 
сутності критичного мислення, О. Пометун виявляє, 
що операційним складником (процедури, уміння, 
стратегії) у процесі «гарного мислення» дослідни-
ки вважають здатність людини бачити проблеми, 
аналізувати факти, порівнювати, робити висновки, 
генерувати та організовувати ідеї, оцінювати, фор-
мулювати інтерпретації й обґрунтовані судження, 
за допомогою яких захищати думку, розв’язувати 
проблеми, ухвалювати рішення; до емоційно-цін-
нісного складника критичного мислення вчені від-
носять прагнення людини до вдумливого розгляду 
проблем і явищ, відкритість до думок, переживань, 
аргументів інших, визнання власних помилок, здат-
ність відмовитись від помилкових тверджень, пере-
конань, вірувань, наполегливість у пошуку резуль-
тату міркувань і відповідальність за цей результат 
[5, с. 92–93].

Попри значну кількість тлумачень цього понят-
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тя, більшість дослідників основними характеристи-
ками критичного мислення вважають: активність, 
рефлексивний характер, логічність, спрямованість 
на розв’язання певних побутових або освітніх про-
блем, самостійність, що дозволяє «порівнювати 
його з іншими типами мислення й відрізняти від 
репродуктивного, інтуїтивного, образного та знахо-
дити спільне з дискурсивним, логічним, продуктив-
ним, теоретичним тощо» [5, с. 92]. 

Критичне мислення сприяє взаємоповазі парт-
нерів, порозумінню та продуктивній взаємодії між 
людьми; полегшує сприйняття різних «поглядів на 
світ»; «дозволяє учням використовувати свої знан-
ня, щоб протистояти інтелектуальному шахрайству» 
[6, с. 16].

Вітчизняними методистами виділені основні ха-
рактеристики людини, яка мислить критично [7]:

1. Самостійність. Перша й найважливіша харак-
теристика, бо мислення є критичним лише тоді, коли 
має індивідуальний характер. Людина має створю-
вати власну модель поведінки, використовувати 
певні методи для оброблення отриманої інформації 
та мати власний погляд на ту чи іншу проблему. 

2. Допитливість. Людина, яка критично мис-
лить, цікавиться всім, що її оточує. Знання створює 
мотивацію, без якої людина не може мислити кри-
тично. У пізнавальній діяльності кожний новий факт 
піддається критичному обмірковуванню.

3. Наявність переконливої аргументації. Критич-
не мислення передбачає пошук власного розв’язан-
ня проблеми й підкріплення його обґрунтованими 
доказами. 

4. Соціальність. Особиста думка щодня шліфу-
ється соціумом. Коли людина читає, сперечається з 
іншими, обмінюється думками, то уточнюється, під-
силюється та укріплюється її власна позиція. 

5. Наполегливість. Щоб отримати певну інфор-
мацію або ж сформувати власну позицію, потрібно 
багато часу, бо слід опрацювати значну кількість ма-
теріалу.

С.  Терно так характеризує людей із критичним 
мисленням [6, с. 9]:

 ū чесні перед собою; 
 ū відкидають підтасування; 
 ū переборюють плутанину; 
 ū ставлять запитання; 
 ū роблять свої висновки на очевидних фактах; 
 ū слідкують за зв’язком між явищами; 
 ū інтелектуально незалежні. 

Як стверджує О.  Тягло, критичному мисленню 
«можна і потрібно вчити, його культуру слід ціле-

спрямовано і терпляче вирощувати на всіх рівнях, 
починаючи з першого класу школи, потім – у вищо-
му навчальному закладі і в різних інституціях після-
вузівської освіти» [4, с. 5]. Учні, які мислять критич-
но, зазвичай навчаються з інтересом, до того ж, за 
свідченням дослідників: «Навіть у дуже важких ін-
телектуальних завданнях вони бачать можливості 
для навчання. Ці учні шукають шляхи застосування 
навичок критичного мислення і, як правило, охоче 
їх використовують – і в класі, і у своєму повсякден-
ному житті» [8, с. 14].

Уроки, на яких учнів заохочують думати само-
стійно та критично мислити, є найбільш успішними, 
оскільки критичне мислення дозволяє обміркову-
вати власні думки та причини виникнення того чи 
іншого погляду,  до  того  ж ці міркування ґрунту-
ються не на «упередженнях чи забобонах, а на логі-
ці, надійній і достовірній інформації, яка збирається 
з багатьох джерел» [8, с. 14]. 

Сучасними науковцями визначено особливості 
освітнього процесу на уроці з будь-якого предмета, 
побудованого на засадах критичного мислення. До 
таких О. Пометун відносить:   

 ū у процес навчання включаються завдання, 
розв’язання яких потребує мислення вищо-
го рівня;

 ū навчальний  (освітній)  процес організову-
ється як дослідження учнями певної теми 
шляхом інтерактивної взаємодії між ними;

 ū результатом навчання є не засвоєння чужих 
думок, а вироблення власних суджень на ос-
нові застосування певних прийомів мислен-
ня для роботи з  інформацією;

 ū викладання передбачає постійне оцінюван-
ня результатів із використанням зворотного 
зв’язку «учні-вчитель» на основі дослідниць-
кої активності учнів у класі;

 ū навчання передбачає володіння учнями й 
виявлення навичок оперування доказами, 
формулювання умовиводів; здатності аналі-
зувати аргументи, обґрунтовувати висновки 
міцними доводами;

 ū  організація навчального (освітнього) проце-
су передбачає вмотивованість учнів до об-
говорення проблем, прагнення до їх розв’я-
зання та спільну співпрацю [8, с. 8–9].

Методисти вважають, що розвиток критичного 
мислення учнів на уроках історії має відбуватися за 
певних організаційних та методичних умов. І.  Бон-
дарук стверджує, що такими умовами мають бути:

 ū відповідна побудова (структура) уроку;
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 ū організація освітнього процесу як дослі-
дження учнями навчального матеріалу теми;

 ū розробка спеціальної системи запитань і 
завдань, розв’язання яких   вимагає певних 
мисленнєвих операцій – аналізу, синтезу, 
оцінки;

 ū стимулювання власних суджень і оцінок уч-
нів [9].

На спеціальній побудові або структурі уроку, у 
ході якого відбувається формування критичного 
мислення, наголошує низка науковців. Так, за О. По-
метун, такий урок має три частини – вступну (ви-
клик), основну (осмислення) та підсумкову (рефлек-
сія) [10]. Зарубіжні розробники технології розвитку 
критичного мислення учнів виділяють фазу актуа-
лізації (передбачення), з якої розпочинається урок; 
фазу побудови знань, яка відбувається в основній 
частині уроку; фазу консолідації, що завершує урок 
[8]. Три основні етапи (стадії) в структурі уроку з роз-
витку кричного мислення схильні визначати й інші 
дослідники: перша стадія – «виклик» (організацій-
но-мотиваційний етап); друга стадія – «осмислення» 
(операційно-пізнавальний етап уроку); третя ста-
дія – «рефлексія» [7]; або відповідно – актуалізація, 
побудова знань, консолідація [9].

Варто зазначити, що кожна частина уроку (фаза, 
стадія, етап) має свою мету й завдання, а також на-
бір прийомів, методів, спрямованих насамперед 
на активізацію  дослідної,  творчої  діяльності,  що 
сприяє розвитку в учнів критичного мислення.

Як стверджує С. Терно, щоб навчитися критично 
й правильно мислити, необхідно оволодіти вмінням 
ставити продумані запитання, бо завдяки правиль-
но сформульованому запитанню стає можливим 
зіставити факти й проаналізувати свої думки. За-
питання, поставлені з метою допомогти навчанню 
інших, відомі як «запитання Сократа». Вони вима-
гають уважно слухати опонента, щоб оцінити його 
висловлювання та сформулювати конструктивні за-
питання. Науковець спонукальні запитання поділяє 
на певні групи: запитання загального характеру; 
запитання для уточнення; запитання, що переві-
ряють припущення; запитання, що перевіряють 
факти; запитання, що перевіряють розуміння пер-
спектив. До продуманих запитань науковець також 
відносить такі: наведіть приклад; що відбулося б, 
якщо...; у чому полягають сильні та слабкі сторо-
ни...; у який спосіб впливає на...; поясніть, чому...; по-
ясність, як...; чому важливо...; який аргумент можна 
навести проти...; який аргумент є кращим і чому...; 
погоджуєтеся ви із твердженням, що...; як, на вашу 

думку, подивився б... на проблему...? та ін. [6, с. 16–17]. 
До формування та розвитку критичного мис-

лення під час шкільного уроку звертаються вчите-
лі-предметники з різних галузей знань (історія, сус-
пільствознавство, математика, природознавство, лі-
тература та ін.), бо, як слушно зауважує О. Пометун, 
«критичне мислення найкраще формується, коли 
учні працюють з певним змістом, а не лише викла-
дається як окремий набір умінь / навичок» [5, с. 92].

У цьому контексті неможливо переоцінити зна-
чення історичного краєзнавства, яке залучає до 
наукового пошуку учнівську молодь. Краєзнавча те-
матика й творча організація навчальної роботи на 
уроці з вивчення історії рідного краю  відкривають 
широкі можливості для самостійної, пошукової та 
дослідницької діяльності учнів, забезпечують мож-
ливість уведення в освітній процес нетрадиційних 
форм і методів навчання, заснованих на інтерактив-
ній взаємодії та співпраці вчителя й учнів, що роз-
ширює потенціал потреб школярів, зміцнює моти-
ваційну краєзнавчу сферу. 

Вивчення історії рідного краю пов’язане з вияв-
ленням правил, висуненням гіпотез, установленням 
наукових фактів. Завдання дослідника-краєзнавця – 
знайти й показати специфічні відмінності кожного 
краю, що, безперечно, сприяє розвитку мислення 
учня, усвідомленого сприйняття нової інформації 
з історії краю, здатності застосовувати розумові 
операції вищого рівня (аналіз і синтез, порівняння, 
умовивід, абстракція та конкретизація) у процесі 
засвоєння навчального краєзнавчого матеріалу. 
При вивченні історії рідного краю комплексність і 
багатогранність методів викладання допомагають 
учням використовувати розумові стратегії та аналі-
зувати події, критично ставити оцінки. 

Отже, розглянемо можливі варіанти розвитку 
критичного мислення учнів основної школи в про-
цесі вивчення історії рідного краю, використовуючи 
трьохфазну побудову уроку (актуалізація, осмис-
лення, рефлексія) та відповідні методи навчання.

Урок розпочинається з фази актуалізації (три-
ває зазвичай приблизно 5–7 хвилин), під час якої 
варто спрямувати учнів на актуалізацію опорних 
знань і міркування над запропонованою темою 
шляхом постановки запитань.  Під час цієї частини 
уроку методисти рекомендують застосовувати  ме-
тоди й завдання, які дають учням змогу: 

1) освіжити наявні знання, уявлення, уміння, 
пов’язані з темою заняття;

2) провести «інвентаризацію» цих знань та уяв-
лень, виявити прогалини;



62
ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ  [№ 3 (60)  ‘2020] 

[МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ]

3) зосередити увагу на новій темі;
4) створити контекст для сприйняття нових ідей;
5) сформувати позитивне ставлення, зацікавле-

ність у процесі навчання [10, с. 4].
Наприклад, при вивченні історії Старобільського 

району в період Другої світової війни вчитель про-
понує учням, працюючи в парах, сформулювати 2–3 
відкриті запитання щодо змісту вказаного періоду. 
Запитання мають починатися словами: «У чому по-
лягає… ? Які… ? Який… ? Яка… ? Як пов’язані… ? Про 
що       говорить… ? Що       означає… ? Як      зміню-
ються… ?».

При вивченні теми «Перебудова на Старобіль-
щині» вчитель запрошує учнів висловитися, які асо-
ціації в них викликає слово «перебудова». Названі 
слова-асоціації він записує на дошці й просить учнів 
поміркувати над ними. Далі ставить учням запитан-
ня:

 • З якими труднощами може зіткнутися лю-
дина, яка вирішила щось перебудувати?

 • Чому інколи кажуть, що легше побудувати 
новий дім, аніж перебудувати старий?

 • Що слід було перебудовувати в СРСР та Укра-
їні в середині 80-х років?

 • А що було перероблено в нашому місті?
Така форма роботи дозволяє створити ситуацію 

емоційного комфорту для учнів на початку уроку та 
налаштувати на творчість. 

Під час фази осмислення відбувається система-
тизація нових знань, оцінюється нова краєзнавча 
інформація, порівнюються нові знання історії рід-
ного краю з тими, що вже відомі. Головне завдання 
учнів – синтезувати знання й навички, формувати 
власне ставлення до теми. Обов’язкові елементи 
цього етапу розвитку критичного мислення в учнів 
основної школи – індивідуальний пошук та обмін 
ідеями в групах чи загальному колі. Дуже важливою 
є послідовність цих елементів – пошук має неодмін-
но передувати обміну думками.

Так, при вивченні теми в 7 класі «Розвиток куль-
тури в нашому краї у VIII–ХІІІ ст.» перед учнями 
було сформульоване проблемне питання уроку: 
«Чи можемо ми стверджувати, що рівень культури 
відображає рівень розвитку держави?».

У процесі роботи учні пригадують, коли було 
запроваджено християнство в Україні, що це дало 
населенню краю. Працюючи в парах над аналізом 
історичних документів, школярі доходять виснов-
ку, що  частина земель  входила до складу Київської 
Русі, яка на той час була високорозвиненою, міц-
ною, авторитетною державою й позитивно вплива-

ла на розвиток культури в нашому краї. Після таких 
висновків учні І та ІІ груп самостійно формулюють 
висновки і відповідь на проблемне питання уроку, 
учні ІІІ групи – з опорою на план, учні ІV групи – під 
керівництвом учителя. 

Використання проблемних ситуацій сприяло 
тому, що учні чітко та грамотно відповідали на за-
питання вчителя, самі ставили запитання, прагнули 
зрозуміти причини тих чи інших історичних проце-
сів, подій. Зазначимо, що такий вид роботи вимагає 
від учителя вміння використовувати різні прийоми 
організації навчальної діяльності учнів, постійно 
вводити елемент новизни при викладанні навчаль-
ного матеріалу, опиратися на знання та досвід учнів, 
залучаючи цим самим їх до самостійної пошукової 
діяльності, щоб стимулювати розвиток критичного 
мислення. 

На уроках використання проблемних завдань 
і запитань здійснювалось  з урахуванням постій-
ного їх ускладнення. Розв’язання завдань підви-
щеної складності ставало необхідною умовою, яка 
забезпечує розвиток критичного мислення учнів. У 
цьому випадку мова йде про те, що учні були орі-
єнтовані на формування вмінь і навичок знаходити 
шляхи розв’язання спеціальних завдань, які підви-
щують ступінь їх самостійності. При цьому проблем-
ні завдання використовувались із різною дидактич-
ною метою. Одні завдання підбирались для вияв-
лення інтересів учнів до засвоєння основних знань 
і вмінь на уроці. Інші відігравали роль пропедевтич-
них завдань до уроку й пробуджували інтерес до 
нового матеріалу або самостійної роботи («Давайте 
пригадаємо»). 

Під час дослідження навчального матеріалу 
учень має особливу увагу приділяти аналізу інфор-
мації з огляду на достовірність джерел, з яких вона 
надходить. Крім того, інформацію можна аналізува-
ти з огляду на упередження та суб’єктивність дже-
рел інформації. Усе це створює підґрунтя для ви-
роблення в учнів власних суджень і, як результат, – 
розвитку критичного мислення.

Так, при роботі з будь-яким історичним джере-
лом учень повинен дотримуватися певних правил:

1. Прочитати текст.
2. Знайти значення нових слів і незрозумілих ви-

разів.
3. Визначити основну частину тексту. У якому ре-

ченні викладена його головна ідея, основний зміст?
4. Встановити, про яку історичну подію або яви-

ще, про які історичні персонажі йде мова в джерелі.
5. Визначити в тексті історичного джерела:
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 ū що важливо;
 ū що слід запам’ятати;
 ū про що ви довідались уперше;
 ū що було незвичайним, несподіваним.

6. Скласти запитання до тексту історичного дже-
рела, починаючи їх словами «чому», «з якою метою», 
«як».

7. Чи допомагають відповіді на ці запитання кра-
ще зрозуміти суть, причини, значення історичної 
події чи явища?

8. Сформулювати своє ставлення до тексту істо-
ричного джерела. Для цього можна використовува-
ти такі висловлювання:

 • «Це дійсно так, тому що...»
 • «Я впевнений(а) у тому, що...»
 • «Я добре знаю, що...»
 • «Я думаю інакше, тому що...»
 • «Я переконаний(а) у цьому, тому що...»
 • «Я сумніваюся в цьому, тому що...»
 • «Я не погоджуюсь із цим, тому що...»

Фаза рефлексії – найважливіша для розвитку 
критичного мислення в учнів, бо її основними за-
вданнями є узагальнення та систематизація. Необ-
хідно, аби учні подумали про те, що вони дізналися, 
чого навчилися, запитали себе, що це для них озна-
чає, як це змінює їхнє бачення і як вони можуть це 
використовувати.

Під час підбиття підсумків учні вдосконалюють 
важливе вміння – резюмувати інформацію, викла-
дати складні ідеї, передавати почуття й уявлення 
кількома словами, співвідносити нову інформацію 
зі своїми сталими уявленнями, тобто свідомо пов’я-
зувати нове з давно відомим.

Дієвими методами розвитку критичного мис-
лення на цьому етапі уроку є сенкан, «бортовий 
журнал», «шкала думок» дискусія, метод «павутин-
ка дискусії», обговорення в загальному колі тощо. Так, 
наприкінці уроку можна запропонувати учням від-
повісти на запитання:

 1) Чи отримали ви сьогодні новий досвід? Який 
саме?

 2) Що нового ви дізналися на уроці?
 3) Про що ви хотіли б дізнатися більше?
 4) Які думки, почуття викликала у вас ця робота?
Використовуючи метод «павутинка дискусії», 

учитель готує бінарне запитання (передбачає дві 
відповіді: «так» або «ні»). Учні продумують аргумен-
тацію та пишуть по три причини на підтримку обох 
сторін у дискусії. Створюють таблицю «павутинка 
дискусії»: «так» – аргументи; «ні» – аргументи; ви-
сновок. Кожна пара об’єднується з іншою парою 

та розглядає відповіді, доповнює свої таблиці. Учні 
обговорюють отримані результати та роблять ви-
сновки, які записують у комірку «Висновок» таблиці. 
Якщо учні груп посіли різні позиції із суперечливого 
питання, пропонується провести дискусію.

Учитель може вдало поєднувати роботу над 
предметним матеріалом із розвитком критично-
го мислення учнів. Проте побудова такого заняття 
вимагає багатьох знань і вмінь від самого вчителя. 
Так, він має створювати атмосферу позитивної вза-
ємодії учнів, розумітися в тому, які форми й методи 
навчання ефективніші на певному етапі вивчення 
історії рідного краю, а ще – і це принципово важли-
во – самому мислити критично.

Поетапний характер розвитку критичного мис-
лення в процесі  формування знань з історичного 
краєзнавства передбачає використання репродук-
тивних, конструктивних і творчих завдань:

1. Завдання репродуктивного характеру вико-
ристовуються з метою відтворення теоретичних ві-
домостей про особливості культурно-історичного, 
природного й соціально-економічного розвитку 
рідного краю. 

Репродуктивні завдання для самостійного опра-
цювання:

 • перерахуйте історико-культурні пам’ятки 
Старобільщини;

 • перерахуйте письменників і художників рід-
ного краю, яких ви знаєте; охарактеризуйте 
стисло їхній внесок у розбудову й становлен-
ня рідного регіону;

 • перерахуйте відомих людей Старобільщини, 
приклад діяльності яких  ви б визначили для 
себе як життєвий орієнтир. 

2. Завдання конструктивного характеру перед-
бачають конструювання інтелектуальних і прак-
тичних дій учнів, перетворення досвіду виконання 
пізнавальних завдань, пропонованих учителем для 
самостійного виконання.

Конструктивні завдання для самостійного оп-
рацювання:   

 • складіть картосхему району розташування 
школи й вашого місця проживання із зобра-
женням основних історичних  об’єктів.

3. Самостійне виконання завдань творчого ха-
рактеру виявляє високий рівень критичного мис-
лення учнів. Подібні завдання створюють проблем-
ні ситуації, що надає можливість структурувати нав-
чання учня як активний розумовий процес. 

Творчі завдання для самостійного опрацювання:
 • розробіть екскурсійний маршрут району, де 
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ви мешкаєте; доберіть йому оригінальну наз-
ву.

Висновки. Отже, критичне мислення – це певний 
тип мислення, що характеризується самостійністю, 
рефлексивністю, цілеспрямованістю, контрольова-
ністю та самоорганізованістю. Люди з критичним 
мисленням чесні перед собою та інтелектуально не-
залежні, вони володіють здатністю ставити запитан-
ня, слідкувати за подіями та явищами, аналізувати 
й оцінювати їх, переборювати плутанину та робити 
власні висновки. Розвиток критичного мислення уч-

нів основної школи в процесі вивчення історії рід-
ного краю можливий за певних організаційно-мето-
дичних умов, що охоплюють: трьохфазну структуру 
уроку (актуалізація, осмислення, рефлексія); орга-
нізацію освітнього процесу як дослідження учнями 
навчального матеріалу теми; розробку спеціальної 
системи запитань і завдань, розв’язання яких вима-
гає певних мисленнєвих операцій – аналізу, синтезу, 
оцінки; а також відповідного кожній фазі уроку до-
бору прийомів і методів, спрямованих на розвиток 
критичного мислення учнів.
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Постановка проблеми. Управління системою 
громадянського виховання в освітньому закладі – 
це наукове розроблення й практичне забезпечен-
ня нової системи громадянського виховання, мета 
якого – сформувати в учнів комплекс громадян-
ських якостей, потребу захищати інтереси України, 
реалізовувати свій особистісний потенціал заради 
процвітання Української держави. Традиційна си-
стема, що склалась у загальноосвітній школі, не дає 
в повному обсязі можливостей для розв’язання на-
копичених проблем, а саме для становлення й роз-
витку громадянськості учасників освітнього проце-
су. Тому Лисичанський багатопрофільний ліцей як 
експериментальний освітній заклад регіонального 
рівня  проводить дослідно-експериментальну ро-
боту: у 2011–2016 роках за темою «Освіта для демо-
кратичного громадянства», з 2016 року – «Форму-
вання громадянськості як інтегрованої якості осо-
бистості ліцеїста».

Метою статті є репрезентація досвіду експери-
ментальної діяльності ліцею з організації проєктів 
для обдарованих учнів регіону. 

Викладення основного матеріалу. Відповідно 
до програми експерименту колективом розробле-
но модель формування громадянськості як інтегро-

ваної якості особистості ліцеїста. 
Експериментальний простір ліцею базується на 

створених майданчиках формування громадян-
ськості ліцеїста, серед яких:

 • освітній процес;
 • спецкурси за вибором «Зелений пакет», 

«Екологічні проблеми міста», «Основи хіміч-
ної екології», «Основи демократії», «Кроки до 
порозуміння», «Практичне право», «Учимося 
жити разом»;

 • наукове ліцейське товариство;
 • програма «Генезис ліцеїста»;
 • творчі групи з проєктної діяльності;
 • клубна діяльність: екологічний клуб «Паро-

сток», євроклуб «Європейський вибір», вій-
ськово-патріотичний клуб «Джура», кіноклуб 
«Docudays UA», тренінговий клуб;

 • дитяча організація «ІНТТАЛ»;
 • музей Лисичанського багатопрофільного лі-

цею;
 • ліцейські гуртки «Правознавець», «Джерель-

це», «Сторінками математики»;
 • газета «Планета “Ліцей”»;
 • кабінет соціально-психологічної підтримки.

Ефективність виховання громадянськості знач-

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ТУРНІРІВ ТА ОЛІМПІАД ФІЗИКО-
МАТЕМАТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 
В ХОДІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЛИСИЧАНСЬКОГО 
БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ЛІЦЕЮ

Ольга Дунаєва

У статті репрезентовано досвід колективу Лисичанського багатопро-
фільного ліцею щодо організації регіональних турнірів та олімпіад фізикома-
тематичного спрямування в ході експериментальної діяльності. 

Ключові слова: експеримент, громадянськість, турніри, олімпіада, ком-
петенції. 
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ною мірою визначається реалізацією у виховному 
процесі діяльнісного, особистісно орієнтовано-
го та  системного підходів. Саме тому в ході екс-
периментальної діяльності ліцею змін зазнають усі 
сфери освітнього процесу. Важливого значення на-
буває проєктна діяльність суспільно значущого ха-
рактеру, а саме: щорічні акції, благодійна діяльність, 
просвітницькі заходи. Особливого успіху зазнали 
проєкти, пов’язані з навчальною діяльністю та при-
свячені заслуженим учителям України М. І Герман-
чуку та Г. Г. Євграфову, які свого часу були вчителя-
ми Лисичанського багатопрофільного ліцею.

Усі вищезазначені принципи формування гро-
мадянськості якнайкраще  реалізуються в ході  що-
річної організації Лисичанським багатопрофільним 
ліцеєм регіональних турнірів фізико-математич-
ного спрямування. Інтелектуальні змагання підліт-
ків завжди були педагогічним фундаментом з мо-
тивації учнів до науково-дослідницької діяльності, 
вони були майданчиками, де обдаровані підлітки 
реалізовували свої інтелектуальні амбіції. Саме тому 
колектив Лисичанського багатопрофільного ліцею є 
ініціатором та організатором щорічного Регіональ-
ного турніру юних математиків ім. Г. Г. Євграфо-
ва та щорічної Регіональної інтернет-олімпіади  з 

фізики імені М. І. Германчука. 
Актуальність таких заходів не викликає сумнівів. 

По-перше, турніри проводяться для дітей громади, 
ліцей виступає тільки в ролі організатора. Це фор-
мує в учнів-організаторів  мотиви суспільно корис-
ної діяльності. По-друге, турніри надають можли-
вість виявляти обдарованих дітей регіону та спри-
яють реалізації їхніх талантів. По-третє, такі заходи 
пропагують предмети фізико-математичного спря-
мування, сприяють формуванню певних компетен-
цій, економічної обізнаності підлітків.

Регіональна інтернет-олімпіада з фізики присвя-
чена вчителю вищої категорії, учителю-методисту, 
відміннику народної освіти УРСР, Заслуженому вчи-
телю України Миколі Германчуку, який працював учи-
телем фізики в  Лисичанському багатопрофільному 
ліцеї з 1983 по 2012 роки. Микола Іванович народив-
ся 24 серпня 1951 року в с. Луговики Поліського ра-
йону Київської області. Закінчив Київський держав-
ний педагогічний інститут ім. А. М. Горького (1973 р.). 
Був учителем фізики Лисичанської середньої школи 
№ 7, інспектором Лисичанського міського відділу на-
родної освіти (1982–1983 рр.). З 1983 року працював 
у Лисичанському багатопрофільному ліцеї (колишня 
середня школа № 1) учителем фізики.

 

 

 

Рисунок 1. Модель випускника-громадянина 
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Германчук М. І. – автор статті «Про регіональний 
турнір з фізики пам’яті академіка І. Я. Померанчука» 
(2006 р.). Багато років очолював міське методичне 
об’єднання  вчителів фізики,  був  учасником  Все-
української школи передового педагогічного дос-
віду, усеукраїнських конференцій учителів фізики в 
Ужгороді, Києві, Вінниці, Дрогобичі, Львові, Харкові, 
Одесі.

У 2015 році один з його учнів виступив з ініціа-
тивою про присвоєння М. І. Германчуку звання «По-
чесний житель Лисичанська», а у 2016 в Лисичан-
ському багатопрофільному ліцеї було встановлено 
меморіальну дошку. Головним принципом роботи 
М. І. Германчука було співробітництво з учнем, коли 
вчитель не тільки передає знання, а й виступає ор-
ганізатором спільних дій, спрямованих на навчання 
та виховання особистості учня. Саме він став ініці-
атором та організатором проведення в Лисичан-
ську регіонального фестивалю юних фізиків «Ли-
сичанськ – колиска Донбасу», у якому взяли участь 
учні з усієї Луганської області.

У 2018 році Лисичанський багатопрофільний 
ліцей запропонував громаді щорічну Регіональну 
фізичну інтернет-олімпіаду імені М.  І.  Германчука, 
у якій можуть проявити свої здібності учні установ 
загальної середньої освіти регіону Лисичанськ – 
Сєвєродонецьк – Рубіжне. Мета заходу: залучення 

учнів до дослідницької роботи в галузі фізики, роз-
виток навичок проведення колективних наукових 
досліджень, формування вмінь застосовувати на 
практиці набуті знання. Основні завдання олімпі-
ади: розкриття інтелектуальних здібностей учнів, 
розвиток нестандартного стилю мислення; активі-
зація позакласної роботи з фізики, залучення учнів 
до науково-дослідницької діяльності; виявлення 
обдарованої молоді, проведення професійної орі-
єнтації учнів.

У квітні 2018 року відбулася презентація цього 
заходу. Учасниками стали 16 команд шкіл міста, які 
продемонстрували спритність, винахідливість та 
знання з фізики. Їм були запропоновані конкурси 
«Розминка», «Бліц-гра», «Питання від знавця», «По-
ясни, що бачиш».

У конкурсі «Розминка» кожній команді по черзі 
загадували загадки, за правильну відповідь коман-
да отримувала по одному балу. Якщо в команди не 
було відповіді,  то її могли дати суперники, які пер-
шими підняли руку, за що отримували додатковий 
бал. Другим конкурсом стала «Бліц-гра». Командам 
пропонували за одну хвилину знайти відповідь на 
питання й отримати один, два або три бали.

На конкурсі «Питання від знавця» знавцем був 
учень 11-го класу ліцею, призер міського та облас-
ного етапів олімпіади з фізики, міського та обласно-
го етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт, Кирило Кошеленко, який розповів про своє 
захоплення вирощуванням кристалів та надав кон-
сультації з вирощування кристалів усім присутнім. 
Команди отримали подарунки – маленькі кристали 
різних речовин з інструктажем, який допоможе ви-
ростити кристали вдома.

В останньому конкурсі «Поясни, що бачиш» ко-
манди уважно спостерігали за різними фізичними 
дослідами та намагалися пояснити їх з погляду нау-

Рисунок 2. Меморіальна дошка, 
установлена на будівлі ліцею

Рисунок 3. «Знавець» Кирило Кошеленко Рисунок 4. Конкурс «Поясни, що бачиш»
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ки фізики. Також пропонувалось знайти аналог цьо-
го явища в природі або побуті. Компетентне журі 
виявило найкращих знавців фізики. Команди-пере-
можці отримали солодкі призи. Успішне проведен-
ня олімпіади надихнуло її організаторів та учасників 
на щорічні зустрічі в ліцеї. У лютому 2019 року відбу-
лась І Регіональна інтернет-олімпіада з фізики іме-
ні М. І. Германчука, програма якої складалась з двох 
етапів: перший етап (заочний) – листопад – грудень; 
другий (основний) – лютий.

В олімпіаді взяли участь команди (із 4 осіб) уч-
нів 7–9 класів закладів загальної середньої освіти. 
Учасники змагались в умінні виконувати складні 
наукові завдання, представляти розв’язання цих 
завдань у переконливій формі та захищати їх у на-
укових дискусіях. Олімпіада –  поетапне командне 
змагання, у ході якого перед учасниками постають 
наукові проблеми, які передбачають їх вдумливий 
аналіз, побудову фізичної моделі, грамотне експе-
риментальне дослідження, теоретичне обґрунту-
вання отриманих результатів. Кількість команд від 
одного освітнього закладу не обмежена. Завдання 

олімпіади розміщується на сайті Лисичанського ба-
гатопрофільного ліцею в розділі «Регіональні ігри» / 
«Інтернет-олімпіада з фізики імені М. І. Германчука». 
Заочний етап олімпіади містить подачу заявки на 
участь, виконання експериментальних і теоретич-
них завдань творчого характеру.

У І етапі олімпіаді взяли участь 11 команд шкіл 
міста. Вони надали скани робіт, які було виконано в 
довільній формі.

Для участі в другому (очному) етапі олімпіади за-
прошуються команди, які набрали не менше поло-
вини від загальної кількості балів. У 2018–2019 році 
це були команди СШ № 4, СШ № 8, СШ № 30 і Лиси-
чанської багатопрофільної гімназії.

Другий  етап   олімпіади   містить   відкриті  бліцз-
магання та зустрічі у формі фізбою, у якому учас-
никам надають задачу відкритого типу, що не має 
однозначного розв’язання, а є дослідженням, у ході 
якого потрібно провести оцінку отриманих резуль-
татів і надати можливі варіанти розв’язання. Допо-
відач (один або кілька членів команди) викладає 
суть рішення задачі, акцентуючи увагу слухачів на 

Рисунок 5. Команди-учасники, вболівальники та журі

Рисунок 7. Бліцгра

Рисунок 6. Команда СШ № 4

Рисунок 8. Доповідь команди СШ № 8
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основних фізичних ідеях і висновках. При цьому 
використовуються заздалегідь приготовлені ма-
люнки, плакати, слайди, фотографії, а також демон-
струються досліди, якщо задача експерименталь-
на. Опонент (один із членів команди) висловлює 
критичні зауваження щодо доповіді, які виявляють 
неточності й помилки в розумінні проблеми та в її 
розв’язанні, пояснює позитивні сторони представ-
леної доповіді. Рецензент (один член команди) дає 
коротку оцінку виступам доповідача й опонента. 
Питання, що ставляться сторонами, повинні стосу-
ватись щойно прослуханого виступу. Питання може 
поставити будь-який член відповідної команди. 
Відповідає на питання доповідач або член його ко-
манди. Журі оцінює певною кількістю балів виступ 
кожного із членів команди. Той, хто набрав більшу 
кількість балів за результатами другого етапу, стає 
переможцем.

Організація та проведення олімпіади відбува-
ється завдяки злагодженій роботі творчої групи, 
яка складається з учнів Лисичанського багатопро-
фільного ліцею, учителів фізики та методистів Лиси-
чанського методичного центру. Інтернет-олімпіада 
набуває статусу щорічного регіонального заходу, 
тому обдаровані підлітки регіону мають ще одну 
можливість реалізувати свої таланти. Інтелектуаль-
не змагання мотивує до спостереження за явищами 
та подіями навколишнього світу, розвитку навичок 
дослідницької діяльності, критичного мислення, до-
питливості, винахідництва. Усе це сприяє активізації 
талантів дітей, учить їх бути активними членами су-
часного суспільства.

Також колектив Лисичанського багатопрофіль-
ного ліцею є організатором Регіонального турніру 
юних математиків ім.  Г.  Г.  Євграфова. Ідея щодо 
турніру виникла у 2006 році. Метою конкурсу є на-
дання обдарованим учням регіону можливості про-
явити свої здібності. Турнір став щорічним проєктом 
співпраці вчителів та учнів ліцею, причому учні самі 

перевіряють роботи учасників, а вчителі – лише їхні 
куратори в цій нелегкій справі.

Умови проведення турніру відповідають По-
ложенню про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкур-
си-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади 
зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової май-
стерності, затвердженому наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 22 ве-
ресня 2011 року № 1099, зареєстрованому в Мініс-
терстві юстиції України 17 листопада 2011 року за 
№  1318/20056. Для організації та проведення тур-
ніру створюються оргкомітет і журі. Лисичанський 
методичний центр розробив Положення про Регіо-
нальний турнір юних математиків ім. Г. Г. Євграфова. 
Оргкомітет, який складається з учителів ліцею та уч-
нів 8–11 класів фізико-математичного профілю, по-
чинає свою роботу із січня. Кожний учитель ліцею 
готує нестандартні математичні завдання для пев-
ної паралелі, які надалі обговорюються та затвер-
джуються на засіданні оргкомітету. Турнір стимулює 
бажання обдарованих учнів поглиблювати знання 
з математики та формувати потребу в самостійній 
дослідницькій діяльності. Його метою є створення 
сприятливих умов для реалізації та розвитку твор-
чих здібностей школярів; пошук талановитих учнів, 
схильних до наукової діяльності та здатних знахо-
дити оригінальні рішення; формування в школярів 
інтересу до математики; удосконалення роботи з 
обдарованою молоддю; активізація творчої діяль-
ності вчителів та підвищення рівня викладання 
математики; виявлення та підтримка обдарованих 
дітей у галузі математичних дисциплін.

Завданнями турніру є популяризація та пропа-
ганда точних наук серед школярів громади; залу-
чення школярів до систематичної наукової діяльно-
сті; розвиток і підтримка юних талантів.

Регіональний математичний турнір імені Георгія 

Рисунок 9. Георгій Євграфов Рисунок 10. Меморіальна дошка



70
ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ  [№ 3 (60)  ‘2020] 

[МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ]

Євграфова для учнів 3–10-х класів – це змагання в 
здатності виконувати складні математичні проблем-
ні завдання. Учасникам пропонуються нестандартні 
завдання з логічним навантаженням, задачі підви-
щеної складності тощо. У кожній паралелі визнача-
ється один переможець (I місце) та два призери (II, III 
місце) за результатами максимально набраної кіль-
кості балів. Переможці та призери турніру нагород-
жуються грамотами вiддiлу освіти, вони мають пра-
во брати участь у міських олімпіадах з математики.

Турнір присвячений Заслуженому вчителю УССР 
Г. Г. Євграфову, який працював учителем матема-
тики в Лисичанському ліцеї. «Математика – справа 
його життя» – ці слова спадають на думку, коли мова 
заходить про талановитого педагога, який був пов-
ністю відданий своїй справі.

Георгій Григорович народився 5 квітня 1916 року. 
Він жив у маленькому селі, у якому навіть не було 
школи. Тому хлопчик, який прагнув до знань, зму-
шений був ходити в сусіднє село. Шлях до вчитель-
ства визначився в Георгія Григоровича не відразу. 
У 1939 році він закінчив Рязанський педінститут, а 
потім у солдатській шинелі пройшов усю війну. Пер-
ші кроки педагогічної діяльності Г. Г. Євграфова збіг-
лися з важкими повоєнними роками. У Лисичанськ 
він приїхав у 1948 році, почав працювати в СШ № 2, 
яка в 1963 році стала СШ № 1. За великі заслуги в 
розвитку освіти Президія Верховної Ради УРСР Ука-
зом від 3 жовтня 1969 року присвоїла Г. Г. Євграфову 
почесне звання «Заслужений учитель України». Біля 
входу до ліцею встановлено відповідну меморіаль-
ну дошку.

Оскільки турнір проводять учні ліцею, головні 
ролі та задачі відводяться саме їм. Учні 8–11 класів 
розподіляються на декілька груп.

І група – це учні-куратори, які відповідають за 
порядок під час написання робіт. Після того як учас-
ники завершують роботу над завданням, куратори 
обговорюють з учнями розв’язання задач та комен-
тують правильні варіанти.

ІІ група – це учні – члени журі, які допомагають 
розробляти завдання турніру та перевіряють робо-
ти учасників разом з учителями математики міста.

ІІІ група – це учні, які відповідають за розважаль-
ну програму під час перевірки робіт: заздалегідь 
підбирають науково-популярні відео-матеріали, де-
монструють їх учасникам конкурсу.

ІV група – це учні, які беруть участь в організації 
харчування учасників турніру. 

V група – учні, які реєструють учасників і розпо-
діляють їх по кабінетах.

У різні роки спонсорами турніру виступали учні 
ліцею, їхні батьки, підприємці м. Лисичанська, депу-
тати міської ради, учителі математики ліцею. У 2015 
році було оголошено конкурс на написання гімну 
турніру.

У ньому взяли участь як ліцеїсти, так і вчителі 
ліцею. Переможцем став текст гімну, який було на-
писано ученицею Г. Г. Євграфова, а нині вчителем 
біології ліцею Н. В. Авіловою.

У 2019 році вперше в межах розважальної про-
грами турніру для учнів 3–6 класів була проведена 
інтерактивна гра «Цікава наука». Метою проведен-
ня гри є популяризація фізики та математики серед 
учнів міста та їх залучення до науково-дослідниць-
кої роботи. Учні 8 та 9 класів фізико-математичного 
профілю під керівництвом вчителя фізики Л. Ф. Сот-
нікової та вчителя математики С. Г. Пономарьової 
підготували різноманітні досліди з розділів фізики 
(механіки, оптики, молекулярної фізики) та матема-
тики (властивості геометричних фігур та тіл, ребуси, 
головоломки із сірниками).

У 2019 році пройшов XIII регіональний турнір 
юних математиків пам’яті імені Г.  Г. Євграфова. З 
кожним роком кількість учасників збільшується, а 
також розширюється його географія. Усього за ці 
роки в турнірі взяли участь приблизно 2 000 учнів,  
призерів – 524. За 13 років існування турніру змі-
нювались покоління учасників та переможців, але 
незмінною залишалась доброзичлива атмосфера 
свята та єднання дорослих математиків з маленьки-
ми геніями.

Висновки. Отже, колектив однодумців Лиси-
чанського багатопрофільного ліцею, виконуючи 
завдання експерименту з виховання небайдужого 
громадянина своєї країни, громади, свого освітньо-
го закладу, надає можливість не тільки обдарова-
ним учням ліцею, але й усім талановитим підліткам 
громади реалізувати свій інтелектуальний потенці-
ал. Така діяльність колективу органічно поєднує по-
вагу до традицій з інноваційними нововведеннями 
сучасного закладу освіти. Слід зазначити, що за цей 
напрям роботи ліцей був нагороджений бронзовою 
медаллю ХI Міжнародної виставки «Інноватика в су-
часній освіті» в тематичній номінації «Розробка та 
впровадження інноваційних засобів навчання, про-
єктів, програм і рішень у закладах освіти».
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БОНДАР ЛЮБОВ – методист кафедри природ-
ничо-наукових дисциплін та методики їх викладання 
Луганського обласного інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти.

ВЛАСЕНКО РОМАН – голова     Попаснянської 
районної державної адміністрації Луганської області.

ВОЛОШИНОВ ОЛЕКСАНДР – учитель хімії 
та  екології Лисичанського багатопрофільного ліцею 
Лисичанської міської ради Луганської області.

ГРИШАК СВІТЛАНА – доктор педагогічних 
наук, доцент.

ДУНАЄВА ОЛЬГА – заступник директора Лиси-
чанського багатопрофільного ліцею Лисичанської міської 
ради Луганської області.

КОВАЛЬОВА АНАСТАСІЯ – учитель історії 
Байдівського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІ ступенів Шульгинської сільської ради Старобільсь-
кого району Луганської області.

КОГАН ОЛЬГА –  завідувач обласного ресурсно-
го центру підтримки інклюзивної освіти Луганського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти.

КОЛПАКОВА ОЛЕНА – учитель початкових 
класів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 1 м. Сєвєродонецька Луганської області.

КОСТОГЛОДОВА ОЛЕНА – методист кафе-
дри природничо-наукових дисциплін та методики 
їх  викладання Луганського обласного інституту піс-

лядипломної педагогічної освіти.
МІНЯЙЛО ВІКТОРІЯ – методист кафедри 

управління освітою Луганського обласного інститу-
ту післядипломної педагогічної освіти.

ПРИХОДЬКО НАТАЛІЯ – начальник відділу 
освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 
комітету Чмирівської сільської ради  Старобільського  
району Луганської області.

СИЛКІНА СВІТЛАНА – старший викладач ка-
федри педагогіки та психології Луганського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти.

СИУХІНА ОЛЕНА – учитель  початкових класів 
комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 
школа І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської місь-
кої ради Луганської області».

СТЕЦЮК ЛАРИСА – старший викладач кафе-
дри природничо-наукових дисциплін та методики 
їх викладання Луганського обласного інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти.

СТЕЦЮК ЮРІЙ – директор Департаменту 
освіти і науки Луганської обласної державної ад-
міністрації.

ЧЕРНИШОВА ЯНА – методист кафедри педа-
гогіки та психології Луганського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, учитель почат-
кових класів Рубіжанської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ  ступенів № 9 Рубіжанської міської ради Луганської 
області.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Словник термінів і понять сучасної освіти / уклад. : Л. М. Ми-
хайлова, О. В. Пагава, О. В. Проніна. За заг. ред. Л. М. Михайлової. 
Сєвєродонецьк, 2020. 194 с.

Словник містить понад 900 термінів і понять з різних галузей сучас-
ної освіти. 

У цьому виданні надається тлумачення термінів і понять, що вжи-
ваються в сучасній науці та практиці освітньої системи України, завдя-
ки чому користувач має змогу здобути знання щодо їхнього смислового 
значення і правильно застосувати у власній діяльності та мовленні.

До словника включено як загальну термінологію сучасної освіти, так 
і поняття, що становлять основу наукового апарату психології і пе-
дагогіки та їхніх галузей: дефектології, етики, естетики – і поширені в 
практичній діяльності педагогічних працівників.

Словник призначений для працівників освітніх установ, педагогів, 
студентів та інших осіб, які цікавляться проблемами освіти.

Електронна версія: http://www.loippo.edu.ua/activities/editorial-and-
publishing-activities/handbooks.

Нове видання Луганського ОІППО
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[      ]
ЖУРНАЛ «ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ» 

ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ
Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» запрошує до співпраці наукових, науково-педагогічних 

та педагогічних працівників закладів вищої освіти, закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, 
закладів позашкільної освіти, а також усіх, хто має бажання змінювати освіту на краще. 

Ми пропонуємо взяти участь у створенні нового номера науково-методичного журналу «Освіта на Луганщині», який пе-
реважно міститиме статті з практичного досвіду педагогів Луганщини.

Якщо ви відчуваєте, що ваші напрацювання, форми й методи роботи, дослідження й проєкти становитимуть інтерес 
для всієї педагогічної спільноти Луганщини, пропонуємо долучитись до плеяди авторів журналу «Освіта на Луганщині».

До  друку  приймаються  неопубліковані  раніше  матеріали,  які  відповідають  тематиці  науково-методичного  журналу 
з педагогічних наук і висвітлюють такі питання: теорії педагогіки та психології; історії педагогіки, психології, освіти; методи-
ки й технології навчання та виховання; реформування освіти; якості й моніторингу освіти; інноваційного досвіду закладів 
освіти; інклюзивної освіти; діяльності експериментальних закладів освіти тощо.

У наступному номері пропонуються такі рубрики:

Журнал «Освіта на Луганщині» виходить українською мовою. Зміст статті має бути логічно структурованим. Автор статті 
відповідає  за  правильність  і  достовірність  викладеного  матеріалу,  за  приналежність  поданого  матеріалу  йому  особисто, 
за правильне цитування джерел та посилання на них.

Стаття супроводжується відомостями про автора (П. І. Б., посада, місце роботи, учений ступінь, учене звання, пош това 
адреса, телефон для зв’язку, електронна адреса).

У статті подається анотація українською мовою обсягом 2–4 речення та ключові слова до статті (3–5 слів) українською 
мовою.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитат. Перша цифра – номер джерела в списку 
літератури, що додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 25].

Література подається в кінці статті й оформлюється відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог 
(ДСТУ 8302:2015). Усі цитати автор зобов’язаний подати за останніми найавторитетнішими виданнями. Сторінки статті нуме-
руються за порядком, без пропусків і буквених позначень.

Рукопис статті друкується у форматі А 4, кеглем 14, гарнітурою Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5; береги: 
верхній – 2 см, нижній – 2 см, лівий – 3 см, правий – 1,5 см. Для підготовки рукопису використовується текстовий процесор 
MS Word. Обсяг статті – до 12 сторінок.

Стаття надсилається на електронну адресу loippo@ loippo.edu.ua, у темі листа зазначайте «Освіта на Луганщині».

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ  

ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ

Любов Бондар, Євгенія Дегтяренко

Анотація. У статті проаналізовані можливості використання інтерактивної дошки в освітньому процесі з хімії, за-
пропонований алгоритм підготовки вчителя до уроку з її використанням. Надані рекомендації щодо застосування інтерак-
тивної дошки на різних етапах уроку.

Ключові слова: інтерактивна дошка, мультимедійний комплекс, моделювання уроку, електронний конспект.
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• Наукова думка;
• Професійний розвиток педагогів;
• Методичні поради;
• Інклюзивна освіта;
• Патріотичне виховання;

• Партнерство освітніх закла-
дів, родин і громади;

• Психологічна служба;
• Розвиток обдарованої особи-

стості;
• Дошкільна освіта;

• Моніторинг якості освіти;
• Освітні технології;
• Педагогіка здоров’язбереження;
• Експеримент у закладах освіти;
• Позашкільна освіта;
• Лекторій.
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