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Керівникові закладу загальної середньої освіти 

 

Ольга Рябчун, 

завідувач відділу планування в системі підвищення кваліфікації 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені К.Д.Ушинського 
 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ У 2020-2021 навчальному році: 

ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені К.Д. Ушинського виконує функції регіонального 

навчального, науково-методичного, інформаційного та координаційного центру 

безперервного підвищення кваліфікації, підготовки працівників освіти, діяльність яких 

спрямована на реалізацію ідей Нової української школи.  

Нова система підвищення кваліфікації, що запроваджена Законом України «Про 

освіту», передбачає збільшення та розширення можливостей педагогічних працівників для 

вдосконалення педагогічної майстерності впродовж професійної діяльності, підтвердження 

щорічного підвищення кваліфікації. 

 Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №1133 від 27 грудня 2019 року) 

визначено основні напрями підвищення кваліфікації: 

- розвиток професійних компетентностей, психолого-фізіологічні особливості 

здобувачів освіти певного віку; 

- основи андрагогіки;  

- створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища;  

- використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому 

процесі; 

- мовленнєва, комунікаційна, емоційно-етична, медійна, культурна компетентність 

тощо. 

Професійний стандарт утілює сучасний підхід до визначення переліку та опису 

загальних і професійних компетентностей учителя. В документі чітко виписана загальна 

інформація про стандарт, навчання та професійний розвиток учителя і найголовніше – 

конкретний перелік його функцій. Для кожної функції конкретизовано професійні 

компетентності, знання, вміння та навички, якими має володіти педагог. 

Науковими та науково-педагогічними працівниками інституту підготовлено та 

оприлюднено на сайті інституту програми підвищення кваліфікації за компетентностями для 

педагогічних працівників, які підвищували кваліфікацію в інституті відповідно до результатів 

самооцінювання власних фахових і загальних компетентностей, педагогічної майстерності.  

Упродовж 2020-2021 років у зв’язку з дією протиепідемічних заходів підвищення 

кваліфікації здійснювалося в дистанційному режимі з використанням цифрових інструментів 

у синхронному й асинхронному режимах за програмами підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників.  

В умовах карантину дистанційне навчання є актуальним і єдино можливим. Слухачі 

мають змогу підвищувати кваліфікацію в зручний для них час за місцем проживання. 

Пріоритетом дистанційного навчання є його індивідуальність. Слухач сам обирає час 

навчання та послідовність  вивчення матеріалів на платформі інституту.  
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За період від вересня 2020 року до червня 2021 року дистанційним навчанням було 

охоплено 12 532 слухачі. Із них: 

- 9 421 – навчалися за програмами підвищення кваліфікації;  

- 3 111 – взяли участь у вебінарах, майстер-класах, семінарах тощо.  

 

Одним із основних видів підвищення кваліфікації є стажування. Протягом навчального 

року на базі інституту пройшли стажування 24 викладачі закладів вищої освіти. Шість 

науково-педагогічних та педагогічних працівників Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського стажувалися в Національному 

університеті «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка. Стажування проходило за 

індивідуальними програмами підвищення кваліфікації, у яких зазначена інформація про її 

розробника, найменування, мета, напрям, зміст, обсяг (тривалість), форма навчання, перелік 

компетентностей та очікувані результати навчання.  

Початок навчального року актуалізував запровадження в закладах загальної середньої 

освіти дистанційної та змішаної форм навчання, тому  науковими та науково-педагогічними 

працівниками інституту було організовано та проведено вебінари для керівників закладів 

освіти та педагогів області з теми «Інструменти для організації дистанційного навчання учнів 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (92 учасники). 

Із метою надання психологічної допомоги педагогам під час здійснення якісного 

системного психологічного супроводу освітнього процесу в умовах змішаного навчання, 

взаємодії директора закладу та класного керівника, забезпечення психологічного 

благополуччя вчителів та учнів під час дистанційного навчання проведено вебінар із теми 

«Психологічна допомога учасникам освітнього процесу в умовах змішаного навчання» 

(78 учасників). 

 Важливим є той факт, що Чернігівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського має належні умови для дистанційного навчання.  

Освітній процес в інституті (проведення лекційних та семінарських занять обласних 

вебінарів тощо) забезпечують платформа дистанційного навчання CMS Moodle, системи 

проведення вебінарів Big Blue Button та ZOOM. Однак, якість інтернет-сполучення не завжди 

сприяє підключенню до вебінарної кімнати, тому надзвичайно важливим для слухачів у межах 

курсу підвищення кваліфікації є доступ до запису вебінару.  

Для підвищення кваліфікації педагоги області користуються соціальними сервісами 

WEB 2.0: група закладок, списки відтворення відеоматеріалів у YouTube, онлайн-

консультування, швидкий обмін інформацією, поширення досвіду відбувається через 

профільні професійні спільноти в соціальній мережі Facebook. 

На сайті обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені К.Д. Ушинського розміщено сторінку на допомогу вчителеві щодо організації 

дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти «Інструменти для організації 

дистанційного навчання учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» 

(https://choippo.edu.ua/?page_id=33608). На сторінці подано методичні рекомендації до 

впровадження дистанційного навчання в закладах освіти, визначено цифрові інструменти для 

забезпечення дистанційного та змішаного навчання, створення електронних освітніх ресурсів.  

Із метою якісного та всебічного забезпечення самоосвіти слухачів були задіяні такі 

форми, методи та способи реалізації керованої самостійної роботи: 

– консультації (форум, E-mail, телефон тощо); 

– навчальні матеріали (аудіо-, відеоролики, лекції, презентації, дистанційні курси 

(модулі) тощо); 

– інтернет-заняття (форум, чат та ін.); 

– використання інформаційних ресурсів Інтернету (пошук, аналіз та синтез інформації); 

– питання для самоконтролю;  

– тестування. 

https://choippo.edu.ua/?page_id=33608
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Одним із ключових напрямів державної освітньої політики визначено формування 

здоров’язбережувального середовища, валеологічної культури учасників освітнього процесу. 

Із метою надання методичної допомоги вчителеві в програми підвищення кваліфікації 

інституту включені наступні теми: «Професійне здоров’я педагога», «Збереження психічного 

здоров’я учасників освітнього процесу», «Захист дітей в інформаційному середовищі», 

«BASIC PH – ресурсний підхід у збереженні професійного здоров’я педагогічних 

працівників», «Основи безпеки життєдіяльності людини», «Теоретичні та методичні засади 

формування здорового способу життя молодших школярів у світлі завдань НУШ».  

Викладачі інституту розробили та впровадили тематичні курси: «Культура 

українського ділового мовлення» (167 учасників), «Упровадження нового Українського 

правопису в практику роботи школи» (42 учасники), «Літературне краєзнавство» 

(15 учасників). Лекційні та практичні заняття із теми «Культура мовлення педагога» включені 

в програми підвищення кваліфікації всіх педагогічних працівників та керівників закладів 

освіти. 

У справі розвитку громадянства для своїх вихованців учитель повинен бути не лише 

прикладом як освітянин, а й активним свідомим громадянином. Саме тому для вчителів 

розроблено програми підвищення кваліфікації: «Національно-патріотичне виховання на 

уроках словесності» (22 учасники), «Медіосвіта та медіа-інформаційна грамотність сучасного 

вчителя Нової української школи» (116 учасників), «Україна й українці в Другій світовій 

війні» (23 учасники). 

Інформаційно-цифрова компетентність є важливою і ключовою компетентністю, якою 

мають володіти вчителі та учні.  

Інститутом розроблено відповідні програми підвищення кваліфікації та проведені 

навчання вчителів із тематики: «Сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології в 

професійній діяльності вчителя» (248 учасників), «Освітні інтернет-ресурси для вчителів 

початкових класів щодо запровадження здорового способу життя учнів» (45 учасників), 

«Соціальні сервіси WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності педагогічних працівників» 

(89 учасників), «STEM та STEM-освіта» (10 учасників), «Intel®навчання для майбутнього» 

(37 учасників), «Python у шкільному курсі інформатики. Основи програмування» (61 учасник). 

Сучасному вчителеві недостатньо мати лише знання. Щоб стати успішним, потрібно 

вміти адаптуватися до різних умов праці, приймати рішення, бути комунікабельним та 

компетентним. 

Для формування лідерських рис особистості, комунікативності педагогів проведено 

тематичні курси: «Ефективне спілкування як ключова життєва компетенція» (22 учасники), 

«Емоційний інтелект як шлях до успіху» (21 учасник), «Стратегії виховання емоційно зрілої 

особистості» (22 учасники). 

Звісно, стаціонарне навчання над дистанційним має низку переваг, основними з яких є 

цінність живого спілкування з колегами, практичне відпрацювання теорії, використання 

матеріально-технічної бази інституту, зокрема роботи в навчальних кабінетах та педагогічної 

практики. Зрозумілим є бажання багатьох педагогів підвищувати кваліфікацію не лише 

дистанційно, а й стаціонарно. 

 

Враховуючи продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах та з метою 

удосконалення професійних компетентностей освітян перед науковими та науково-

педагогічними працівниками інституту стоять завдання: організовувати підвищення 

кваліфікації та навчання педагогів у сучасному форматі, враховуючи позитивні зміни та 

виклики освітньої реформи.  
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Надія Єрмак,  

методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних 

кабінетів (центрів) Чернігівського ОІППО імені К. Д. Ушинського 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ 

ОСВІТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІЗ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ 
 

Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 13. Територіальна 

доступність повної загальної середньої освіти) «Кожна особа має 

право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш 

доступний та наближений до місця проживання особи». «Для забезпечення територіальної 

доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і 

утримують мережу закладів освіти та їхніх філій». У Законі України «Про повну загальну 

середню освіту» (стаття 8. Забезпечення територіальної доступності) зазначено: 

«Територіальну доступність повної загальної середньої освіти забезпечують у межах 

повноважень органи державної влади та органи місцевого самоврядування шляхом: 

формування та утримання мережі закладів освіти, у тому числі опорних, їхніх структурних 

підрозділів (філій)». 

Також органи місцевого самоврядування проводять конкурс серед закладів освітньої 

мережі для присвоєння статусу опорного одному із них. «Під час проведення конкурсу 

обов’язково враховуються: 

 освітні потреби здобувачів освіти в забезпеченні певних напрямів спеціалізації;  

 здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної підготовки і 

профільного навчання;  

 рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами; 

 наявність сучасної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних 

спортивних об’єктів, кабінетів природничо-математичного та іншого спрямування, 

лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, 

швидкісного доступу до інтернету тощо); 

 укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, 

художньою та довідковою літературою; 

 наявність та зручність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення 

безпечного підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи 

та місця проживання» (Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 532 

«Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти» зі змінами 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 56).  

У Законі України «Про освіту» подається визначення поняття опорного закладу освіти 

− це заклад загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з 

інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну 

матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на 

належному рівні здобуття профільної освіти.  

У прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» частину другу статті 13 викладено в такій редакції: «З метою створення умов 

для здобуття загальної середньої освіти, раціонального та ефективного використання наявних 

ресурсів і матеріально-технічної бази заклад освіти може мати статус опорного. 

Опорний заклад освіти − це заклад загальної середньої освіти, що має у своєму складі 

філії та/або здійснює підвезення здобувачів освіти, педагогічних працівників (за потреби) до 

цього закладу і у зворотному напрямку, а також забезпечений кваліфікованими педагогічними 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2019-%D0%BF
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кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний 

забезпечувати на належному рівні здобуття початкової та базової середньої освіти».  

Нині ведеться активне обговорення процесів забезпечення профільною освітою учнів 

старшої школи, зокрема, визначення закладів для її надання, профілів з урахуванням потреб і 

пропозицій територіальних громад, умов щодо створення і функціонування ліцеїв тощо. На 

сьогодні діяльність опорних закладів освіти регулюється Положенням про освітній округ і 

опорний заклад освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 

2019 року №532) з внесеними змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 січня 2021 р. № 56. Нині територіальні громади підходять дуже виважено до 

визначення мережі закладів освіти, а також структури, змісту діяльності опорних закладів 

освіти. Верховною Радою вже ухвалено в першому читанні законопроєкт № 4629-1 щодо 

вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної 

середньої освіти. Цим документом передбачено, що опорні заклади освіти забезпечуватимуть 

здобуття не тільки початкової та базової середньої освіти, а й профільної середньої. Крім того, 

у листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-218 від 27 квітня 2021 року «Про 

організоване завершення 2020/2021 навчального року та реалізацію Закону України «Про 

внесення змін до Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» 

зазначено: «привертаємо увагу до того, що наказом Міністерства освіти і науки України 

від 01 березня 2021 року № 268 «Деякі питання переведення учнів на наступний рік 

навчання», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 квітня 2021 року за 

№ 494/36116, 495/36117, внесено зміни до Порядку переведення учнів (вихованців) закладу 

загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14 липня 2015 року № 762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

30 липня 2015 року за № 924/27369. Відповідно до змін, що наберуть чинності після 

опублікування зазначеного наказу, учні дев’ятих класів, які завершили здобуття базової 

середньої освіти, переводяться до десятого класу цього самого закладу загальної середньої 

освіти чи випускаються із закладу загальної середньої освіти (за власною заявою (у разі 

досягнення повноліття) чи заявою одного з батьків, інших законних представників)». Отже, 

для учнів десятих-одинадцятих класів існуючих закладів загальної середньої освіти, і в першу 

чергу опорних, необхідно забезпечити належний рівень організації допрофільної підготовки і 

профільного навчання.  

Згідно з пунктом 4 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» з 

1 вересня 2027 року строк здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти 

становить три роки. У пункті 5 цього Закону зазначено, що до 2027 року профільну середню 

освіту забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти в межах дворічної старшої 

школи.  

Інформація про опорні заклади освіти Чернігівщини станом на 01.06.2021 року 

свідчить, що організація допрофільної підготовки здобувачів освіти 5-9 класів (базова середня 

освіта) потребує удосконалення. Зокрема, керівникам опорних закладів необхідно врахувати 

чи реалізується принцип наступності допрофільної підготовки та профільного навчання. 

Недооцінка керівниками опорних закладів освіти даного принципу призводить до того, що 

упродовж п’яти років навчання в базовій середній школі не закладається міцний фундамент 

для здобуття якісної освіти в старшій профільній школі.  

Як бачимо, виходячи із чинної нормативної бази, зміст діяльності опорного закладу 

освіти і його керівника дуже багатогранний. У Законі України «Про освіту» (пункт 3, 

стаття 26. Керівник закладу освіти) зазначено, що керівник закладу освіти в межах наданих 

йому повноважень: 

 організовує діяльність закладу освіти; 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47670/
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 вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

 призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні 

обов'язки; 

 забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням 

освітніх програм; 

 забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

 забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за 

діяльністю закладу освіти; 

 сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти; 

 сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти; 

 здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами 

закладу освіти». 

Посадові обов’язки директора закладу загальної середньої освіти деталізовано в Законі 

України «Про повну загальну середню освіту» (пункт 4, стаття 38 «Керівник закладу загальної 

середньої освіти»). «Керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний: 

 виконувати цей Закон, Закон України «Про освіту» та інші акти законодавства, а 

також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині 

організації освітнього процесу державною мовою; 

 планувати та організовувати діяльність закладу загальної середньої освіти; 

 розробляти проєкт кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому 

ним органу на затвердження; 

 надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

 організовувати фінансово-господарську діяльність закладу загальної середньої 

освіти в межах затвердженого кошторису; 

 забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу загальної 

середньої освіти; 

 затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу; 

 затверджувати посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти; 

 організовувати освітній процес та видачу документів про освіту; 

 затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу загальної середньої 

освіти відповідно до цього Закону; 

 створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього 

процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної 

освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі 

потреби індивідуального навчального плану; 

 затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в 

закладі загальної середньої освіти, забезпечити її створення та функціонування; 

 забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання 

індивідуальної програми розвитку учня; 

 контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої 

програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану; 

 забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, 

визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною 

програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом; 

 створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми 

потребами; 

 сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками; 

 створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду 

(контролю) за діяльністю закладу загальної середньої освіти; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


2021 Педагогічні обрії № 4 (118) 
 

11 

 сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в 

закладі загальної середньої освіти; 

 формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового 

способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої освіти; 

 створювати в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, 

забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки 

безпеки; 

 організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно 

до законодавства; 

 забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу загальної середньої освіти, 

зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів 

України "Про освіту", "Про доступ до публічної інформації", "Про відкритість використання 

публічних коштів" та інших законів України; 

 здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення 

(відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства; 

 організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до 

законодавства; 

 звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та 

виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти; 

 виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, 

установчими документами закладу загальної середньої освіти, колективним договором, 

строковим трудовим договором. 

«Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе 

відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти». 

Керівник опорного закладу освіти несе відповідальність не просто за освітню діяльність, а й за 

її якість. Це чітко зазначено в Положенні про опорний заклад освіти, а саме, «метою 

діяльності опорного закладу освіти, поряд з іншими, є забезпечення рівного доступу осіб, в 

тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти». Таким чином, 

керівник опорного закладу освіти забезпечує умови для здобуття учнями саме якісної освіти. 

Що таке «якість освіти», «якість освітньої діяльності»? У Законі України «Про освіту» 

(пункти 29, 30 частини 1 статті 1. Основні терміни та їх визначення) подається визначення 

якості освіти як «відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, 

відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг», а якість 

освітньої діяльності − як «рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, 

що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим 

законодавством та/або договором про надання освітніх послуг». Виходячи з цього директор 

опорного закладу освіти забезпечує управління освітньою діяльністю мета якої − якісна 

освіта. 

Законом України «Про освіту» (стаття 41. Система забезпечення якості освіти) 

передбачено, створення в кожному закладі системи забезпечення якості освіти. Її метою є:  

 гарантування якості освіти; 

 формування довіри суспільства до системи та закладів освіти, органів управління 

освітою; 

 постійне та послідовне підвищення якості освіти; 

 допомога закладам освіти та іншим суб'єктам освітньої діяльності в підвищенні 

якості освіти. 

Складові система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система 

забезпечення якості освіти) подаються в пункті 3 статті 41 вищезазначеного Закону. Зокрема, 

це: 

 стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти; 

 система та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19
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 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-

педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників; 

 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників закладу освіти; 

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в 

тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти; 

 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом 

освіти; 

 створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального 

дизайну та розумного пристосування; 

 інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами закладу освіти. 

Щоб вибудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти директору та 

педагогічному колективу варто врахувати принципи подані в «Абетці для директора» 

(рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі загальної 

середньої освіти): дитиноцентризм, автономія закладу освіти, постійне вдосконалення, вплив 

зовнішніх чинників, гнучкість і адаптивність, а також, один із найважливіших, − цілісність 

системи управління якістю. Цей принцип означає, що всі складові діяльності закладу освіти 

взаємопов’язані і це створює взаємозалежність між ними. Безперечно, якість освіти залежить 

від оптимального добору педагогічних кадрів, мотивуючого освітнього середовища, 

використання інноваційних освітніх технологій, спрямованих на оволодіння ключовими 

компетентностями, психологічної атмосфери, сприятливої для творчої роботи педагога. 

Зниження якості хоча б одного названого компонента знизить у цілому якість освіти. 

У кожному закладі освіти, а в першу чергу в опорному, «забезпечується всебічний 

розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та 

цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж 

життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової 

діяльності та громадянської активності». 

Досягнення цієї мети здійснюється під час реалізації державних стандартів, 

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності: 

 вільне володіння державною мовою; 

 здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними 

мовами; 

 математична компетентність; 

 компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій; 

 інноваційність; 

 екологічна компетентність; 

 інформаційно-комунікаційна компетентність; 

 навчання впродовж життя; 

 громадянські та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з 

усвідомленням рівних прав і можливостей; 

 культурна компетентність; 

 підприємливість та фінансова грамотність; 

 інші компетентності, передбачені стандартом освіти. 

Висновок: для організації успішної роботи опорного закладу освіти директору 

необхідно добре знати чинну нормативну базу, що регулює зміст діяльності закладу освіти, 
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власне діяльність керівника щодо організації цілісної системної роботи із забезпечення якісної 

освіти в умовах реформування освітньої галузі, розбудови Нової української школи. 
Використані джерела 

1. Концепція Нової української школи 

URL:/https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf. 

2. Закон України «Про освіту» URL:/ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. 

3. Закон України «Про повну загальну середню освіту»  

URL: / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text. 

4. Абетка для директора (рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти у закладі загальної середньої освіти) URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora. 

5.  Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 532 «Про затвердження 

Положення про освітній округ і опорний заклад освіти» зі змінами внесеними постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 56 

URL: / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2021-%D0%BF#Text. 

6. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-218 від 27 квітня 2021 року «Про 

організоване завершення 2020/2021 навчального року та реалізацію Закону України «Про внесення 

змін до Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» URL:/ 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizovane-zavershennya-20202021-navchalnogo-roku. 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Пригодій,   

методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних 

кабінетів (центрів) Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В 

ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

ОБЛАСТІ: КРАЩІ ПРАКТИКИ 
 

У сучасному суспільстві навчання впродовж життя стає 

нормою, особливо воно є актуальним для педагогічних працівників. 

Згідно з пунктом 1 статті 12 Закону України «Про освіту» «метою 

повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, 

яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя». Успіх цих змін залежить від кожного 

вчителя. Стати модератором освітньої траєкторії учня відповідно до Концепції «Нова 

українська школа» може лише вмотивований учитель, який є і коучем, і тьютором, і 

фасилітатором. Сучасний учитель повинен бути добре поінформованим про досягнення 

педагогічної науки і практики в методиці викладання предметів освітніх галузей. І тому 

важливу роль у професійному зростанні кожного вчителя має внутрішкільна методична 

робота. 

Пріоритетним завданням методичної роботи в закладах загальної середньої освіти є 

активний пошук форм і методів спрямованих на збагачення науково-методичних знань, 

освоєння інноваційних технологій, формування навичок дослідницької культури, розвиток 

педагогічної творчості. Які ж цікаві форми методичної роботи впроваджують у практику своєї 

діяльності заклади освіти області? 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2019-%D0%BF
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Результативною, багатогранною та творчою є робота Ріпкинської гімназії імені Софії 

Русової Ріпкинської районної ради Чернігівського району. Педагогічний колектив  закладу 

працює над реалізацією науково-методичної проблеми «Розвиток ключових компетентностей 

учнів на основі педагогічних ідей С.Ф.Русової в умовах акмеологічного простору гімназії». В 

гімназії продовжено експериментальну роботу всеукраїнського рівня з теми «Теоретико-

методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл». На базі закладу проведено 

четверту Всеукраїнську науково-практичну онлайн-конференцію «Софія Русова – предтеча 

Нової української школи». 

Для забезпечення зростання професійної майстерності педагогів та вироблення 

мотивації до високопрофесійної творчої діяльності, організовано роботу методичних відділів: 

відділ самовдосконалення педагога, відділ становлення та розвитку вчителя, відділ 

методичного супроводу Авторської школи «Життєстверджуюча педагогіка Софії Русової», 

відділ психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

Організована робота творчих груп з тем: «Методичні прийоми структурування сучасного 

уроку в початкових класах в умовах становлення Нової української школи», «Підвищення 

мотивації учнів до вивчення предметів природничо-математичного циклу через упровадження 

STEM-методів в освітній процес», «Медіаосвіта як засіб розвитку творчої активності учнів 

старшої школи в контексті педагогічних ідей С.Русової», «Сучасні підходи до оцінювання 

результатів навчальної діяльності учнів початкових класів в умовах становлення НУШ», 

«Розвиток у молодших школярів емоційно-ціннісного ставлення до природного довкілля в 

контексті ідей С.Ф.Русової». 

У закладі проведено такі майстер-класи: «Реалізація здоров’язберігаючих технологій у 

сучасній початковій школі», «Упровадження педагогічної спадщини С.Ф.Русової в освітній 

процес закладу», «Системний підхід до організації проєктно-технологічної діяльності учнів на 

уроці», «СТЕМ – технології на сучасному уроці біології». Продовжено роботу постійнодіючих 

семінарів «Школа вдосконалення педагогічної майстерності» та «Підвищення фахових 

компетентностей класного керівника». Розпочато роботу семінару-практикуму «Інструменти 

змішаного навчання». 

Цікавим за змістом та наповненим сучасними формами роботи був предметно-

методичний тиждень кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін із теми «Медіаосвіта як засіб 

розвитку ключових компетентностей учнів на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін», у 

рамках якого вчителі кафедри провели театралізоване представлення кафедри, 10 показових 

уроків та позакласних заходів, екскурсії, виставки професійних досягнень, показове  засідання 

кафедри.  

Колектив Сновської гімназії Сновської міської ради Корюківського району працював 

над науково-методичною проблемою «Формування конкурентоспроможної особистості 

шляхом реалізації принципів компетентнісного підходу в навчанні та вихованні». 

Продуктивною була робота творчих груп, що об’єднували вчителів різних предметів з 

тем: «Інтеграція шкільних дисциплін y освітньому процесі» (керівник Кравець К.Г., учитель 

математики), «Впровадження ІКТ в освітній процес» (керівник Єрмак М.М., учитель 

музичного мистецтва), «Сучасний урок» (керівник Водоп’ян С.В., учитель світової 

літератури). Актуальним у сучасних умовах є проведення навчального семінару «Організація 

дистанційного навчання» (керівник Весела М.М., заступник директора з навчально-виховної 

роботи). Важливим для організації освітньої діяльності в закладі є психолого-педагогічний 

семінар «Теорія і практика формування конкурентоспроможної особистості» (Тищенко О.В., 

практичний психолог гімназії).  

Багатогранною, сучасною за формами проведення була методична робота в Сосницькій 

гімназії ім. О.П. Довженка Сосницької міської ради Корюківського району у 2020-2021н.р. У 

закладі створені творчі групи з актуальних тем: «Формування ключових і предметних 

компетентностей», «Сучасний урок як засіб формування конкурентоспроможної особистості». 

Проведено засідання школи педагогічної майстерності «Простір педагогічної взаємодії як 
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середовище для розвитку і саморозвитку особистості», засідання школи молодого вчителя 

«Розвиток творчої активності молодих учителів», психолого-педагогічний семінар 

«Психолого-педагогічний супровід в умовах інклюзивного навчання». Для професійного 

розвитку педагогів закладу загальної середньої освіти організовано педагогічні читання 

«Конкурентоспроможний педагог. Теоретичні проблеми в працях вітчизняних і зарубіжних 

педагогів», фестиваль педагогічних ідей та знахідок «Формула нової школи», круглий стіл 

учителів початкових класів «Мультисенсорний підхід у процесі викладання освітньої галузі 

«Природознавство» в початковій ланці, брейнстормінг «Як навчити покоління, яке не може 

зосередитись?». 

Цікавими були теми досліджень на засіданнях фокус-груп «Школа відкрита для всіх» (для 

учителів, що навчають учнів в інклюзивних класах), «Від перших кроків до стратегії 

розвитку» (особливості навчання першокласників у НУШ). Засідання творчої майстерні 

«Інклюзивна освіта: досягнення та виклики» відбулося у формі майстер-класу. Відбулися 

методичні діалоги з тем: «Формування ключових та предметних компетентностей учнів 

шляхом ефективного поєднання традиційних та інноваційних форм організації освітньої  

діяльності учнів», «Розвиток творчого потенціалу педагогів та учнів як необхідна умова 

якісної організації освітнього процесу». Креативно проведено семінар-практикум 

«Інноваційна грамотність педагога як умова розвитку його професіоналізму». 

У 2020-2021 н.р. Новгород-Сіверська гімназія ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської 

міської ради Новгород-Сіверського району продовжила роботу над науково-методичною 

проблемою «Формування життєвих компетентностей особистості учня шляхом упровадження 

сучасних освітніх технологій». За активної участі членів методичної ради, творчої співпраці з 

учителями закладу підготовлено та проведено тематичні навчальні семінари з тем: «Реалізація 

впровадження формувального оцінювання знань учнів», «Використання ІКТ як можливість 

освоєння новітніх технологій» (учителі природничого циклу), «Система впровадження 

самооцінювання та взаємооцінювання» (учителі гуманітарного циклу). 

На засіданнях методичної ради розглядалися питання «Формування власного 

освітнього процесу (самоосвітня робота вчителів)» та «Реалізація компетентнісного підходу в 

освітньому процесі». 

Дистанційна освіта стала справжньою новацією ХХІ століття. Завдання сучасного 

вчителя закладу загальної середньої освіти – навчити здобувача освіти вчитися самостійно, 

вміти використовувати знання в нестандартних  ситуаціях. Для ефективного впровадження в 

освітній процес дистанційного навчання заклад отримав безкоштовний доступ до сервісів для 

дистанційного навчання від Google G Suite for Education, завдяки чому кожен учитель створив 

свій онлайнклас та забезпечив усім учням доступ до навчальних матеріалів. 

Педагогічний колектив Козелецької ЗОШ № 3 Козелецької селищної ради Чернігівського 

району на засіданні педагогічної ради підбив підсумки роботи над науково-методичною 

проблемою «Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу школярів шляхом упровадження 

освітніх технологій». Для професійного розвитку педагогів закладу проведено низку 

методичних заходів: майстер-класи «Можливості хмарних технологій в освітньому процесі», 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики»; навчальні 

семінари «Підвищення якості професійної підготовки шляхом використання новітніх 

інформаційних технологій для організації дистанційного навчання», «Формування соціальної 

та громадянської компетентностей в умовах сучасного навчання», «Комплексний підхід до 

формування орфографічної компетенції учнів», «Проблемне навчання та фізичний 

експеримент як засіб розвитку творчих здібностей учнів». 

У ході реалізації V етапу науково-методичної проблеми «Акмеологічний підхід як 

умова креативної самореалізації та підвищення ефективності освітнього процесу» у 

Срібнянській ЗОШ І-ІІІ ст. Срібнянської селищної ради Прилуцького району проведено ряд 

педагогічних рад з нагальних питань освітнього процесу. Зокрема, «Проблеми оцінювання 

результатів навчальних досягнень учнів у формуванні ключових компетентностей учасників 
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освітнього процесу» (круглий стіл); «Стратегія й тактика розвитку зростання професіоналізму 

вчителя в системі АКМЕ-освіти» (педрада колективного мислення); «Виховна система школи 

як засіб організації життєдіяльності учнівського колективу» (педрада-есплікація); 

«Формування та розвиток креативного мислення засобами сучасних інноваційно-педагогічних 

технологій у освітньому процесі» (захист проєктів). На засіданнях методичної ради 

розглянуто актуальні питання освітнього процесу, зокрема, «Зміст і форми роботи над 

реалізацією п’ятого етапу роботи над науково-методичною проблемою школи 

«Акмеологічний підхід як умова креативної самореалізації та підвищення ефективності 

освітнього процесу» (круглий стіл); «Науково-методичний супровід процесу розвитку 

професійної компетентності педагога на основі акмеологічного підходу в школі» (коло ідей); 

«Якість і результативність позакласної та позашкільної роботи з учасниками освітнього 

процесу» (палітра методичних знахідок); «Акмеологія компетентнісного підходу в процесі 

організації методичної роботи з педкадрами. Розроблення моделі вчителя-акмеолога» 

(практикум); «Організація та експертиза результативності інноваційної діяльності та 

дослідницької роботи в навчальному закладі» (круглий стіл). Для професійного зростання й 

впровадження інтерактивних та здоров’язберігаючих технологій проведено майстер-клас 

«Ситуативна задача як засіб формування універсальних навчальних можливостей учнів» 

(вчитель Гарах О.М.), тренінг «Створення інтерактивних карт як дієвого інструменту 

сучасного вчителя» (вчитель Данилейко А.П.) інтерактивну конференцію «Інноваційні форми 

та методи виховання школярів», рекламне педагогічне агентство «А у нас…». 

У 2020-2021 н.р. організовано для учителів психолого-педагогічний семінар 

«Креативна освіта ХХІ століття», психологічний практикум «Різнобарвна палітра типології 

вчителя або пізнай себе, щоб стати кращим» практичні заняття з тем «Психолого-педагогічне 

навчання як спосіб корекції «Я – образу» та «Квест як інноваційна сучасна технологія». 

У нетрадиційній формі пройшов місячник науково-методичної роботи «Інноваційні 

акме-технології – умова успішного формування ключових компетентностей здобувачів 

освіти», у ході якого відбулися заняття школи авторської майстерності Телух Л.М. 

«Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування творчих та пізнавальних 

здібностей молодших школярів»; марафон творчості «Особистість виховує особистість» (за 

підсумками роботи з обдарованою молоддю); майстер-класи учителів «Формула життєвого 

успіху»; педагогічний салон «Сучасний урок крізь призму компетентнісного підходу» 

(учителі вищої кваліфікаційної категорії); педагогічний діалог-практикум «Неможливе 

можливо – тренуймося»; засідання клубу АКМЕ «Траєкторія професійного зростання. Зустріч 

четверта»; тренінг «Комп’ютерні презентації та їх використання в освітньому процесі». 

В Анисівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка Іванівської сільської ради 

Чернігівського району впродовж навчального року проведено семінар-практикум «Безпечне 

освітнє середовище та формування поведінки дітей в інтернеті», семінар-тренінг 

«Психологічно-безпечне та мотивоване середовище закладу освіти», конференцію «Реалізація 

сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті 

положень «Нової української школи», дистанційний тренінг «Використання сервісу Google 

Meet для дистанційної роботи», практичні заняття з тем «Освітній процес за новим санітарним 

регламентом. 10 головних акцентів» та «Інтерактивні підходи в роботі шкільного музею». У 

закладі було організовано навчальний практикум із підвищення кваліфікації заступників 

директорів закладів загальної середньої освіти, які проходять навчання із підвищення 

кваліфікації на базі ЧОІППО імені К.Д.Ушинського з теми «Безпечне освітнє середовище в 

освітньому закладі. Булінг». 

Атюшівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Станіслава Ковтуна Коропської селищної ради 

Новгород-Сіверського району розпочала роботу над вивченням методичної проблеми 

«Формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу шляхом 

упровадження інформаційно-комунікаційних технологій». 
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На засіданнях педагогічної ради розглянуто актуальні питання освітнього процесу, 

зокрема, «Комп’ютерні технології на уроках біології як засіб розвитку компетентної 

особистості», «Інформаційно-комунікаційні технології – шлях до формування ключових 

компетентностей особистості». Проведено ряд методичних заходів із тем: «Підвищення якості 

освіти шляхом удосконалення власної педагогічної майстерності та використання ІКТ на 

уроках в початкових класах», «Розвиток творчого потенціалу учнів шляхом використання 

інформаційних технологій на уроках словесності та історії», «Підвищення якості знань учнів і 

створення мотивації успіху на основі впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій». Цікавим за змістом та формою проведення був математичний тиждень «STEM 

– освіта «Країна знань». 

 Сучасною є науково-методична проблема «Соціалізація особистості на основі 

створення сприятливого інноваційного освітнього середовища в умовах компетентнісного 

підходу», над якою розпочав роботу педагогічний колектив Бахмацького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 5 

Бахмацької міської ради Ніжинського району в 2020-2021 навчальному році. У ході 

проведення предметно-методичних тижнів із англійської мови, зарубіжної літератури, 

біології, хімії та географії педагоги продемонстрували компетентність щодо впровадження 

інформаційно-комунікаційних, здоров’язберігаючих, ігрових, інтерактивних технологій, 

проблемного навчання. Класні керівники та асистенти вчителів отримали методичні 

рекомендації щодо створення комфортних умов, розробки освітніх програм, календарно-

тематичних планів, системи оцінювання дітей, які мають особливі освітні потреби. 

У Корюківській гімназії Корюківської міської ради Корюківського району впродовж 

навчального року відбулися практичні та психолого-педагогічні семінари з тем «Цифрова 

грамотність як запорука ефективності освітнього процесу в умовах дистанційного навчання», 

«Проблема становлення ціннісної сфери випускника», мотиваційний тренінг «Позитивне 

мислення. Здоров’я та успіх». На засіданнях педагогічної ради розглянуто актуальні питання в 

умовах упровадження Концепції «Нова українська школа»: «Напрямки реалізації Концепції 

розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в умовах ЗЗСО», «Реалізація 

компетентнісного, діяльнісного та особистісно зорієнтованого підходів у відповідності до 

концепції НУШ в Державному стандарті базової середньої освіти». 

Методичну роботу з педагогічними працівниками Олишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Олишівської селищної ради Чернігівського району в 2020-2021 навчальному році було 

організовано у формі корпоративного навчання. Всі педагогічні працівники були поділені на 

ІV групи: І група – педагоги, які мають оптимальний рівень професійної майстерності; 

ІІ група – педагоги, які мають стабільний рівень професійної майстерності; ІІІ група – 

педагоги, які мають відносно стабільний рівень професійної майстерності; ІV група – молоді 

спеціалісти. Найбільш цікавими та ефективними були такі методичні заходи: панорама 

методичних знахідок для всіх груп «Дистанційне навчання. Опановуємо роботу на навчальних 

платформах»; круглий стіл для всіх груп «Вільний освітній простір – ресурс і можливості 

взаємодії школи - влади - громади»; методична сесія для І групи «STEM освіта як один із 

напрямів освітніх трансформацій»; навчальний практикум для ІІІ і ІV груп «Комфортне 

навчання: від дизайну класної кімнати до сучасних способів опанування знань (візуалізація, 

інфографіка, презентації)». 

У Линовицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів Линовицької селищної ради Прилуцького району 

проведено ряд змістовних методичних заходів. Серед них: семінари-практикуми з тем: 

«Шукати, аналізувати, систематизувати. Секрети роботи вчителя з інформацією» та 

«Впровадження формувального оцінювання в освітній процес початкової школи»; практичні 

заняття «Використання хмарних сервісів в освіті»; круглий стіл «Проєктна діяльність в 

освітньому процесі»; усний журнал «Використання сучасних технологій для розвитку творчих 

здібностей учнів»; майстер-клас для вчителів та учнів школи «Створення і робота в ZOOM». 

У дистанційній формі відбувся науковий пікнік «STEM освіта – шлях у майбутнє. 

Учителі методичного об’єднання галузі «Природознавство» провели Інженерний тиждень. Це 
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проєкт для учнів різних вікових категорій, покликаний зацікавити дітей наукою і дати їм 

поштовх до розвитку власного інженерного потенціалу. Освіта STEM робить навчання 

значущим для учнів. Таке навчальне середовище дозволяє дітям встановити зв’язок між 

поняттями, засвоєними на уроці, і тим, як ці поняття застосовуються в реальному світі, в 

якому вони живуть. Так учні перших класів будували водяний насос, майстрували музичний 

інструмент-маракаси, надували повітряну кульку пластиковою пляшкою, виготовляли 

повітряну іграшку, садили авокадо, конструювали дивовижні споруди, техніку з ЛЕГО. 

STEM-заняття – це не лише цікавий і захоплюючий вид роботи, а й новий формат пізнання і 

розуміння, збирання ідей, обговорення, конструювання та вміння працювати в команді. Учні 

четвертих класів будували високу сітчасту вежу, досліджували магніти, створювали модель 

легенів. Учні 6 класу на уроці географії  експериментували й дізнавалися про мешканців 

океанів, шукали відповіді на питання «Яка шкода пластику?», «Як вирішити глобальну 

проблему забруднення?» Результати роботи вчителі представили у вигляді відеозвітів, 

фотоколажів, виставок дитячих робіт. 

У Старобілоуському закладі загальної середньої освіти Новобілоуської сільської ради 

Чернігівського району проведено педагогічний консиліум «Школа відкрита для всіх: досвід 

інклюзивної освіти». Для вчителів початкових класів організовано майстер-класи з тем: 

«Щоденні п’ять», «Ранкові зустрічі», аукціон методичних ідей (кейс-технології, перевернуте 

навчання, елементи STEM-освіти), практикум «Гра по-новому – навчання по-іншому з 

LEGO». Для вчителів математики та інформатики проведено методичний практикум 

«Використання документ-камери під час дистанційного навчання», для вчителів історії та 

філології – практикум «Використання онлайн-тестування під час організації освітнього 

процесу», для вчителів природничого циклу – методичний ярмарок «Форми самостійної 

роботи на уроках як засіб формування компетентного школяра».  

Під час проведення тижня педагогічної майстерності відбувся майстер-клас «Здобутки 

в дистанційній освіті», методичний ринг «Переваги і недоліки  дистанційної освіти: шляхи 

вирішення». Для педагогів закладу організовано  практичний семінар «Новий український 

правопис». У ході тижня педагогічного зростання проведено тренінг «Сходинки до 

майстерності» (розв’язання педагогічних ситуацій), круглий стіл «Формування 

компетентностей здобувачів освіти». Із метою організації системи роботи з наступності між 

дошкільною та шкільною освітою педагоги Старобілоуського ЗЗСО та вихователі 

Старобілоуського ЗДО «Зернятко» провели методичний міст «Розвиток зв’язного мовлення  

дітей засобами мнемотехніки».  

Креативною є робота методичного об’єднання вчителів початкових класів та 

вихователів ГПД Новобасанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Новобасанської сільської ради 

Ніжинського району. Так, на одному із засідань із теми «Розвиток критичного мислення, 

створення ментальних карт» учителі продемонстрували свої вміння створювати та 

презентувати ментальні карти під час роботи в групах,  способи розвитку критичного 

мислення учнів. 

Оскільки сучасна освіта перебуває в постійному оновленні та вимагає від учителя 

новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів то і методична робота в закладі 

загальної середньої освіти має сприяти професійному зростанню кожного педагога, 

відповідати потребам та запитам кожного вчителя. Основним завданням методичної роботи є 

підготовка і становлення педагога, наділеного такими професійними компетентностями, що 

забезпечать високий рівень і результативність педагогічної діяльності. 

Адже в Концепції «Нова українська школа» проголошено курс на «створення нової 

структури школи, що дасть змогу засвоїти новий зміст освіти і набути ключових 

компетентностей, необхідних для успішної самостійної реалізації особистості; запровадження 

нового принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, вчителя і батьків; 

створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і 

технології для навчання учнів, вчителів і батьків».  
 



2021 Педагогічні обрії № 4 (118) 
 

19 

Лідія Бурцева, 

методист відділу виховної роботи і здорового способу життя 

Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського 
 

 
ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА – ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
 

 

 

 

 

«Якщо ви хочете, щоб молодь тягнулася  

до знань, турбуйтеся про головні,  

найважливіші джерела духовної  

культури – бібліотеки» 

В. Сухомлинський 
 

 

Скарбницею духовних багатств людства, однією з найміцніших ланок, що поєднує 

минуле, сучасне і майбутнє, є книга. Важко переоцінити її значення для людства. Спочатку 

рукописна, а потім друкована, вона була є і залишається невичерпним джерелом знань. 

Сучасна Україна знаходиться в новій соціальній реальності, що вносить принципові 

зміни в розвиток держави, суспільства, нових економічних відносин. Зміни в державі та 

соціумі щоденно вносять свої корективи і пріоритети і в систему освіти, і в роботу всіх 

освітянських бібліотек. 

Сьогодні суспільству потрібна нова школа – з новою філософією виховання, новою 

педагогікою, новим змістом, новими стосунками, – школа, яка може виховати щасливу 

людину, розвинену особистість. Шкільна бібліотека сприяє розвитку освітнього процесу, 

забезпеченню базового рівня освіти, вихованню в учнів відповідальності, національної 

свідомості, формуванню в них потреб 

саморозвитку і вдосконалення. Виховання в учнів 

інформаційної культури, сталого прагнення до 

пошуку інформації є головними завданнями 

шкільної бібліотеки сьогодні. 

Оскільки шкільна бібліотека є 

обов′язковою структурною ланкою закладу 

загальної середньої освіти, усі освітньо-виховні 

завдання трансформуються в завдання і діяльність 

бібліотеки. А реалізація завдань бібліотеки 

визначає її функції: освітні, інформаційні, 

інтелектуальні, культурологічні, виховні, 

самоосвітні, соціальні. 

В умовах підвищення ролі та значення інформації в житті людини шкільна бібліотека 

спрямовує роботу на: 

- своєчасне надання учням та вчителям доступу до необхідної інформації, 

вдосконалення досвіду з аналізу інформаційних потреб і задоволення індивідуальних освітніх 

потреб та інтересів; 

- розвиток науково-інформаційної грамотності користувачів бібліотеки; 

- інформаційний супровід інноваційних процесів у школі; 

- допомогу в самоосвіті дітей і дорослих. 
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Знання, вміння та навички, які здобувають учні в стінах шкільної бібліотеки, 

забезпечують їх можливостями пристосування до різноманітних життєвих ситуацій, роблять 

реальним продовження освіти протягом усього життя. 

Робота бібліотеки повинна бути спрямована на реалізацію завдань, витікаючи з 

науково-методичної проблеми школи, щорічного загального плану освітньої роботи закладу, 

основних нормативних документів Міністерства освіти і науки України, постанов Уряду 

України. 

Звернемо свій погляд на шкільну бібліотеку, перед якою сьогодні постає досить 

складне і нове завдання. Чи готова вона до його виконання? У відповіді на це питання 

насамперед зауважимо, що першочерговою функцією бібліотеки має стати бібліотечно-

інформаційне обслуговування освітнього процесу. І хоч цю ж функцію бібліотека виконує і 

сьогодні, але її зміст і рівень виконання вже не достатній для потреб школи. Очевидною стає 

необхідність розширення інформаційної складової названої функції, яка тягне за собою 

ускладнення і збільшення трудомісткості бібліотечної роботи.  

Самостійно, без належної зовнішньої підтримки, бібліотека не в змозі виконати 

функцію бібліотечно-інформаційного обслуговування в потрібному обсязі та з належною 

якістю. 

Сьогодні сучасна шкільна бібліотека повинна бути як інформаційний, автоматизований 

центр, який обслуговує потреби користувачів у локальному і віддаленому режимі з 

використанням нових інформаційних технологій. 

Шкільний бібліотечно-інформаційний центр (ШБІЦ) – це структурний підрозділ, що 

включає фонд книг, різноманітні інформаційні технічні засоби, має в наявності педагогічно 

зумовлений комплекс обладнання і меблів, читальний зал із робочими зонами, в яких створені 

умови для індивідуальної роботи та розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів, 

підвищення професійного рівня вчителів. 

Структура ШБІЦ повинна включати: бібліотеку з читальним залом, комп’ютерний зал 

з колекцією CD-енциклопедій; фоновідеотеку із засобами індивідуального прослуховування; 

єдину систему каталогів; службу технічної підтримки; локальну мережу з можливістю 

підключення Інтернет по виділеній лінії; доступ до каталогу медіаресурсів, який можливий з 

будь-якого комп’ютера в школі. 

Створення ШБІЦ – ядра шкільної інформаційної служби, справа не одного року, що 

потребує певних матеріальних затрат, творчості всього педагогічного колективу школи і 

найголовніше – цей процес іде паралельно з розвитком єдиного інформаційного простору в 

самій школі. 

З метою унормування новітніх бачень і створення функціонального підґрунтя ШБІЦ 

Українським інститутом нормативної інформації підготовлено проєкт документа «Примірне 

положення про шкільний бібліотечно-інформаційний центр загальноосвітнього навчального 

закладу». Робота виконана в ході Всеукраїнського експерименту за інноваційним освітнім 

проєктом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». 

У документі відображено сучасні підходи до роботи бібліотеки як інформаційного 

підрозділу, внесено зміни до функціонального набору, змісту окремих операцій, 

задекларовано рішучий розворот від пасивного бібліотечного обслуговування до активного 

інформаційного забезпечення. Основою перетворень стало впровадження в роботу ШБІЦ 

інформаційно-комунікаційних технологій, автоматизованих систем. 

Успіх реорганізації шкільної бібліотеки прямо залежить від прийняття самої ідеї 

керівником закладу освіти та бібліотекарем. Саме їх ентузіазм і творча енергія закладуть 

основу для нинішніх і майбутніх перетворень в освітньому процесі. Автономія школи і 

педагогічна свобода вчителя отримають дієві важелі для своєї реалізації. 
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Концептуальні засади функціонування ШБІЦ 

 

1. Створення шкільного бібліотечно-інформаційного центру (далі — ШБІЦ) зумовлено 

необхідністю включення до освітнього процесу інформаційної складової як важливого 

сучасного ресурсу, що забезпечує цільову спроможність закладу освіти і перспективи його 

розвитку. 

2. У ході реформування загальної середньої освіти визначальним чинником 

упровадження нового змісту, форм і методів навчання стає інформаційне забезпечення 

закладу освіти. Компетентнісне навчання потребує залучення широкого кола інформаційних 

джерел, не обмежуючись традиційними і усталеними підручниками та посібниками. Критичне 

мислення, вміння продукувати нову інформацію, приймати рішення може успішно 

реалізовуватися за умови набуття учнями практичних навичок роботи з великими динамічно 

змінними обсягами інформації. 

3. Суть інформаційного забезпечення полягає у виконанні завдань зі збору, 

комплектування, попередньої підготовки, накопичення, своєчасного і спрямованого 

доведення інформації до кінцевих споживачів (користувачів). 

4. Управління інформаційними потоками здійснюється через упровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на основі автоматизованих бібліотечно-

інформаційних систем (АБІС). Основою автоматизації слугує систематизація фондів за 

класифікаторами, що спеціально розроблені для шкільного застосування. 

5. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр є структурним підрозділом закладу 

загальної середньої освіти, що здійснює його інформаційне забезпечення. 

6. ШБІЦ створюється на основі і в ході реорганізації шкільної бібліотеки. Метою 

перетворень є зміни функціональної сфери бібліотеки і приведення її у відповідність до 

завдань, що постають у зв’язку з реформуванням загальної середньої освіти. Процес змін 

розпочинається з наказу керівника закладу освіти про реорганізацію бібліотеки і завершується 

наказом про початок роботи ШБІЦ. 

7. У закладах освіти, де відсутня бібліотека (малокомплектні, початкові, філії опорних), 

ШБІЦ створюється на основі АБІС і функціонує як інформаційний пункт з повним 

виконанням своїх завдань. 

8. ШБІЦ діє на підставі статуту закладу освіти та свого Положення, яке розробляється 

на основі Примірного положення. Заклад освіти забезпечує необхідні умови для 

функціонування підрозділу. 

9. Основна функція ШБІЦ — інформаційне забезпечення освітнього процесу. Ця 

функція визначає оцінку і ефективність роботи. Показником успішності виконання основної 

функції є повне і всебічне задоволення інформаційних потреб учасників освітнього процесу. 

10. Інші функції забезпечують інформацією виховний та розвивальний процеси, а 

також управління закладом освіти. Зберігається функція індивідуального абонементного 

обслуговування користувачів. Обсяги виконання функцій визначаються ресурсною 

спроможністю ШБІЦ. 

11. Обов’язковою є технічна та телекомунікаційна оснащеність ШБІЦ, встановлюється 

її мінімальний рівень. Головна увага приділяється забезпеченості комп’ютерами.  

12. Для проєктування, методичного забезпечення, впровадження, організації і 

координації робіт з функціонування ШБІЦ залучається спеціалізована організація. 

13. У своїй діяльності ШБІЦ керується чинними нормативно-правовими актами вищих 

органів влади України, нормативними та інструктивними документами центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах освіти і 

культури. (За проєктом «Примірного положення про шкільний бібліотечно-інформаційний 

центр загальноосвітнього навчального закладу»).  
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Чи будуть активно читати діти і підлітки в XXI столітті, чи буде потрібною бібліотека в 

майбутньому залежить від нашої роботи сьогодні. Тому свою діяльність треба спрямовувати 

на те, щоб бібліотеки і надалі залишались центром інформації, духовного збагачення дитини, 

розвитку її інтелекту та творчих здібностей. Пріоритетами в роботі бібліотеки є розвиток 

особистості, здатної самостійно і вільно мислити й діяти в умовах інформаційного 

суспільства, формування в дітей сучасного світогляду, розвиток навичок самостійного 

пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості, виховання покоління, здатного ефективно 

працювати і навчатись протягом життя. Недарма відомий письменник Михайло 

Слабошпицький сказав: «Людина – це підсумок прочитаного. Дитина, яка свого часу не 

зустрілася з доброю книгою, не стане в майбутньому особистістю». 
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Обдарована дитина 

 

Оксана Рудич,  

методист відділу роботи з обдарованими учнями Чернігівського ОІППО 

імені К. Д. Ушинського 
 

ЗАЛУЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
ЧЕРНІГІВЩИНИ ДО УЧАСТІ В МОВНО-
ЛІТЕРАТУРНИХ КОНКУРСАХ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ ЇХ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ  
 

 

Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово, 

У барвінки зодягайся, моє щире слово. 

Колосися житом в полі, піснею в оселі, 

Щоб зростали наші діти мудрі і веселі. 

Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, 

Як з колиски дорогої мовоньку кохали. 

Л. Забашта 
 

Актуальність зазначеної теми є очевидною, оскільки мова – не лише засіб спілкування, 

а й головний чинник консолідації нації. Саме мова забезпечує єдність, вільний і культурний 

розвиток національної спільноти, стоїть на сторожі забезпечення національної ідентичності, 

здорового духовного розвитку, виступає могутнім засобом зміцнення національної свідомості. 

То що ж таке національна свідомість? Національна свідомість – це визнання себе 

представником певного народу, носієм його культури, знавцем минулого та сучасного народу, 

діяльність якого спрямована в майбутнє. 

Формування національної свідомості молодого 

покоління буде успішним лише тоді, коли воно буде 

справою всіх освітян України. 

Повернення статусу української мови як єдиної 

державної мови в нашій країні відбулося наприкінці 

1989 року з підписанням Закону «Про мови в Українській 

РСР». Пізніше з прийняттям Конституції України 

державний статус української мови був закріплений у ній. 

І це не дивно, бо з набуттям нашою країною 

незалежності, українська мова стала основою ідентичності 

України. Саме рідна мова – це 

самосвідомість, спосіб мислення, 

засіб самовияву. Рідна мова – 

пульс нації, вияв життя роду, 

родини, покоління. «Жива рідна 

мова – живий її народ». Мова є 

основною формою прояву 

національної свідомості.  

Виклики сучасного 

суспільства ставлять перед 

системою освіти завдання 

виховати ініціативну особистість продуктивно-діяльнісного типу, яка бачить перспективи 

своєї держави, готова відстоювати її інтереси. 
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Основними документами щодо національно-патріотичного виховання підростаючого 

покоління є Стратегія національно-патріотичного виховання, затверджена Указом президента 

України від 18 травня 2019 №286/2019 та Концепція національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей 

і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання в 

загальноосвітніх навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства науки і освіти 

України від 16.06.2015 № 641. Відповідно до зазначених документів основними складовими 

національно-патріотичного виховання визначено: громадянсько-патріотичне, військово-

патріотичне і духовно-моральне виховання.  

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на підвищення рівня патріотизму молодого 

покоління шляхом оптимальної організації виховної роботи. Особливу увагу потрібно 

звертати на зміст заходів із національно-патріотичного виховання. 

Одними з таких заходів є мовно-літературні конкурси. Вони ґрунтуються на глибоких 

національно-патріотичних засадах, виступають важливим і дієвим механізмом для втілення 

національної ідеї серед молоді. 

Завдання конкурсів передбачають не тільки питання на знання творчості 

Т.Г. Шевченка, а і з морфології, орфографії, синтаксису української мови, творчу роботу. 

У межах завдань конкурсу (на прикладі завдань ХІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка), учасники писали 

сценарій для мультфільму на основі одного з віршів поета, кіносценарій про уявну зустріч 

Тараса Шевченка та Лесі Українки. Листувалися з кримським друзями, розповідаючи їм про 

свої улюблені твори Кобзаря, доводили, що творчість Тараса Шевченка гуманістична, що його 

поезія багата на зорові образи, які художньо виразні та яскраві. Також висловлювали свої 

думки, чи може його поезія згуртувати людей під час пандемії коронавірусу, розробляли 

концепції просування іміджу України у світі за допомогою обраної картини українського генія 

та комп’ютерної програми «Тарас Шевченко ‒ мовний омбудсмен у віртуальному світі». 

Створювали віртуальний портал «Тарас Шевченко ‒ захисник України». Описували своє 

бачення сучасної вистави за віршами поета тощо.  

Кожен з мовно-літературних конкурсів щороку пропонує для учасників подібні цікаві 

завдання, які покликані виховувати в молодого покоління любов до своєї держави. 

Тому саме з метою сприяння утвердженню статусу української мови як державної, 

піднесення престижу української мови серед молоді та забезпечення її всебічного розвитку і 

функціонування в усіх сферах суспільного життя, виховання в молодого покоління поваги до 

мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні, вшанування творчої 

спадщини Великого Кобзаря на виконання Указів Президента України почали проводитися 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика та Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.  
 

ХІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді  

імені Тараса Шевченка 

 

У 2020 році в Чернігівській області у зв’язку із встановленням карантину та 

запровадженням посилених протиепідемічних заходів для запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, ІІ та ІІІ етапи 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу пройшли в дистанційному форматі та виключно 

на добровільній основі.  

У лютому 2021 року було проведено обласний етап конкурсу серед учнів 5–11 класів 

закладів загальної середньої освіти та закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.  

Переможців обласного етапу конкурсу, які стали учасниками фінального етапу 

змагання, привітали й нагородили дипломами та цінними подарунками голова журі та члени 

оргкомітету обласного етапу. 
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 7 травня 

2021 року  № 513 «Про нагородження переможців ХІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» від Чернігівської області 

перемогу вибороли 15 учасників фінального 

етапу змагання, із них:  

Чуба Еліна, студентка ІІ курсу 

Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя, – диплом І ступеня;  

Мариненко Діана, учениця 11 класу 

Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора 

Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської 

ради, Шевченко Вікторія, студентка ІV курсу 

Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка та Пилипенко 

Любов, студентка ІІ курсу Комунального 

закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж імені Івана Франка» 

Чернігівської області – дипломи ІІ ступеня. 

Переможцями ІІ етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка цьогоріч стали Кутова Тетяна, учениця 11 класу 

Журавського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів імені Г.Ф. Вороного 

Варвинської селищної ради Прилуцького району, та Лагодна Валерія, учениця 11 класу 

Ніжинської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 15 Ніжинської міської ради, які 

неодноразово брали участь та ставали переможцями в Міжнародному конкурсі з української 

мови імені Петра Яцика.  

Завдання другого та третього етапів ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка були підготовлені науково-

педагогічними працівниками кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського 

(Див. додаток). 

ХХІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 

 

Цьогоріч у зв’язку з епідеміологічною ситуацією з поширенням на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

ураховуючи рішення оргкомітету ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика від 30 листопада 2020 року (протокол № 2), на жаль, було заборонено проведення ІІІ та 

ІV етапів ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

Було проведено Всеукраїнський відкритий марафон. Здобувачі освіти мали змогу взяти 

участь у чотирьох етапах змагання, що відбулися від 22 лютого до 21 березня 2021 року в 

дистанційному форматі. 

Марафон було започатковано та проведено з метою розвитку в учнівської та 

студентської молоді стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення української мови, 

формування компетентностей комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами 

мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування. 

Організаторами інтелектуального змагання виступили Міжнародний благодійний фонд 

«Ліга українських меценатів» та Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 

освіти».  

Технічну підтримку марафону здійснювало товариство з обмеженою відповідальністю 

«Еволюшн Груп», яке безкоштовно надало доступ учасникам до платформи HUMAN. 
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Учасниками марафону на добровільних засадах стали учні 3–11 класів закладів 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, студенти фахової передвищої 

та вищої освіти. 

Змагання проходило не лише в рамках нашої держави. У Всеукраїнському відкритому 

марафоні з української мови імені Петра Яцика взяли участь школярі та студенти із 31 країни 

світу.  

У межах України в марафоні зареєструвалось 37814 учасників, які виконували тестові 

завдання з української мови в чотири етапи. 

Усі чотири етапи змагання подолали 11555 конкурсантів, що становить 45 % від 

загальної кількості приєднаних учасників (25670).  

Учасниками марафону на добровільних засадах стали 978 учнів 3 –11 класів закладів 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, студенти фахової передвищої 

та вищої освіти Чернігівської області. 

У рамках Всеукраїнського відкритого марафону з української мови імені Петра Яцика 

від 1 до 20 квітня 2021 року серед фіналістів марафону пройшов челендж «Українська мова 

важлива». 

У челенджі взяли участь 398 здобувачів освіти України. Від Чернігівської області 

учасниками челенджу стали 12 учнів. 

Серед двадцяти найкращих робіт, які відзначило журі марафону, – чотири роботи від 

учасників Чернігівської області.  

Кращі роботи представили: 

Кривенок Владислав, учень Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка 

Новгород-Сіверської міської ради; 

Петрович Діана, учениця Лосківської загальноосвітньої школи I–II ступенів Новгород-

Сіверської міської ради;  

Коротіна Анна, учениця Сновської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 2 

Сновської міської ради Сновського району;  

Маньковська Поліна, учениця Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської 

ради.  

Аналізуючи статистику за останні роки щодо кількості дітей, які бажають та охоче 

беруть участь у наведених вище змаганнях, ми прослідковуємо тенденцію зростання. 

Підростаюче покоління з почуттям гідності та піднесеним настроєм змагається між собою, 

вдосконалюючи свої знання з української мови та літератури, демонструючи тим свою любов 

до українських традицій. Це є свідченням дієвості залучення здобувачів освіти до участі в 

мовно-літературних конкурсах як засобу формування їх національної свідомості. 

Активна участь здобувачів освіти в мовно-літературних конкурсах свідчить про їх 

бажання використовувати свої знання з рідної мови, спілкуватися українською з усіма, хто 

тільки її розуміє, для утвердження самих себе. 

Проведення мовно-літературних конкурсів серед учнівської та студентської молоді 

важливе та необхідне для укріплення позицій України як вільної та незалежної держави, бо 

спонукає молодь до вивчення рідної мови, підвищення культурного рівня, розвитку почуття 

національної гідності і свідомості. 

 

 

«Найцінніший ґрунт для духовного виховання сильного характеру – то рідна мова. 

Пильнуйте ж виховувати такі потрібні для нації сильні характери, виховуючи дітей тільки 

рідною мовою. Особа, що не зросла на рідній мові, загублена для нації, бо ціле життя буде 

безбатченком, і справи рідної нації їй будуть чужі». 

 І. Огієнко 
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Завдання ІІ етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка (2021 р.)  

 

5 клас. Написати твір-опис «Зацвіла в долині червона калина» (Т. Шевченко).   

6 клас. Написати твір-опис «Світає, край неба палає» (Т. Шевченко). 

7 клас. Написати твір-опис «Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють» (Т. Шевченко). 

8 клас. Написати твір-розповідь «Юність Тараса Шевченка в Петербурзі». 

9 клас. Які ви знаєте музичні композиції на слова «Заповіту» Тараса Шевченка? Напишіть 

відгук про твір мистецтва на одну із цих композицій. Передайте свої враження про цей твір та 

його авторів. Охарактеризуйте манеру виконання твору. Оформіть свій відгук як статтю в 

журнал про мистецтво. Доберіть вдалий заголовок. Дотримуйтесь стилю мовлення, 

притаманного жанру відгуку про твір мистецтва. 

10 клас.  Які ви знаєте музичні композиції на слова «Заповіту» Тараса Шевченка? 

Напишіть репортаж із концерту, де основним твором став «Заповіт» Тараса Шевченка на 

музику, що вам найбільше сподобалася. Репортаж наповніть відомостями про життя і 

творчість авторів. Передайте свої враження про цей твір та його виконання. Доберіть вдалий 

заголовок. Дотримуйтесь стилю мовлення, притаманного жанру репортажу. 

11 клас. Напишіть есе, у якому подайте історію написання вірша Тараса Шевченка 

«Заповіт», значення цього тексту для української культури та української нації. Розкажіть про 

варіанти музичного оформлення цього твору. Есе наповніть відомостями про життя і 

творчість авторів музики до цього вірша. Передайте свої враження про цей твір та варіанти 

його виконання. Доберіть вдалий заголовок. Дотримуйтесь стилю мовлення, притаманного 

жанру есе. 

ПТНЗ. Напишіть есе, узявши за основу слова Тараса Шевченка: «Ми восени таки похожі 

Хоч крапельку на образ Божий, Звичайне, що не всі, а так, Хоч деякі». 

 

Завдання ІІІ етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка (2021 р.) 

 

5 клас. Написати твір-опис «Сприйняття малим Тарасом краси рідної природи». У тексті 

твору використати речення, у яких присудок виражений іменником. 

6 клас. Написати твір «Показ героїзму козаків у творах Тараса Шевченка». Використати в 

тексті твору іменники середнього роду другої відміни. 

9 клас. Написати есе за рядками Тараса Шевченка: «У нашім раї на землі нічого кращого 

немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим». У тексті твору використати 

складнопідрядні речення з підрядним означальним. 

10 клас. Написати есе за рядками Тараса Шевченка: «А всім нам у купі на землі єдиномисліє 

подай і братолюбіє пошли». У тексті твору використайте складні речення з різними видами 

зв’язку. 

11 клас. Написати есе за рядками Тараса Шевченка із поезії «Доля»: «Ми не лукавили з 

тобою, ми просто йшли; у нас нема зерна неправди за собою». У тексті твору використати 

складні речення з різними видами зв’язку. 

 

Заклади фахової передвищої освіти (негуманітарні). У світі споруджено 1 384 

пам’ятники Тарасу Шевченку, із них 1 256 – в Україні та 128 – за кордоном у 35 країнах. Це 

найбільша у світі кількість монументів, установлених діячеві культури. У вас є унікальна 

можливість самому створити пам’ятник Тарасові Шевченку. 

Завдання. Напишіть есе на тему «Яким я бачу пам’ятник Тарасові Шевченку», 

запропонувавши місце, де він буде встановлений, матеріал, форму, цитати (не менше двох) із 

творів поета, які б можна було викарбувати на постаменті. У роботі використайте речення, 
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ускладнені вставними конструкціями (не менше 2), порівняння (не менше 2), метафори (не 

менше 2).  

Заклади фахової передвищої освіти (гуманітарні). Тарас Григорович Шевченко писав: 

«Свою Україну любіть, любіть її… Во врем’я люте, в остатню тяжкую минуту за неї 

Господа моліть». 

Завдання: поміркуйте над словами письменника в контексті сучасності. Свої думки 

оформіть як твір-роздум. У роботі наведіть цитати з творів Тараса Шевченка про Україну (не 

менше двох). Використайте 2–3 спонукальні речення, речення з поширеними звертаннями. 

Підкресліть їх хвилястою лінією. 

 

Заклади вищої освіти (негуманітарні). «Тарас Шевченко народився на українській землі, 

під українським небом, проте він належить до тих людей-світочів, що стають дорогими для 

всього людства і що в пошані всього людства знаходять своє безсмертя», – писав Олесь 

Гончар. 

Завдання: поміркуйте над словами видатного українського письменника Олеся 

Гончара; у формі твору-роздуму «Творчість Тараса Шевченка – світоч для всього 

людства» доведіть цю думку. У роботі наведіть цитати з творів Т. Шевченка, які розкривають 

ідею загальнолюдського значення його творчості (не менше двох). Використайте 

складнопідрядні речення з підрядними частинами причини, допустовими (2–3). Підкресліть їх 

хвилястою лінією. 
 

Заклади вищої освіти (гуманітарні). На засланні Тарасові Шевченку було заборонено 

писати й малювати, тому довелося вести таємний щоденник, який поет називає «Журнал». 

Уявіть собі, що вам випала нагода написати за Тараса Шевченка допис у його щоденник про 

сучасну Україну та її письменників. 

Завдання. Напишіть допис-есе в щоденник із враженнями про сучасну Україну та її 

письменників. Наведіть приклади творів письменників про нашу державу, які б Ви порадили 

прочитати (не менше двох). Заголовок до свого твору доберіть самостійно. Використайте в 

роботі речення, ускладнені відокремленими членами речення (не менше двох), 

складносурядні речення з протиставними сполучниками (не менше 2-х) і безособові речення 

(не менше 2-х). Підкресліть їх ручкою. 
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Олена Смірнова, Олена Баранова, 

методисти відділу природничо-математичних дисциплін 

Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського 
 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІІ ТА ІІІ 
ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ 

ОЛІМПІАД ІЗ ІНФОРМАТИКИ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства найпопулярнішим та дієвим методом роботи, 

виявлення підтримки та розвитку обдарованих дітей є проведення учнівських олімпіад, які 

спонукають учнів до самоосвіти, розвивають їх інтелектуальний потенціал, розкривають 

креативні та творчі здібності, виховують інтерес до предмета. Всеукраїнські учнівські 

олімпіади з базових предметів – це різновид інтелектуальних змагань на освітньому просторі 

України, покликаний заохотити учнівську молодь до вивчення окремих предметів. Олімпіади 

проводяться згідно з Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 

спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 та Правилами 

проведення в області І-III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів 

у новій редакції, затвердженими наказом Управління освіти і науки обласної державної 

адміністрації від 20.09.2019 № 284, із метою пошуку, підтримки, розвитку творчого 

потенціалу. 

Основними завданнями учнівських олімпіад є: 

 стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді; 

 виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, 

залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах; 

 реалізація здібностей талановитих учнів; 

 формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних 

галузей суспільного життя; 

 підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та 

фахових дисциплін, формування в колах учнівської молоді навичок дослідницької роботи; 

 популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій; 

 підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських наукових 

товариств; 

 активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями; 

 підвищення рівня викладання навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, 

фахової підготовки учнів; 

 залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих 

навчальних закладів, працівників наукових установ до активної роботи з обдарованою 

учнівською молоддю; 

 формування команд для участі в міжнародних олімпіадах. 

Змагання проходять у чотири етапи: 

I (перший) етап – шкільні (міжшкільні); 

II (другий) етап – районні (міські); 

III (третій) етап – обласні; 

IV (четвертий) етап – всеукраїнський рівень.  
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Неоціненну роль відіграють етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад із інформатики 

та інформаційних технологій. Як відомо, курс інформатики складається з двох складових: 

основи алгоритмізації та програмування й інформаційні технології. Метою проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із інформатики та інформаційних технологій є 

стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх в якісному і поглибленому 

вивченні програмування та інформаційних технологій; виявлення та розвиток обдарованих 

учнів, сприяння розвитку алгоритмічного мислення в школярів, підвищення інтересу до 

програмування та інформаційних технологій. 

Олімпіада з інформатики (програмування) надає можливість учням перевірити свої 

знання і вміння з написання та відлагодження алгоритмів і програм у вигляді інтелектуальних 

змагань. Такі олімпіади додають деякого «спортивного елементу» до програмування як науки, 

що є особливо цікавим для школярів.  

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики проводився з 

використанням центрального серверу автоматизованої перевірки розв’язків. Для проведення 

олімпіади з інформатики всі комп’ютери учасників потрібно забезпечити підключенням до 

мережі Інтернет та мовами програмування. Особливостями проведення ІІ-го етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики є наступне: 

● олімпіада з інформатики проводиться в єдиний день для всіх районів/ОТГ/міст 

Чернігівської області за єдиними завданнями, в один тур; 

● початок о 9:30 годині, тривалість 4 астрономічні години; 

● олімпіада з інформатики проводиться для учнів 8 – 11 класів; 

● потрібно навчити учасників олімпіади: 

- так виконувати своє завдання, щоб забезпечити правильну взаємодію із 

системою тестування – наявність contest.txt для внесення в протокол і коректне 

замовлення компіляторів чи інтерпретаторів у коді програми; 

- задовольняти технічні вимоги щодо вихідних файлів. 

● додаткові тексти завдань готуються кафедрою природничо-математичних дисциплін 

та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;  

● в якості інструментального (програмно-технічного) засобу організації проведення ІІ-

го туру олімпіади пропонується використання автоматизованої системи перевірки розв’язку 

завдань; 

● методист інституту надсилає логіни та паролі, точку входу (адресу сайта) у 

вкладеному файлі; 

 
● журі ІІ етапу олімпіади роздруковує на папері логіни і паролі. Логін і пароль кожного 

учня кладуть на його робоче місце безпосередньо перед початком олімпіади; 

● після закінчення роботи учасника член журі повинен у присутності учня занести в 

протокол бали по всім задачам, відображених на веб-сторінці учня на сервері. 

Завдання олімпіади – алгоритмічного характеру, тобто основними результатами роботи 

учасника має бути програма, що реалізує правильний та ефективний алгоритм, розроблений 

учасником. 

Традиційно запропоновані задачі відповідають такій структурі: 

1) Розробити програму, що за вхідним файлом визначеної структури буде отримувати 

вихідний, згідно з умовами задачі. 

Задачі саме такого типу найчастіше пропонуються на олімпіадах в останні роки. 
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2) Розробити програму, що отримуватиме вхідні дані та повідомлятиме про результати 

їх обробки, інтерактивно взаємодіючи з бібліотекою журі. 

3) За відомими вхідними даними отримати результати, що відповідають умові задачі. 

У такому випадку необхідно здати не програму, а саме вихідний файл для кожного 

тесту. 

Online система проведення олімпіад Ejudge 

 
Під час проведення олімпіади в онлайн режимі необхідно забезпечити доступ до 

Інтернету на кожному робочому місці. Оргкомітету необхідно технічними або 

організаційними заходами унеможливити використання учасниками інших ресурсів Інтернету. 

Учасникам не дозволяється також користуватись додатковою літературою (посібниками, 

довідниками тощо) і забороняється користуватися комунікаційними засобами (мобільні 

телефони, смартфони тощо). 

Структура проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 

визначається Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, 

відповідним оргкомітетом ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади. Олімпіада 

відбувається синхронно з іншими областями, що вибрали цей спосіб, використовуючи 

центральний сервер прийому і перевірки робіт. Завдання надсилаються до місць проведення за 

кілька годин до початку туру. Також вони доступні на центральному сервері. Результати 

автоматичної перевірки робіт учасників надходять окремо в день проведення, де локальне 

журі підіб’є підсумки олімпіади. 
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Обидва тури олімпіади проводиться з використанням комп’ютеризованих робочих 

місць з операційними системами Windows. На комп’ютері встановлений файловий менеджер 

(наприклад, The FAR manager, Total Commander, тощо). Учасники олімпіади можуть вибирати 

мову програмування із заданого переліку: C або C++, Java, Pascal, Python. Середовища 

розробки програм CodeBlocks 13.12 (чи новішої версії), Eclipse (https://eclipse.org/downloads/), 

Free Pascal 2.2.0 (чи новішої версії), WingIde101 5.1.12 (чи новішої версії) 

(http://www.wingware.com/downloads/wingide-101). Для перевірки робіт учасників 

використовують такі версії компіляторів (або новіші): GCC 4.7.2, Java 1.7 

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html), FPC 

2.4, Python 3.4.3 (https://www.python.org/downloads/). Такі ж мови програмування, середовища 

розробки програм і компілятори будуть використані і на IV-му етапі. У випадку коли учень 

надіслав одне завдання на кількох мовах, зараховується найбільш вдала посилка. 

Під час проведення турів олімпіади забезпечується неможливість взаємодії учасників 

олімпіади з використанням мережевих технологій, в тому числі і бездротових. Користуватися 

власною літературою, друкованими або рукописними матеріалами, засобами комунікації 

(Інтернет, мобільні телефони тощо) заборонено. Учасники олімпіади повинні мати змогу 

ставити запитання щодо умов задач впродовж часу їх розв’язання. Якщо за цей час учасники 

знайдуть помилку або двозначність в умові, тоді до умови можна буде внести поправку та 

вчасно оголосити про неї всім учасникам. 

 

Рекомендовані Інтернет ресурси для підготовки до олімпіади з інформатики: 
● https://oi.in.ua - cайт Всеукраїнських олімпіад з інформатики; 

● http://choippo.cn.sch.in.ua/ - обласна Інтернет-школа «Юний програміст»; 

● https://www.e-olymp.com/uk/ - Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення 

дистанційних олімпіад з програмування для обдарованої молоді закладів освіти України; 

● https://new.netoi.org.ua/ – центр підтримки та проведення Всеукраїнських олімпіад школярів з 

інформатики в мережі Інтернет; 

● https://acmp.ru/ — школа программиста; 

● http://informatics.mccme.ru/moodle/ – дистанційна підготовка з інформатики; 

● http://www.kievoi.ippo.kubg.edu.ua/kievoi/index.html – Київські учнівські олімпіади з 

інформатики; 

● https://ioinformatics.org/ – сайт міжнародних олімпіад з інформатики. 

З метою підготовки учнів 5-11 класів до олімпіади з інформатики та підвищення рівня 

знань із програмування з жовтня 2015 року функціонує обласна Інтернет-школа для 

обдарованих школярів «Юний програміст». Інтернет-школа створена як форма 

дистанційного навчання обдарованих школярів області з інформатики (програмування). 
 

 
 

На виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 24 вересня 2020 року № 225 «Про продовження діяльності обласної Інтернет-

школи для обдарованих школярів «Юний програміст» у 2020/2021 навчальному році» та з 

метою підготовки учнів 5 – 11 класів закладів загальної середньої освіти до участі в 

інтелектуальних змаганнях із інформатики, надання оперативної консультативної допомоги 

учасникам освітнього процесу, удосконалення навичок роботи учнів та вчителів із інтернет-

ресурсами з  жовтня 2020 року продовжувала функціонувати обласна Інтернет-школа для 

обдарованих школярів «Юний програміст» (далі – Інтернет-школа). У рамках Інтернет-

школи було проведено вісім самостійних практичних робіт із розв’язування задач у формі 

змагань за допомогою системи автоматизованої перевірки розв’язків. Заняття учнів в 

https://eclipse.org/downloads/
https://www.python.org/downloads/
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Інтернет-школі у 2020/2021 навчальному році відбувалися за різними темами навчальної 

програми.  
Навчальні теми: 

 

1. Методи побудови алгоритмів. 

2. Основні поняття мови програмування. 

3. Базові структури мови програмування: 

розгалуження. 

4. Базові структури мови програмування: 

цикли. 

5. Підпрограми. 

6. Масиви. 

7. Алгоритми обчислювальної геометрії. 

8. Рекурсія. 

9. Сортування. 

10. Довга арифметика. 

11. Робота з файлами. 

12. Пошукові алгоритми. 

13. Рядкові величини. 

14. Основні поняття теорії графів. Способи 

представлення графів. 

15. Теорія графів. Пошук у ширину і глибину. 

16. Визначення найкоротшого шляху в графі. 

Алгоритм Дейкстри. 

17. Алгоритм Флойда. 

18. Теорія чисел. 

19. Динамічне програмування. 

Фактично в Інтернет-школі у 2020/2021 навчальному році взяли участь 67 учнів 5 – 11 

класів закладів загальної середньої освіти області. За рішенням журі Інтернет-школи «Юний 

програміст» дипломами нагороджені тридцять два учні 6 – 11 класів із Бахмацької, 

Добрянської, Ічнянської, Коропської, Михайло-Коцюбинської, Срібнянської об’єднаних 

територіальних громад, Ніжинського району, міст Ніжина, Чернігова та Ніжинського 

обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради. Запропоновані учасникам 

завдання містили задачі різного рівня складності. Зміст відповідав розділу основ 

алгоритмізації та програмування, що є складовою програми шкільного курсу інформатики 

профільного та поглибленого рівнів навчання, і був спрямований на виявлення якості знань, 

умінь, набутих у процесі навчання з основ програмування, практичних навичок розв’язування 

задач. Журі обласної Інтернет-школи для обдарованих школярів «Юний програміст» 

констатувало, що складнощі, які виникли під час виконання задач, полягали в тому, що для 

розв’язання недостатньо вміння застосовувати широко відомі алгоритми шкільної програми – 

слід розвивати креативне, логічне мислення, шукати нестандартні рішення проблеми, 

розуміти поставлену задачу та вміти здійснювати аналіз, передбачати кінцевий результат. 

У рамках обласної Інтернет-школи «Юний програміст» четвертий рік поспіль 

проводився турнір «Супер кодер». Турнір складається з двох етапів: заочний (січень-

травень); фінальний очний (червень).  

До фінального очного етапу запрошуються учні, які 

стали переможцями на заочному етапі турніру «Супер кодер». 

На виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської 

обласної державної адміністрації від 24 вересня 2020 року 

№ 225 «Про продовження діяльності обласної Інтернет-школи для обдарованих школярів 

«Юний програміст» у 2020/2021 навчальному році», наказу Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського від 28 травня 2021 року 

№ 49 «Про проведення фінального очного етапу турніру «Супер кодер» в рамках обласної 

Інтернет-школи «Юний програміст», листа Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського від 28 травня 2021 року № 21/01-

12/408 «Про проведення фінального очного етапу турніру «Супер кодер» та з метою 

підготовки учнів 5 – 11 класів закладів загальної середньої освіти до участі в інтелектуальних 

змаганнях із інформатики 12 червня 2021 року на базі Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського відбувся фінальний очний етап 

турніру «Супер кодер». До участі було запрошено 20 учнів, які стали переможцями на 

заочному етапі турніру «Супер кодер». Фактично в очному етапі турніру взяли участь 

17 учнів 6 – 11 класів закладів загальної середньої освіти області (6 клас – 2, 7 клас – 3, 8 клас 

– 1, 9 клас – 4, 10 клас – 5, 11 клас – 2) із Бахмацької, Бобровицької, Городнянської, 

Добрянської об’єднаних територіальних громад, міст Ніжина, Чернігова. За підсумками 
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змагань переможцями визнано 17 учнів із Бахмацької, 

Бобровицької, Городнянської, Добрянської об’єднаних 

територіальних громад, міст Ніжина, Чернігова. 

У змісті шкільного курсу інформатики переважає 

напрямок із інформаційних технологій, тому логічним є 

той факт, що у 2011-1012 н.р. крім олімпіади з 

інформатики (програмування) ввели ще й олімпіаду з 

інформаційних технологій. Її появу можна пояснити 

перевагою користувацького ухилу в змісті шкільного 

курсу інформатики, необхідністю навчити всіх учнів 

користуватися засобами ІКТ для розв’язування навчальних і практичних завдань. Насправді, 

олімпіада з інформаційних технологій є більш привабливою для школярів, ніж олімпіада з 

програмування, оскільки сучасними інформаційними технологіями учні володіють набагато 

краще, ніж основами алгоритмізації. 

Учнівські олімпіади з інформаційних технологій проводяться з метою: 

-  виявлення та розвитку інтелектуальних і творчих можливостей учнів відповідно до їх 

підготовки, здібностей, індивідуальних особливостей; 

- створення умов для самовдосконалення й самореалізації, розвитку інформаційно-

інтелектуального потенціалу обдарованої молоді; 

-  розвитку в учнів аналітичного й творчого мислення, рефлексії, навичок дослідницької 

роботи; 

- активізації різноманітних форм позакласної та позашкільної роботи, залучення учнів до 

різних форм спілкування й діяльності; 

- залучення школярів до поглибленого вивчення інформатики; 

- підвищення інтересу до сучасних технологій. 
 

ІІ етап олімпіади з інформаційних технологій проводиться в межах певного регіону 

(району, міста, ОТГ) у листопаді-грудні за графіком, затвердженим наказом Управління освіти 

і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, та єдиними для всіх пакетними 

завданнями, складеними кафедрою природничо-математичних дисциплін та інформаційно-

комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. Особливостями проведення ІІ-го етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій є наступне: 

 олімпіада з інформаційних технологій проводиться в єдиний день для всіх 

районів/міст/ОТГ Чернігівської області за єдиними завданнями в один тур;  

 для проведення олімпіади з інформаційних технологій за один тиждень до проведення 

олімпіади будуть розміщені завдання в архівному файлі, захищеному паролем, на сайті 

інституту http://choippo.edu.ua/; 

 пароль на матеріали до завдань будуть відправлені на електронні адреси 

відповідальних осіб за проведення ІІ етапу олімпіади о 8:00 в день проведення олімпіади; 

 початок о 9:30 годині, тривалість 4 астрономічні години; 

 олімпіада проводиться для учнів 8 – 11 класів; 

 завдання готуються кафедрою природничо-математичних дисциплін та інформаційно-

комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського; 

 завдання складається з декількох задач, пов’язаних тематично і передбачає роботу в 

текстовому та табличному процесорах (MS Word та MS Excel), системі керування базами 

даних (MS Access), програмі для створення презентацій (MS PowerPoint).  

 під час оцінювання розв’язків завдань необхідно звернути увагу на суворе дотримання 

вимог до формату, змісту та імен файлів-результатів. Учаснику забороняється вносити в зміст 

файлів-результатів будь-яку інформацію, яка ідентифікує учасника олімпіади.  
 

http://choippo.edu.ua/
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Рекомендовані Інтернет ресурси для підготовки до олімпіади з інформаційних 

технологій 
● http://office.microsoft.com – Офіційний сайт Microsoft; 

● http://mcenterdnepr.inf.ua – Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій м. Дніпро; 

● https://sites.google.com/view/ukrolimpit/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B

0 – Всеукраїнська учнівська Інтернет-олімпіада з інформаційних технологій; 

● https://www.planetaexcel.ru/ – Планета Exсel; 

● http://exceltip.ru/ – блог про програму Microsoft Excel: прийоми, хитрощі, секрети, трюки; 

● http://andypope.info/charts.htm – AJP Excel. 

 

Структура проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій визначається Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної 

державної адміністрації, відповідним оргкомітетом ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади. Олімпіада відбувається за єдиними завданнями синхронно з іншими областями. 

Єдині завдання розробляються Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту 

освіти» та надсилаються в архівному файлі, захищеному паролем, на електронні адреси 

регіональних оргкомітетів о 9:00 в день проведення олімпіади. Пароль на завдання 

надсилаються на електронні адреси регіональних оргкомітетів о 9:00, попередні критерії 

оцінювання та розподіл балів по кожному – о 12:00.  

Завдання олімпіади розраховані на виконання в середовищі MS Office2013/2016/2019 

Professional, в локальній версії MS Office 365. Зміст завдань для III етапу олімпіади моделює 

життєву ситуацію з певної галузі людської діяльності та базується на навчальній програмі 

предмета «Інформатика» профільного та поглибленого рівнів (крім програмування, в тому 

числі програмування на VBA, виключно в MS Access та MS Word дозволено використання 

вбудованих макрокоманд, НЕ СТВОРЕНИХ КОРИСТУВАЧЕМ на VBA!). Завдання 

розраховане на 4 години та складається з декількох задач, пов’язаних тематично. Кожна з 

задач повинна розв’язуватись виключно засобами відповідного додатку MS Office чи іншого 

програмного засобу, який указано в умові задачі.  

Завдання вирішуються за допомогою засобів офісних додатків, що передбачає: 

1) у текстовому процесорі: створення текстового документа із використанням засобів 

форматування, редагування та пошуку, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, покликань та 

розсилок, засобів рецензування; 

2) у табличному процесорі: створення та опрацювання табличних даних із 

використанням засобів форматування, редагування, фільтрації, сортування та пошуку, 

вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, вбудованих функцій та засобів аналізу даних, ділової 

графіки; 

3) у системах управління базами даних: проєктування моделі бази даних та її реалізація 

з можливістю опрацювання даних на рівні таблиць, запитів, форм та звітів (форматування, 

редагування, пошук, фільтрація, сортування та обчислення за допомогою вбудованих 

функцій); 

4) у програмі для створення презентацій: проєктування моделі презентації та її 

реалізація із використанням засобів форматування та редагування, анімації, вбудованих та 

зв’язаних об’єктів, стилів, посилань, створення навігації по слайдах, використання елементів 

керування. 

Під час роботи над завданням учасник самостійно обирає послідовність виконання 

окремих його складових. Додаткове прикладне програмне забезпечення надається учасникам 

тільки у випадку, якщо його використання передбачається умовами завдання. 

Оргкомітет олімпіади під час проведення змагань забезпечує неможливість взаємодії 

учасників олімпіади з використанням мережевих технологій, в тому числі і бездротових, а 

також унеможливлює перегляд зображення на моніторах інших учасників шляхом 

відповідного розташування робочих місць чи використання тимчасових перегородок між 

робочими місцями. Бажано на час проведення олімпіади апаратно відімкнути локальну 

мережу від комп’ютерів учасників, якщо вона не використовується для здачі робіт учасників 
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під час туру та вжити заходів, що унеможливлюють обмін даними між учасниками олімпіади. 

Учасникам олімпіади забороняється користуватися допоміжними друкованими або 

рукописними матеріалами, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони, електронні 

носії інформації тощо). Учасники олімпіади повинні мати змогу поставити запитання 

стосовно умов завдань. Запитання, що ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» 

або «Ні». У випадках, коли запитання сформульоване таким чином, що на нього не можна 

відповісти «Так» або «Ні», відповідь міститься в умові завдання, запитання стосується 

розв’язку завдання, термінології програмних засобів, які використовуються для виконання 

олімпіадного завдання, член журі повинен відповідати: «Не коментую». Якщо учасники 

знайдуть помилку або двозначність у формулюванні завдання, тоді до тексту завдання 

необхідно внести правку та своєчасно оголосити про неї усім учасникам. 

Критерії оцінювання та розподіл балів по кожному критерію розробляються авторами 

завдань та затверджуються членами журі до початку перевірки завдань. Критерії 

відображають відповідність обраних засобів та ефективність їх використання для вирішення 

окремої частини завдання. Кожна задача оцінюється визначеною кількістю балів відповідно 

до критеріїв. Результатом роботи учасника є загальна сума балів за кожну виконану задачу. У 

разі, якщо частина завдання, яка оцінюється за певним критерієм виконана учасником 

частково, журі за узгодженою пропорцією нараховує за цим критерієм неповну кількість балів 

(наприклад, учасник під час створення презентації обсягом 10 слайдів, за умовою задачі, 

створив тільки 8, але вони відповідають даному критерію). Рекомендована кількість критеріїв 

для однієї задачі – до 10. Для більш складних в оцінюванні задач це число може бути 

збільшене до 20. При оцінюванні необхідно звернути увагу на суворе дотримання вимог до 

формату, змісту та імен файлів-результатів. Учаснику забороняється вносити в зміст файлів-

результатів будь-яку інформацію, яка ідентифікує учасника олімпіади. У разі порушення 

вимог до учасників застосовуються санкції: відсотки штрафних балів або незарахування 

задачі взагалі. 

Для успішного виступу школярів на олімпіадах із інформатики та інформаційних 

технологій рекомендуємо: 

1. Виявити обдарованих дітей у галузі інформатики й організувати їх підготовку до 

учнівських олімпіад. Особливу увагу приділяти роботі з тими дітьми, які вже мають певні 

досягнення в змаганнях з інформатики, та цілеспрямовано готувати їх до участі у відповідних 

заходах. 

2. На уроках інформатики, викладаючи теми з програмування, особливу увагу 

приділяти відпрацюванню вмінь і навичок складання програм, роботі з файлами, рекурентним 

рівнянням, числам Фібоначі, основним алгоритмам, математичному програмуванню, 

обчислювальній геометрії, використанню динамічних структур. 

3. Під час проведення уроків із програмування використовувати перевіряючі системи: 

http://www.e-olimp.com.ua – Інтернет портал організаційно-методичного забезпечення 

дистанційних олімпіад із програмування. 

4. Залучати дітей до обласної Інтернет-школи «Юний програміст». 

5. Опрацьовувати з учнями олімпіадні завдання ІІІ та ІV етапів попередніх років під 

час підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

6. Проводити системну роботу з обдарованими дітьми через факультативи та курси за 

вибором з інформатики.  

7. Створити портфоліо обдарованих учнів, які мають нахили та здібності до вивчення 

інформатики. 

8. Створити банк олімпіадних завдань та методичної літератури для підготовки дітей 

до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з інформатики та інформаційних технологій. 

9. Залучати дітей до турніру «Супер кодер». 

10. Під час підготовки учнів до олімпіади з інформаційних технологій більш детально з 

ними опрацювати: 
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 - у текстовому процесорі: створення текстового документа з використанням засобів 

форматування, редагування та пошуку, вбудованих і зв’язаних об’єктів, стилів, покликань та 

розсилок, засобів рецензування; 

 - у табличному процесорі: створення та опрацювання табличних даних із 

використанням засобів форматування, редагування, фільтрації, сортування та пошуку, 

вбудованих і зв’язаних об’єктів, стилів, вбудованих функцій та засобів аналізу даних, ділової 

графіки; 

 - у системах управління базами даних: проєктування моделі бази даних та її 

реалізація з можливістю опрацювання даних на рівні таблиць, запитів, форм і звітів 221 

(форматування, редагування, пошук, фільтрація, сортування та обчислення за допомогою 

вбудованих функцій); 

 - у програмі для створення презентацій: проєктування моделі презентації та її 

реалізація з використанням засобів форматування й редагування, анімації, вбудованих і 

зв’язаних об’єктів, стилів, покликань, створення навігації по слайдах, використання елементів 

керування. 

11. Використовувати сучасні інформаційні технології для підвищення інформативності 

уроків інформатики та ефективності засвоєння програмного матеріалу.  

Підготовка учнів до розв’язування олімпіадних завдань з інформатики та 

інформаційних технологій повинна містити наступні кроки: 

– глибока теоретична підготовка з основного курсу інформатики; 

– ознайомлення із завданнями минулих років, а також їх аналіз (разом з учителем або 

самостійно); 

– розв’язування завдань минулих років (бажано відповідно до запропонованої схеми); 

– пошук цікавих завдань з інформатики та інформаційних технологій у мережі Інтернет 

та їх розв’язування; 

– систематичне поглиблення власного та розширення загального кругозору. 

Отже, залучення дітей до участі в інтелектуальних змаганнях є важливим кроком у 

вирішенні проблеми розкриття обдарованості, а в олімпіаді – дієвим шляхом виявлення і 

реалізації можливостей юних обдарувань. Творчі та інтелектуальні можливості сьогодні — 

запорука прогресу в будь-якій галузі людського життя. Для успішної роботи з талановитою 

дитиною необхідно дати їй можливість виявити себе, повірити у свої сили, отримати 

задоволення від процесу навчання, не допустити втрати спонтанної активності дитини. Одним 

із важливих аспектів реалізації методики пошуку, відбору та стимулювання росту 

обдарованості учнів є проведення різних інтелектуальних змагань. 

Проведення етапу олімпіади повинно відбуватися з дотриманням законодавства 

України в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 
СИСТЕМИ ОСВІТИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ У ЦИФРОВОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ, 
КІБЕРБУЛІНГУ 

 

З огляду на соціальні-економічні події, що відбуваються в Україні останнім часом, 

сплеск небезпечних челенджів, виникнення в соціальних мережах «груп смерті», повідомлень 

щодо скоєння неповнолітніми спроб суїциду постає проблема збереження психічного здоров’я  

здобувачів освіти та потребує активізації та систематизації просвітницької та профілактичної 

роботи в закладах освіти з усіма учасниками освітнього процесу щодо безпеки дітей у 

цифровому середовищі, попередження суїцидальної поведінки, кібербулінгу, формування 

стресостійкості та адаптивності педагогічних працівників до нових умов взаємодії зі 

здобувачами освіти. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIIІ передбачено, що керівник 

закладу освіти в межах наданих йому повноважень забезпечує створення в закладі освіти 

безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування): 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Tex. 

Нагадуємо, що наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за № 11/34394, затверджено 

Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок застосування заходів 

виховного впливу: https://serch.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34394Z.html 

Для організації профілактичних та інформаційних заходів із учасниками освітнього 

процесу адміністрації закладів освіти, класним керівникам, практичним психологам, 

соціальним педагогам доцільно використовувати наступні інструктивні та методичні матеріали 

та рекомендації щодо запобігання втягненню дітей у небезпечні квести та деструктивні групи в 

соціальній мережі, шляхи реагування в разі виявлення таких випадків. Рекомендації щодо 

проведення профілактичних заходів закладами освіти серед дітей та інформування батьків 

щодо компетентностей безпечної поведінки в цифровому середовищі йдеться в Листі 

Міністерства освіти і науки України від 10 березня 2021 року № 1/9-128 «Щодо необхідності 

проведення додаткових профілактичних заходів у середовищі дітей та підвищення обізнаності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Tex
https://serch.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34394Z.html
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батьків». https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-neobhidnosti-provedennya-dodatkovih-profilaktichnih-

zahodiv-v-seredovishi-ditej-ta-pidvishennya-obiznanosti-batkiv 

Інформація про шляхи реагування адміністрацією закладу освіти в разі виявлення 

випадків втягненню дітей у небезпечні квести міститься у Методичних рекомендаціях 

«Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення» (Небезпечні квести для дітей: 

профілактика залучення / Методичні рекомендації. К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2017. 76 с.) 

Окрему увагу приділено особливостям здійснення такої роботи в різних цільових аудиторіях: 

серед педагогічних працівників, батьків, дітей. https://bit.ly/39GpVHZ 

У ході годин спілкування класні керівники, працівники психологічної служби можуть 

обговорити з учнями наступні теми: 

˗ як вони ставляться до участі в небезпечних квестах, які емоції та думки в них це 

викликає; 

˗ у яких соціальних мережах вони зареєстровані, чи вважають вони їх безпечними; 

˗ чи надходили до них ризиковані пропозиції; що вони вважають ризикованою 

пропозицією; що вони відчули в момент отримання ризикованої пропозиції, якщо така була, та 

якими були їх дії.  

Під час роботи можна скористатись ліфлетом «А з чим ти стикаєшся в Інтернеті?». 

https://bit.ly/3jdpS9W 

У ході обговорення можна використати Навчальний анімаційний ролик «Цінуй життя!». 

Під час перегляду відеоролика слід ознайомитись з методичними рекомендаціями до нього. 

https://drive.google.com/.../1UzBpwRLGxeleFpuZOekB9xRUuUj 

https://www.youtube.com/watch?v=GYjkgg7JO-M 

Разом із дітьми, за допомогою наведених вище методичних матеріалів, необхідно 

виробити алгоритм дій у ризикованих ситуаціях, проінформувати їх про номери «гарячих ліній» 

з попередження насильства над дітьми та надання психологічної допомоги. 

https://nmcps.blogspot.com/p/blog-page_28.html 

Отриману на таких годинах спілкування інформацію можна і варто використати на 

виступах перед класними керівниками та/особливо на батьківських зборах. Можна повідомити 

педагогів і батьків у яких соцмережах зареєстровані та перебувають їх діти, які ризиковані 

пропозиції вони отримували, які були їхні дії і що вони при цьому відчували. Дорослим слід 

надати індикатори залежної та суїцидальної поведінки, алгоритм дій у разі виникнення в них 

підозри щодо наявності таких проявів у дітей та телефони «гарячих ліній» з надання 

психологічної допомоги. https://nmcps.blogspot.com/p/blog-page_28.html  

До профілактичної роботи щодо запобігання суїцидів серед здобувачів освіти через 

формування безпечного, дружнього до дитини освітнього простору повинні бути залучені усі 

педагогічні працівники (адміністрація закладу, класні керівники, вчителі, педагог-організатор, 

практичний психолог, соціальний педагог). Система роботи щодо профілактики суїциду має 

містити такі компоненти:  

1. Психологічна просвіта учасників освітнього процесу, що передбачає: 

- створення в закладах освіти інформаційного куточка з методичною літературою, 

інформацією про «телефони довіри», адреси і режими роботи спеціалізованих лікарень, 

психологічних центрів допомоги, інших фахівців; https://nmcps.blogspot.com/p/blog-page_28.html  

- проведення для педагогічних працівників психолого-педагогічних семінарів, 

консиліумів, майстер-класів на теми: «Емоційні розлади в дітей та підлітків», «Фактори, що 

впливають на суїцидальну поведінку підлітка», «Соціальний статус учня в групі», «Цінність 

особистості», «Як допомогти дитині при загрозі суїциду» тощо;  

- під час підготовки до методичних заходів важливо дослідити соціально-

психологічний клімат учнівських колективів, соціальний статус здобувача освіти тощо;  

-  проведення індивідуальних консультацій з педагогами і батьками дітей із групи 

суїцидального ризику, організація роботи батьківського всеобучу з тем: «У сім’ї підліток», 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-neobhidnosti-provedennya-dodatkovih-profilaktichnih-zahodiv-v-seredovishi-ditej-ta-pidvishennya-obiznanosti-batkiv
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-neobhidnosti-provedennya-dodatkovih-profilaktichnih-zahodiv-v-seredovishi-ditej-ta-pidvishennya-obiznanosti-batkiv
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39GpVHZ%3Ffbclid%3DIwAR1O5ni0YvnRCja_8zLCMKyLsCfFX-7pwDn0h5ESxnfwXc89y8qRSBjY5-4&h=AT1vKpz8miroFcxN5lApbCOqyHX4h7IAR9Nfgm5DFHHQz-4xGWEhBKv4lfTBfdd_DCD_u_N80f3MYlq758rtuQI9ZvsFfFySC4HVncr5ElO3SCAYcQ3HMOOoqBGsW_TGRnOb&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1vUgpIlQ88zu8VhS7ija-os5YIe5C_xIsPXxP4VPTmLCVwTdenMZvK5UDQNkwaqqcq_RoFzA03-jhHHIlJso-yd6YQkT6EDXufAYVLOKP-6yostUHVAFRKv4a4e6vulhdHMgNSHS3zhhiC5Jsp8ZepOL6AF8W_w1969_Tci-SVAQs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3jdpS9W%3Ffbclid%3DIwAR0nTenUC5b-cOgEprHfIMsKn4Um4Spu0kz1pGJP0qnDozw_RBxPUTzTTdE&h=AT0M-K2BpyJXt0f_vEKgG9AdHFkJzYXQ6fs4qOJKRTM3IrcwJyM5JA2JTzCTk95L3JZbEZZySCf_CUaVht9yx07WM9-l6hGarZ3cewdTpogrts_1n4m5c3id0YOYgcD7Cos8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1vUgpIlQ88zu8VhS7ija-os5YIe5C_xIsPXxP4VPTmLCVwTdenMZvK5UDQNkwaqqcq_RoFzA03-jhHHIlJso-yd6YQkT6EDXufAYVLOKP-6yostUHVAFRKv4a4e6vulhdHMgNSHS3zhhiC5Jsp8ZepOL6AF8W_w1969_Tci-SVAQs
https://drive.google.com/.../1UzBpwRLGxeleFpuZOekB9xRUuUj?fbclid=IwAR3GcO1qdJC1yv5jK7aQp-cybhbLm9Gfz4eQtHPh3AwE6asHxSiBcLlydlc
https://www.youtube.com/watch?v=GYjkgg7JO-M&fbclid=IwAR1X5aBRQ0jmln0AOrJilv7vuqAgxuNNVOoppm4VTLnFOZ9hfkCFC0nRTSQ
https://nmcps.blogspot.com/p/blog-page_28.html
https://nmcps.blogspot.com/p/blog-page_28.html
https://nmcps.blogspot.com/p/blog-page_28.html
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«Емоційні розлади в дітей», «Депресивні стани в підлітків», «Алкоголізм і наркоманія в 

підлітковому віці», «Психологія особистісних і міжособистісних конфліктів» тощо; 

-  проведення просвітницьких заходів з учнями про цінність особистості й сенс життя, 

диспутів «Я – це Я», «Я маю право відчувати і висловлювати свої почуття», «Невпевненість у 

собі», «Конфлікти», «Підліток і дорослий», «Спілкування з дорослими», «Спілкування з 

однолітками протилежної статі», «Підліткові ініціації», «Стрес і депресія» тощо. Проведення 

тренінгів на формування позитивної «Я»-коцепції дітей та підлітків, соціальної та 

індивідуальної цінності кожної дитини (Методичні рекомендації Лісовецька І.М. Науково-

методичні аспекти впровадження аксіологічного тренінгу «Шлях до себе». Чернігів: ОІППО 

імені К.Д. Ушинського, 2011. 98 с.); 

 https://drive.google.com/file/d/1ZWPqpJ1bROxVsI02fiDpw0-ILeFpCH71/view  

-  формування безпечного освітнього простору через проведення заходів спрямованих на 

створення дружнього освітнього середовища для дитини, як на рівні класу, так і на рівні 

закладу освіти. (Лісовецька І.М. Формування безпечного освітнього середовища. Чернігів: 

ОІППО імені К.Д. Ушинського, 2019. 48 с.). Проводити навчання дітей щодо конструктивного, 

мирного вирішення конфліктних ситуацій https://drive.google.com/.../1cLBHtAe6Qwd-LBwnkdu... 

Електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе». Покликання для 

он-лайн користування курсом –  

http://lzdu.zosh.zt.ua/buduyu-myr-navkolo-sebe-on-lajn-kurs-dlya-vsih/  

- розробка рекомендацій педагогічним працівникам і батькам щодо надання 

превентивної допомоги учневі, який знаходиться в кризовому стані. 

2. Психодіагностика. (Важливо! Психодіагностика здійснюється виключно 

спеціалістом із психологічною освітою, який працює на посаді практичного психолога). 

Під час організації та проведенні психодіагностичного дослідження слід керуватися: 

˗ Листом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 

27 серпня 2020 року № 22.1/10-1495 «Про напрямки діяльності психологічної служби на 

2020/2021 н.р.». У листі є детальний алгоритм діяльності працівника психологічної служби 

системи освіти щодо профілактики та корекції суїцидальної поведінки. Надано 

психодіагностичний матеріал та алгоритм психологічного консультування здобувача освіти із 

ознаками суїцидальної поведінки. https://imzo.gov.ua/.../lyst-imzo-vid-27-07-2020-22-1-0.../ 

˗ Листом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2014 року № 1/9-179 

«Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів». Висвітлено систему психологічної 

профілактики та корекції суїцидальної поведінки, наведено перелік спеціальних 

психодіагностичних методик. https://nmcps.blogspot.com/p/blog-page_28.html 

3. Алгоритм дій педагогічного працівника у випадку підозри або виявлення дитини із 

ознаками суїцидальних намірів/суїцидальною поведінкою: 

- повідомити керівника закладу освіти або уповноважену особу; 

- повідомити працівників психологічної служби закладу (практичного психолога та 

соціального педагога); 

- повідомити батьків дитини або особи, що їх заміняють; 

- надати дитині телефони «гарячих ліній» з надання психологічної допомоги; 

https://nmcps.blogspot.com/p/blog-page_28.html 

- рекомендувати батькам звернутися до суміжних спеціалістів щодо надання дитині 

кваліфікованої медичної допомоги; 

- створити безпечну, довірливу ситуацію навколо дитини, не обезцінювати її 

емоційний стан та не критикувати її вчинки; 

- педагогам та працівникам психологічної служби закладу слід діяти в межах своїх 

компетенцій та відповідно до посадових обов’язків.  

Із метою педагогічної та психологічної просвіти щодо створення безпечного освітнього 

середовища до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського 

https://drive.google.com/file/d/1ZWPqpJ1bROxVsI02fiDpw0-ILeFpCH71/view
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1cLBHtAe6Qwd-LBwnkdu_n4ShWtzIOJJ1%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR1UAwWZoffN7m51xgiIZSRFQhCqOenVQFvrzeEPJoZ-wHurefpFoviSk3w&h=AT1eFCo_vg-rueOXHEE7YvcxBwJWMFNXJP7FMDM_V-C6_j9rNuz7rnMTNn4-8faLCsH9RCZIEPIGbgE7O-ccXCFKHwCqLR_aB7Xy2QqO8L4ZfnCdpNOWV3lnJuiKJ1-C8YLb&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3VD-XJVKCwE9QOdO1vIXDeQvMBtJhKjJ0Zpfc8xmpTCGUcelpMtmp68_Vb1sVpxiTm9T7zmfHpsGVoF0_XMxkxyIOEbwlM-9cUjcY2MuzZbZ1unAoX-5WzKsie5f4D598XEx_BnJce3iZ4b5Q7F15HVcnASSMhKUz_9iR2xW92e0QF7BAQ
http://lzdu.zosh.zt.ua/buduyu-myr-navkolo-sebe-on-lajn-kurs-dlya-vsih/
https://imzo.gov.ua/.../lyst-imzo-vid-27-07-2020-22-1-0.../
https://nmcps.blogspot.com/p/blog-page_28.html
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(наказ Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 02 грудня 

2020 року № 266 «Про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

2021 році») включено навчання за профілактичними програмами Міністерства освіти і науки 

України:  

˗ «Базові навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у 

вирішенні конфліктів та миробудуванні». Курс спрямований на формування в педагога вмінь 

вирішувати конфлікти мирним шляхом із застосуванням методу медіації;  

˗ «Навчіть дитину захищатися» (4-9 років), «Вчимо дитину захищатися» (10-14 років), «Я 

умію себе захистити» (14-18 років). Програми спрямовані на профілактику сексуального 

насильства над дітьми та формування у них безпечної поведінки; 

˗ «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу в 

школярів» (для практичних психологів закладів загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої освіти області); 

˗ «Запобігання та протидія проявам насильства: робота закладів освіти» (для педагогічних 

працівників, практичних психологів та соціальних педагогів закладів загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, позашкільної освіти області).  

Для формування безпечного освітнього середовища можна скористатися матеріалами 

спеціальної рубрики: «Корисні посилання щодо теми антибулінгу», яка розміщена на 

офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України та вебсайті Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти»: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/protidiyabulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu 
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методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Чернігівського 

ОІППО імені К.Д. Ушинського 
 

ПІДТРИМКА БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

Сьогодні весь світ перебуває в умовах необхідності працювати 

по-іншому. 

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: 

вчителів, учнів та батьків. Проводити уроки віддалено, не бачити здобувачів освіти, не мати 

можливостей пояснити особисто й допомогти в момент виникнення проблеми – ще певний час 

тому вчителі не могли й уявити таких ситуацій у своїй роботі. Але пандемія внесла несподівані 

корективи і змусила всіх терміново опановувати цифрові інструменти й нові педагогічні 

підходи та методики. 

У залежності від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-

територіальних одиницях встановлюється рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19: 

«зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний». «Червоний» рівень епідемічної 

небезпеки передбачає забезпечення освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання. Перехід на дистанційне і змішане навчання та його організація 

відбувається відповідно до документів: 

 «Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти» 

(наказ МОН  від 08.09. 2020 р. № 1115), яке набуло чинності 16 жовтня 2020 року; 

 Лист МОНУ №1/9-173 від 23.03.2020 р. «Щодо організації освітнього процесу в 

закладах загальної середньої освіти під час карантину»;  

 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими 

освітніми потребами у закладах загальної освіти у 2020/2021 навчальному році» (лист 

МОНУ №1/9-495 від 31.08.2020); 

 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми 

потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році»  (лист 

МОНУ №1/9-436 від 30.08.2021). 

Як визначено в наказі Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.04.2013  ―Про 

затвердження Положення про дистанційне навчання‖ (із змінами внесеними згідно з наказами 

Міністерства освіти і науки України №761 від 14.07.2015, № 1115 від 08.09.2020), дистанційне 

навчання — це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної 

діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених 

один від одного учасників навчального процесу в спеціалізованому середовищі, яке функціонує 

на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.  

Дистанційне навчання не вимагає безпосередньої взаємодії вчителя і учня, має низку 

характеристик, які відрізняють його від інших способів отримання звичної освіти і 

підкреслюють його інноваційність та актуальність навчального процесу,  

Дистанційна форма навчання передбачає доступ до інтернету, технічне забезпечення 

(комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього процесу, а також те, що 

вчителі володіють технологіями дистанційного навчання. 
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Організувати якісне онлайн-навчання, заряджати мотивацією і бути готовим  до 

технологічних проблем – це справді непросто. 

Онлайн-формат викладання вимагає нових творчих підходів від педагогів та залучення 

всієї родини до навчання дітей, щоб воно було ефективним. 

Основною проблемою організації дистанційної форми навчання в закладі освіти є те, що 

ефективність такого навчання безпосередньо залежить від багатьох параметрів, зокрема, 

технічної організації процесу, компетентності педагога, усвідомлення учнями необхідності 

отримання знань, технічної та інформаційної підготовленості педагогічних працівників.  

Дистанційне навчання дасть результати, лише тоді, коли буде посильним для всіх 

учасників освітнього процесу. 

Забезпечити організацію діяльності закладу освіти в умовах режиму дистанційного 

навчання, узгодити правила та розклад взаємодії всіх учасників освітнього процесу для 

виконання освітніх програм повинна адміністрація закладу. 

Завдання керівника закладу освіти — обговорити зміну форм навчання з педагогічним 

колективом, обрати онлайн платформу, організувати й запровадити навчання з використанням 

дистанційних технологій. Тобто колегіально обрати оптимальний варіант, зважаючи на технічні 

можливості школи, кожного вчителя та учнів, на специфіку початкової, основної та старшої 

школи. 

Взаємодія всіх учасників освітнього процесу — один з найважливіших факторів 

успішного функціонування будь-якої шкільної спільноти. В умовах дистанційного навчання, 

коли вчителі й учні не можуть бути поруч, взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу: 

адміністрацією школи, вчителями, учнями і батьками — набуває особливої важливості. 

Учні мають опрацьовувати навчальні матеріали для оволодіння відповідними 

компетентностями та досягнення, передбачених освітньою програмою результатів навчання, 

дотримуючись принципу академічної доброчесності.  

Зі свого боку, батьки зобов’язані забезпечити належні умови для навчання, сприяти 

виконанню дитиною завдань та досягненню передбачених результатів. 

Учитель повинен організувати комунікацію з учнями і батьками, подавати  матеріал 

максимально доступно, цікаво, з наочним супроводом і таким, що стимулюватиме до 

розширення знань. 

Для будь-якого навчання комунікація є невід’ємним складником педагогічного процесу. 

Від рівня комунікації залежить її ефективність і дистанційне навчання тут не виняток. 

Взаємодія між учнями та вчителями в дистанційному навчанні відбувається в межах штучно 

створеного комунікативного простору, сприйняття та розуміння інших у віртуальному просторі.  

Достатньо сильним стресовим фактором для дітей з особливими освітніми потребами 

(далі з ООП) під час дистанційного навчання, особливо на початкових етапах, є брак зворотного 

зв’язку. Зворотний зв'язок для дітей з ООП є своєрідною емоційною підтримкою від учителя. Їм 

важливо бачити свого вчителя, чути його голос, мати змогу до нього звернутися, а не просто 

бачити «голову на екрані». Дуже важливо давати зворотний зв'язок стосовно домашніх завдань. 

Оскільки рівень сформованості самостійної роботи учнів з особливими освітніми 

потребами нижчий, ніж учнів з нормотиповим розвитком, безпосередній супровід навчання зі 

сторони батьків є вкрай важливим для дітей з ООП.  

Для дітей з різними пізнавальними можливостями дистанційне навчання можливе за 

умови індивідуалізації навчання та активної допомоги батьків. 

У нових умовах навчання батьки стають для дітей також учителями. Дитина з 

особливими освітніми потребами потребує постійної батьківської підтримки. Саме родина має 

бути зацікавлена в тому, щоб забезпечити відповідний педагогічний вплив для оволодіння 

дитиною потрібними знаннями й уміннями. Тому, одне з найважливіших завдань педагогів – 

допомогти батькам повірити в себе, у власні сили, аби вони могли подолати всі проблеми. До 

кожної родини слід віднайти індивідуальний підхід, оскільки в кожної є свої потреби, 

можливості та пріоритети. 
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Щоб розпочати дистанційне навчання з дітьми з особливими освітніми потребами, 

необхідно правильно його організувати. Батькам необхідно призвичаїти дитину до нового 

розпорядку дня, вирішити технічні питання щодо забезпечення навчання в домашньому 

освітньому просторі, використовуючи різні способи передачі інформації. Дітям з ООП потрібно 

більше часу, щоб звикнути до отримання необхідних знань на основі інформаційно-

комунікаційних технологій. 

У дистанційному навчанні батьки мають стати партнерами для вчителів. І перше 

спілкування вчителів має відбутися саме з ними, адже інколи батьки стають каналом 

комунікації між учителем і учнем. 

Під час карантину вчитель стає тренером-консультантом. Він переважно консультує 

батьків дитини з ООП, як правильно організувати навчання вдома, як розвивати, як заспокоїти 

дитину, як впоратися з агресією чи істерикою. Пояснює батькам, що як наочний матеріал 

можна використовувати всі речі, які є вдома та додатково виготовляти за завданням учителя.  

Потрібно домовитись з батьками про конструктивний зворотний зв’язок, для уникнення 

непорозумінь — пояснити їм алгоритм дій. Але при цьому розуміти, що на батьків не слід 

покладати всю відповідальність за навчання дітей у цей період. Вони не розуміють, як потрібно 

вчити дитину, тому спонукайте їх до спільного навчання, пояснюйте важливість їхньої 

допомоги, без якої не обійтися під час дистанційного навчання. Завдання батьків — створити 

умови, щоб дитина могла навчатися вдома, завдання вчителів — навчати і давати зворотний 

зв’язок. Разом вони повинні підготувати дитину до процесу дистанційного навчання, виробити 

правила поведінки під час онлайн-уроків, скласти розклад уроків, визначити навантаження.  

Учителю потрібно визначити, якої допомоги потребує дитина, а саме: які завдання вона 

може зробити самостійно; що може зробити з підтримкою дорослого, разом із дорослим; з чим 

дитина може не впоратися навіть із підтримкою. 

Для ефективного навчання батькам необхідно забезпечити дитину  комфортним та 

зручним робочим місцем, усунути фактори, що можуть відволікати дитину. 

Обов’язково потрібно  розробити новий режим дня на тиждень. Дітям тяжко сприймати 

зміни, тому що вони звикли й були адаптовані до певного режиму дня. Постійний і сталий 

режим дня – для них це є безпека. Перехід до нової форми навчання для багатьох дітей з ООП є 

незрозумілим. Вони не розуміють, причин залишатися вдома, чому не можна йти в школу, не 

можна зустрітися з друзями, побачити однолітків. Натомість потрібно сидіти на онлайн-уроках 

і слухати вчителя, дивитися в екран монітора. 

Тому потрібно створити такий режим дня для дитини, який має схожі елементи з 

попереднім (бажано продовжувати лягати спати, прокидатися, харчуватися і гуляти в один і той 

же час, під час занять чергувати інтелектуальні навантаження з фізичними). Уроки мають 

відбуватися зранку онлайн або офлайн, а домашні завдання мають бути ввечері. 

Разом з учителем батьки повинні скласти розклад уроків, виробити правила поведінки 

під час онлайн-уроків. Дитині з ООП легше сприймати візуальну інформацію, тому розклад 

краще оформити як серію картинок, фотографій, піктограм (з написами або без них). Так 

дитина буде вчитися розуміти зміст розкладу (що буде в понеділок, які будуть уроки у 

вівторок), послідовно виконувати певні завдання. Форматом розкладу може бути альбом або 

папка з файлами, де і будуть розміщені в певній послідовності малюнки, фотографії, піктограми 

або написи. Візуалізовані правила поведінки теж будуть краще сприйматися і 

запам’ятовуватися дітьми. Їх треба разом з дитиною проговорювати кожного разу перед 

початком занять. 

Дитину з ООП заздалегідь потрібно підготувати до процесу дистанційного навчання. 

Для цього потрібно організувати робоче місце для дитини, враховуючи її зорові, рухові та 

слухові можливості. Монітор має бути навпроти очей. Також треба пояснити, що незважаючи 

на те, що заняття відбуватиметься вдома, дитина чутиме знайомі голоси та бачитиме знайомі 

обличчя. А коли відео увімкнеться, треба показати та розповісти, хто на зв’язку. 
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Модерувати весь навчальний процес, допомагати батькам підключитися, слідкувати за 

часом, відповідати на питання батьків в індивідуальній переписці може асистент учителя, а 

вчитель проводить урок і спілкується з дітьми.  

Асистент учителя також обробляє завдання, які отримують учні з типовим розвитком, 

адаптує чи модифікує їх для дітей з ООП.  

 За потреби асистент додатково щось пояснює дитині або розповідає батькам, як 

пояснити дитині певний навчальний матеріал. 

У ситуації, коли в дитини починається деструктивна поведінка під час відеоуроку, з 

батьками має комунікувати теж асистент учителя – радити, як заспокоїти дитину, і дізнаватись, 

який матеріал потрібно пояснити додатково. 

Учитель під час відеоуроку, запитуючи учня, повинен ставити конкретне питання 

конкретному учню, називати його ім’я, проговорювати словами все, що відбувається на екрані: 

деякі діти можуть погано бачити, деякі не зовсім розуміти, що там відбувається. 

Використовувати слова з конкретним, а не з абстрактним значенням. Щоб підтримувати 

постійний зв'язок з учнями, можна навчити їх користуватися жестами (лайк чи дизлайк, кивати 

головою або крутити вправо-вліво), які допоможуть зекономити час та зрозуміти, що хоче 

дитина. Питання будувати так, щоб можна було відповісти «так» чи «ні»(дитина може 

піднімати картки з цими словами). 

З батьками вчитель попередньо з’ясовує, який дидактичний матеріал є вдома, які 

технічні засоби навчання, обговорює, що потрібно підготувати до наступного уроку, погоджує 

матеріали й наочність, які необхідні будуть на онлайн-уроці, дає матеріал для 

випереджувального вивчення, кому з дітей це потрібно,  і батьки все це готують. 

Виклад матеріалу здійснюється відповідно до державного стандарту, освітнього рівня 

здобувачів освіти з урахуванням індивідуальних особливостей, потенційних можливостей та 

потреб учнів. 

До уроку треба готуватися ретельно, щоб він був динамічним, цікавим і  спрямованим на 

корекцію пріоритетного напряму. Вчителю треба пам’ятати про особливості дистанційного 

навчання дітей з  особливими освітніми потребами. 

Перед тим, як розпочати дистанційний урок, треба переконатися, що учень дивиться на 

вчителя і уважно слухає. Не допускати зайвого шуму.  

Під час уроку важливо збалансовано поєднувати цифрові завдання, роботу з 

підручником та робочим зошитом. Особливу увагу варто приділити практичним завданням, під 

час виконання яких не передбачається користування електронними ресурсами. І батькам, і 

вчителям слід пам’ятати про дотримання здоров’язбережувального режиму. У процесі 

дистанційного навчання в синхронному режимі, коли діти нерухомо сидять біля екрана, 

контролювати фізіологічно-психічний стан учнів, тримаючи їх у полі зору, вчасно 

переключатись на інший вид діяльності, не доводити учня до стану близького до виснаження 

(фізичного чи психічного), чергувати розумову активність з фізичними хвилинками, руховими 

іграми, вправами для очей. Крім фізичних вправ, дитина може під час перерви зайнятися 

домашніми справами (скласти іграшки, погодувати риб тощо) чи погратися.  

Завдання та інструкції надавати чітко, короткими реченнями з можливими повторами, 

повідомляти термін виконання завдань. Необхідно надавати учням достатньо часу на виконання 

завдань, з урахуванням можливих труднощів під час роботи з незнайомими платформами, 

перебоями функціонування інтернету. 

Важливо не допускати перевантаження учнів завданнями з різних предметів, а 

дотримуватися збалансованого та узгодженого підходу між усіма вчителями, які працюють у 

певному класі. Варто пам’ятати, що в дистанційному режимі учням потрібно більше часу, ніж у 

класі, щоб упоратись із більшістю завдань. Доцільно диференціювати завдання, позначати деякі 

з них як необов’язкові або рекомендувати їх лише для окремих учнів. 

Використовувати спеціальні зошити, посібники, різні види наочності, враховуючи 

відповідність рівня розвитку сприймання й мислення дитини, з поступовим ускладненням (від 
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реальних предметів та об’єктів до символічної наочності). Залучати до сприймання матеріалу 

якомога більшу кількість аналізаторів (слух, зір, дотик), поєднувати наочні методи 

із словесними, практичними.  

Завдання вчителя — зробити матеріал максимально доступним, цікавим, наочним, в 

яскравій формі; наочність має бути конкретною, без абстрактних зображень і деталей, що 

відволікають від сприймання об’єктів; складний матеріал краще поділити на частини і давати 

дозовано з уповільненням темпу викладу і збільшенням часу на усвідомлення завдання. 

Завдання мають бути зрозумілими, можливо, легшими за ті, які зазвичай дає вчитель офлайн.  

Домашні завдання для учнів з особливими освітніми потребами повинні бути зменшені 

за обсягом, прості у виконанні, чітко сформульовані, з алгоритмом їх виконання.  Можуть бути 

індивідуальні для кожної дитини. 

Оцінювання дітей з особливими освітніми потребами в умовах карантину в закладах 

освіти здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням 

індивідуального навчального плану. В умовах карантину оптимальними способами оцінювання 

є ті, до яких готові педагоги й діти. 

Оцінювання може бути в режимі онлайн, на дистанційних платформах, де є відповідна 

функція та інструментарій, або після закінчення карантину оцінювання відбудеться очно. Деяку 

частину завдань можна не оцінювати, лише фіксувати факт їх виконання та давати позитивне 

оцінювання діяльності учня. Оцінювати потрібно не дитину, а діяльність, яку вона здійснює або 

намагається здійснити за допомогою дорослого: «Молодець», «У тебе все вийде», «Ти дуже 

старався», «Сьогодні тобі вдалося це зробити краще».  

Для оцінювання індивідуальних досягнень здобувачів освіти можна використовувати 

також портфоліо (це накопичувальна система оцінювання, що передбачає уміння ставити цілі, 

планувати й організовувати власну навчальну діяльність). 

Потрібно пам’ятати, що вчитель – це наставник не тільки для учня, у період карантину 

вчитель є наставником для всієї сім’ї дитини з ООП. Від батьків не чекають бути вчителями. 

Від них очікують підтримки, турботи й любові своїх дітей. 

Участь батьків та їх підтримка дитини з ООП під час відеоуроків може бути різною: 

Фізична підтримка.  

Повна – коли, наприклад, дитина не може рухати руками, а завдання передбачає, 

намалювати або щось обвести. Тоді батьки мають взяти руки дитини у свої, вкласти ручку і 

разом виконати вправу. 

Часткова – коли під час того ж завдання треба вкласти ручку до руки дитини, а вона сама 

зможе виконати вправу. 

Вербальна підтримка.  

За потреби батьки можуть повністю продублювати дитині сказане вчителем або 

поставити додаткові запитання, щоб дитина краще зрозуміла завдання чи поданий матеріал. 

Для підняття самооцінки, віри дитини у свої можливості – хвалити її за успіхи і 

досягнення, навіть незначні. 

Невербальні підказки – використовувати міміку, жести, рухи тіла, вказівки, які були 

сформовані ще до карантину і будуть зрозумілі дитині. 

Візуальні стимули – демонструвати картинки, фотографії, піктограми, символи, 

письмові слова. 

Моделювання – демонстрація виконання завдання. Те, що вербально озвучує дорослий, 

його можна змоделювати візуально – або намалювати, або представити у вигляді схеми тощо. 

Маніпуляція символами – розташування об’єктів у визначеному порядку. 

Можна розташовувати в певному порядку наочність (що буде зараз, що буде потім, а що 

буде після). 

Як батькам, так і вчителям у повсякденному спілкуванні з дитиною із особливими 

потребами краще уникати різких заперечень, тому що такі діти є імпульсивними і відразу ж 



2021 Педагогічні обрії № 4 (118) 
 

47 

відреагують на заборону непослухом або вербальною агресією. З дитиною треба говорити 

спокійно і стримано, бажано дати їй можливість вибору. 

Але разом з тим і не допускати «вседозволеності», інакше дитина буде маніпулювати 

дорослим. 

Не вимагати від дитини більше, ніж вона може, але і не занижувати її можливості. Не 

робити за дитину те, що вона в змозі зробити сама. Коли дитина може виконувати всі завдання 

самостійно, від дорослих передбачається лише організаційна та контролююча функція. 

Якщо дитина втомилася – дати їй невеликий відпочинок, зайняти іншою діяльністю.  

Батькам можна запропонувати скористатись під час навчання вдома наступними 

методами заспокоєння учнів і зняття напруження: 

1. Давати дитині розминати кольорове тісто, використовувати гумки, скріпки, браслети з 

бісеру, невеликі м’ячі,  засоби су-джок терапії (кільця, кульки, килимки), м’ячі для сидіння 

(фітбол) під час  онлайн-уроків  – так дитина буде себе заспокоювати і слухати навчальний 

матеріал. 

2. Якщо батьки не мають можливості купити обтяжувальні жилети, можна 

рекомендувати насипати квасолю чи рис у кишені й зашити їх. Це буде заспокоювати учня, а 

також він краще відчуватиме своє тіло.  

3. Є діти, які ховаються під стіл чи під стілець на заняттях. Для них потрібно придумати 

пристосування для усамітнення (палатка/ширма) або взяти ковдру, закутати учня й посадити 

його біля екрану, щоб він хоча б почав слухати те, що відбувається. 

4. Як тільки дитина починає вередувати, поводити себе агресивно, допоможуть їй 

впоратися зі своїми емоціями обійми та глибоке дихання. 

5. Після онлайн-уроку можна використати малювання пінкою для гоління, зубною 

пастою тощо. Це допоможе дитині розслабитися, зняти напругу. 

Основні засади співпраці фахівців та батьків – це: 

спільна справа, довіра, повага та рівні права, чіткий розподіл обов’язків та 

відповідальності. 

Для розв’язання питань, які виникнуть у педагогічних працівників чи батьків, під час 

дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами, вони можуть звернутися за 

консультацією до фахівців інклюзивно-ресурсного центру. Важливо пам’ятати, що саме 

командний підхід до надання додаткової підтримки дітям з особливими освітніми потребами 

є найбільш ефективним. В умовах карантину фахівці інклюзивно-ресурсного центру 

здійснюють постійну комунікацію з  батьками та педагогічними працівниками, надають 

індивідуальні консультації. Систематично викладають просвітницьку інформацію для батьків 

та педагогічних працівників на своїх сайтах або сторінках в соцмережах.  Рекомендують 

доступні для самостійного застосування батьками методики щодо зниження рівня тривожності 

дітей, вправи з  психогімнастики, кінезіології, рухливі, розвивальні ігри, вправи для розвитку 

міжпівкульної взаємодії, логопедичні ігри для розвитку артикуляційного апарату, зв’язного 

мовлення тощо. 
Використані джерела 

1. Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації. (авт. А. Лотоцька, 

О.Пасічник) від ГО ―Смарт освіта‖  за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Схвалено для 

використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист МОН України № 22.1/12-Г-372 

від 18.06.2020). 

2. Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи 

освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. / Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. К. : Київ. ун-т 

ім. Б.Грінченка, 2020. 456 с. 

3. Порадник батькам: практичні рекомендації під час дистанційного навчання дітей з 

інтелектуальними порушеннями / навчально-методичний посібник / за заг. ред. О.Чеботарьової. К.: 

ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2020. 154 с. 
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4. «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми 

потребами у закладах загальної освіти у 2020/2021 навчальному році» (лист МОНУ №1/9-495 

від 31.08.2020). 

5. «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у 

закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році»  (лист МОНУ №1/9-436 

від 30.08.2021). 

Інтернет-ресурси: 

1.  Як організувати дистанційне навчання для дітей з ООП. Досвід вчителів. 

2.  Роз’яснення онлайн для педагогів: ―Особливості дистанційного навчання дітей з ООП‖ - 

Наталя Гладких, кандидатка педагогічних наук, керівниця інклюзивних проєктів ГО «Бачити серцем».  

3.  Електронний  посібник «Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків». 

Розділ ІІ: що потрібно знати про дистанційне навчання учнів з особливими освітніми потребами. 

(Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка).  

Ресурси для ознайомлення та використання  

1. https://osvitoria.media/opinions/yak-navchaty-dystantsijno-pidlitkiv-z-invalidnistyu/ 

2. https://vseosvita.ua/webinar/spivpraca-fahivciv-ta-batkiv-ditini-iz-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-

osnovni-zasadi-efektivnoi-roboti-128.html 

3. https://vseosvita.ua/webinar/pobudova-osvitnogo-procesu-komandou-suprovodu-ditini-iz-oop-u-

zakladi-osviti-z-inkluzivnou-formou-navcanna-109.html 

4. https://vseosvita.ua/webinar/pidtrimka-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-prakticni-poradi-

155.html 

Корисні посилання 
1. На урок. https://naurok.com.ua/ 

2. Освіторія. https://osvitoria.media/ 

3. Всеосвіта. https://vseosvita.ua/webinar 

4. EdCamp https://www.edcamp.org.ua/onlineedcamp2020 https://osvita.diia.gov.ua/courses 

5. EdEra — https://www.ed-era.com/ 

6. Prometheus  — https://prometheus.org.ua/ (можна завантажити мобільний додаток) 

7. Школа інклюзивної освіти. YouTube-канал: https://qrgo. page.link/B3ThR.  

 

 

 

 

 

Марина Полякова, 

методист  ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 

Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського 

 

РАННЯ ПРОФІЛАКТИКА, ВИЯВЛЕННЯ ТА 

КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Гарне мовлення – один з показників готовності дитини до 

навчання в школі, запорука успішного засвоєння грамоти та читання, 

найважливіша умова повноцінного всебічного розвитку особистості дитини. Проте можна 

визначити протиріччя, що виникає на сьогодні.  

З одного боку, підвищуються вимоги до мовленнєвого розвитку дитини. Базовий 

компонент дошкільної освіти передбачає формування в дитини мовної та мовленнєвої 

компетенцій. Дитина повинна засвоїти та усвідомити мовні норми, що історично склались у 

фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, семантиці, стилістиці та адекватно їх застосовувати в 

будь-якій людській діяльності в процесі використання певної мови; вміти адекватно й доречно 

https://osvitoria.media/opinions/yak-navchaty-dystantsijno-pidlitkiv-z-invalidnistyu/
https://vseosvita.ua/webinar/spivpraca-fahivciv-ta-batkiv-ditini-iz-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-osnovni-zasadi-efektivnoi-roboti-128.html
https://vseosvita.ua/webinar/spivpraca-fahivciv-ta-batkiv-ditini-iz-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-osnovni-zasadi-efektivnoi-roboti-128.html
https://vseosvita.ua/webinar/pobudova-osvitnogo-procesu-komandou-suprovodu-ditini-iz-oop-u-zakladi-osviti-z-inkluzivnou-formou-navcanna-109.html
https://vseosvita.ua/webinar/pobudova-osvitnogo-procesu-komandou-suprovodu-ditini-iz-oop-u-zakladi-osviti-z-inkluzivnou-formou-navcanna-109.html
https://vseosvita.ua/webinar/pidtrimka-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-prakticni-poradi-155.html
https://vseosvita.ua/webinar/pidtrimka-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-prakticni-poradi-155.html
https://naurok.com.ua/
https://osvitoria.media/
https://vseosvita.ua/webinar
https://www.edcamp.org.ua/onlineedcamp2020
https://osvita.diia.gov.ua/courses
https://www.ed-era.com/
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практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, 

наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, 

рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення.  

З іншого боку, все частіше до дошкільного закладу приходять діти із затримкою або 

порушенням мовленнєвого розвитку. Постійне збільшення кількості дітей з відхиленнями 

розвитку висуває діагностико-корекційну та профілактичну спрямованість у діяльності закладів 

дошкільної освіти до низки найбільш значимих та пріоритетних. 

У дошкільному віці оволодіння мовленням, як засобом спілкування, представляє 

провідну лінію розвитку дитини.  

Мовлення – складна функціональна система, для формування якої потрібен своєчасний 

розвиток відповідних мозкових структур, їх співдружність, достатній розвиток мовленнєвого 

апарату, поєднання вищеназваних компонентів з умовами позитивного соціально-

психологічного впливу. 

Розвиток мовлення в дитини починається вже з першим криком при її народженні. Від 

народження до 1 року закладається основа мовленнєвої функціональної системи, її структура та 

співвідношення з іншими психічними функціями. У подальшому вона проходить певні етапи 

свого розвитку.  

Мовленнєві порушення, виявлені тільки під час вступу дитини до школи або в молодших 

класах, важко компенсувати через втрату сенситивного періоду. Якщо порушення виявляють у 

дитини в ясельному періоді або дошкільному віці, то рання медична й педагогічна корекція 

значно підвищує ймовірність повноцінного навчання їх у школі. 

Коли йдеться про дитину з порушеннями мовлення нерідко доводиться чути від батьків: 

«Сам вибалакається. Я взагалі почав розмовляти після 5 років». Таке ставлення може дорого 

коштувати дитині, бо є такі діти, у яких без допомоги фахівця, мовлення так і не сформується. 

Це, у першу чергу, малюки з органічними ураженнями ЦНС, зниженням слуху, затримками 

психічного розвитку різного ґенезу, зниженням інтелекту. 

 До групи ризику попадають діти, які чують, але виховуються глухими батьками, або 

батьками, які самі мають вади мовлення. Звернення до спеціалістів допоможе точніше 

визначитися з мовленнєвою проблемою та прискорити її вирішення.  

Фахівці рекомендують батькам малюків до 3-х років звернутися до спеціалістів, якщо:   

 дитина не розмовляє;  

 відстає в мовленнєвому розвитку з нез’ясованих причин;   

 має порушення зору або слуху;  

 малюк у певних обставинах обмежений у спілкуванні з дорослими;   

 хірург дитячої поліклініки наполегливо рекомендує підрізати дитині під’язикову 

зв’язку;   

 поставлений діагноз «дитячий церебральний параліч» або зниження інтелекту». 

 

Мова формується в процесі загального психофізичного розвитку дитини. До умов 

формування нормальної мови відносяться: нормальна центральна нервова система, наявність 

нормального слуху й зору та достатній рівень активного мовного спілкування дорослих з 

дитиною. У тих випадках, коли в дитини збережений слух та непорушений інтелект, але значні 

мовні порушення, які не можуть не позначитися на формуванні всієї його психіки, говорять про 

особливу категорію  дітей – дітей з порушеннями мовлення. У цієї категорії дітей мовленнєве 

порушення є первинним. Мовленнєві порушення таких дітей характерні тим, що: 

а) після виникнення самостійно не зникають, а закріплюються; 

б) не відповідають вікові того, хто говорить; 

в) потребують логопедичного втручання залежно від їхнього характеру; 

г) виникнення неправильного мовлення в дитини може відбитися на його подальшому 

розвитку, затримуючи та спотворюючи  його. 
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 Різні мовленнєві порушення, які є первинними в дітей з порушеннями мовлення, 

впливають на виникнення вторинних у їхньому загальному та мовленнєвому розвитку, 

ускладнюючи процес опанування грамоти, можуть негативно позначитися на розвитку 

мислення. В багатьох випадках діти-логопати викликають до себе певне негативне відношення 

ровесників, що призводить до ряду небажаних порушень у поведінці, характері. Згодом ці 

порушення можуть призвести не тільки до виникнення труднощів під час засвоєння 

навчального матеріалу в дошкільному закладі та в початковій школі, а й до деформації 

особистості дитини в цілому. Крім того, мовленнєві порушення можуть стати перешкодою для 

оптимальної соціалізації особистості. 

Аналіз анамнестичних і медичних даних свідчить, що порушення в розвитку обумовлені 

не тільки органічними ураженнями центральної нервової системи дітей, але й соціально-

педагогічними факторами. Принцип єдності біологічного й соціального процесів формування 

психічних (у тому числі й мовленнєвих) процесів дає змогу визначити вплив мовленнєвого 

оточення, спілкування, емоційного контакту та інших чинників на дозрівання мовленнєвої 

системи. Найбільші труднощі в дошкільнят спостерігаються в активному мовленні й 

сенсомоторному розвитку. Велике значення має рання діагностика порушень розвитку 

мовлення.  

Проблема ранньої діагностики та корекції порушень мовленнєвого розвитку дітей 

набуває особливого значення для їх подальшого повноцінного розвитку та навчання. Всебічне 

уявлення про стан і особливості формування в дитини мовлення, як засобу комунікації можна 

отримати лише в процесі комплексного обстеження мовленнєвої діяльності.  

Розвиток мовлення в процесі онтогенезу відбувається паралельно з фізичним і 

розумовим розвитком. У дитини з мовленнєвими порушеннями без своєчасних корекційних 

заходів може затримуватися темп інтелектуального розвитку. До практичного вирішення 

проблем педагогічної та соціальної реабілітації дітей з особливими потребами залучаються 

фахівці:  корекційні педагоги, логопеди, психологи. Одне з найважливіших завдань їх спільних 

зусиль – рання та повноцінна допомога дітям у набутті навичок усного та писемного мовлення, 

інтеграції їх у процес навчання, підвищення рівня незалежності в масовій школі та соціальному 

житті. 

Ранній вік (від народження і до 3 років) у житті дитини є найбільш відповідальним 

періодом, коли розвиваються моторні функції, орієнтувально-пізнавальна діяльність, мовлення, 

а також формується особистість.  

Пластичність мозку дитини раннього віку, наявність сензитивних періодів формування 

емоцій, інтелекту, мовлення і особистості визначають значні потенційні можливості 

корекційної допомоги. Рання і адекватна допомога дозволяє більш ефективно компенсувати 

порушення психофізичного розвитку, послабити вторинні порушення або запобігти їх появі. 

Дослідження мовленнєвого розвитку малюків раннього віку відбувається в 

індивідуальному порядку, з урахуванням психофізичних особливостей кожної вікової категорії 

дітей. На основі проведених обстежень, а також на підставі результатів комплексного 

психолого-педагогічного дослідження з’ясовується рівень актуального мовленнєвого розвитку 

дитини, а також визначаються провідні порушення в структурі виявленого.  

Ще в животі в мами діти впізнають голоси батьків і реагують на них спалахами радості. 

Крім цього, вчені з’ясували, що перші 50 слів дитина впізнає до того, як починає їх вимовляти. 

Це значить те, що слово вже знаходиться в пам’яті, а озвучене буде місяців через п’ять.  

Якщо вагітність протікала з труднощами, мали місце відхилення від нормальних пологів, 

дитину відносять до категорії підвищеного ризику.  

До групи ризику відносять тих батьків, які в дитинстві мали порушення мовлення. Тяжкі 

захворювання, перенесені в перші два роки життя, також викликають небезпеку появи аномалій 

вказаного типу.  

У ранньому дитинстві дитина потребує постійного емоційного контакту з дорослими. 

Особливо це важливо для нормального розвитку мовлення. Не тільки звуковимову, а й 
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інтонацію та мелодійність дитина переймає від матері. Це стає помітним вже на етапі гуління та 

лепету.  

Мова дорослих як зразок для наслідування, так і як джерело позитивних емоційних 

переживань зберігає значення  протягом всього дитинства. Але її не слід зрівнювати з дитячою 

вимовою. «Сюсюкання» може лише затримати дитину на етапі інфантильної вимови. При 

низькій мовленнєвій активності треба всіляко заохочувати дитину. Батьки, які мають 

неправильну мову, повинні консультуватися в логопеда про правила їх мовного спілкування з 

дитиною. Саме мова батьків є зразком для мовного розвитку дитини. 

Профілактика порушень мовлення, як і профілактика будь-яких захворювань або 

патологічних станів, базується на виключенні, по можливості, з життя дитини тих причин, які 

можуть призвести до виникнення патології. Це так звана первинна профілактика, при 

успішному проведенні якої мовленнєві порушення не виникають. Але попередити виникнення 

мовленнєвих порушень не завжди вдається, і в цих випадках говорять про вторинну 

профілактику. Її завдання – пом’якшення несприятливих наслідків уже діючих шкідливих 

чинників та попередження появи вторинних і третинних порушень мовлення на основі вже 

існуючих. Існує ще й третинна профілактика, завданням якої є недопущення повернення вже 

скорегованих мовленнєвих розладів, що може трапитись при недостатньому закріпленні 

досягнутих результатів. 

Види профілактики.  

1. Первинна профілактика 

а) Профілактика до народження дитини:   

 моніторинг здоров’я майбутніх батьків (спадковість, шкідливі звички, дотримання 

вагітною жінкою здорового способу життя, уникання стресів тощо).  

б) Профілактика після народження дитини:   

 піклування про фізичне та нервово-психічне здоров’я дитини і збереження її 

мовних органів;   

 спостереження за раннім розвитком дитини (тримає голівку, сидить, ходить, 

перші звуконаслідування, слова, фразове мовлення тощо);   

 створення необхідних соціально-побутових умов для правильного мовленнєвого 

розвитку дитини.   

 

Вирішення першого з названих завдань передбачає:   

- попередження забоїв голови; 

- уникання різних захворювань і дитячих інфекцій (дотримання строків 

профілактичного щеплення, виключення контактів з хворими та інші);   

- охорону органів слуху від простудних захворювань, від попадання інородних 

предметів, від зайвого шуму, а також своєчасне лікування вушних захворювань);  

- виключення випадків смоктання пальців або постійного підкладання руки під одну і 

ту ж щічку під час сну (останнє може призвести до перехресного прикусу);  

- раннє протезування зубів у разі їх передчасної втрати, оскільки втрата зубів у дітей 

призводить до значної деформації сусідніх зубів і щелеп (не мається на увазі вікова 

зміна зубів);   

- своєчасне оперування розщеплень верхньої губи та піднебіння, якщо вони є в дитини;   

- своєчасне підрізання короткої або прирощеної під’язикової зв’язки (не пізніше 4-5 

років, оскільки до цього часу в дитини повинні з’явитися звуки верхнього підйому);   

- охорону голосового апарату від нежиті, попадання пилу, голосового перевантаження;   

- охорону нервової системи дитини (виключення криків, залякування, страшних 

розповідей, щадний режим під час хвороби та після неї). Цей розділ профілактики 

особливо важливий для попередження усілякого роду невротичних мовленнєвих 

порушень, в першу чергу заїкання.  
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Піклування про правильний мовленнєвий розвиток дитини це: 

- забезпечення сприятливого мовленнєвого оточення, як необхідного взірця для 

наслідування (в разі відсутності порушень мовлення в оточуючих дитину людей);   

- заохочування лепетання мімікою радощів;  

-  виховання спрямованості на сприйняття мовлення оточуючих, для чого потрібно 

якомога більше розмовляти з дитиною, починаючи з перших днів її життя;   

- уповільнене й чітке вимовляння дорослими простих слів, пов’язаних з конкретною 

життєвою ситуацією, а також розбірливе називання оточуючих предметів та 

виконуваних дій, що допоможе дитині поступово оволодіти мовленням;   

- ясне та чітке промовляння дорослими слів, які дитина вимовляє неправильно;  

- призвичаювання дитини під час бесіди дивитися в обличчя співрозмовника, оскільки 

зорове сприйняття артикуляції сприяє більш точному та швидкому її засвоєнню;   

- систематичне створення ситуацій, у яких дитина висловлює своє прохання словесно 

(дорослим не слід намагатися розуміти її з півслова і тим більш з одного жесту або 

погляду), саме оточення повинно викликати в неї необхідність мовленнєвого 

спілкування («розмова» з іграшками, тваринами тощо);   

- повне виключення випадків сюсюкання з дітьми, яке позбавляє їх правильного взірця 

до наслідування;   

- заняття музикою, ритмікою, співами, що сприяє розвитку мовленнєвого дихання, 

сили голосу, тембру, модуляції, а також попереджує нерозбірливість мовлення;   

- розвиток тонкої дрібної моторики, яка відіграє важливу роль в оволодінні 

повноцінним мовленням.  

 

2. Вторинна профілактика  

Якщо, незважаючи на вжиті профілактичні заходи, несприятливі фактори мали місце, 

слід негайно починати вторинну профілактику, спрямовану на попередження подальшого 

розвитку порушень, які вже виникли.  

Дитячий мозок має велику пластичність, гнучкість, здатність до розвитку. В силу цього 

багато уражень можуть зникнути аби не лишити після себе помітних слідів.  

Велике значення в такій компенсації належить створенню сприятливих соціально-

побутових умов, у яких росте й розвивається дитина. Якщо ж ці умови будуть незадовільними, 

то на компенсацію розраховувати не доводиться, швидше навпаки – відхилення, які вже є, 

будуть тільки посилюватися.  

Таким чином, якщо в матері були проблеми під час вагітності, пологів або в ранньому 

періоді розвитку дитини, слід докласти максимум зусиль для того, щоб забезпечити відповідне 

комфортне середовище для подальшого розвитку малюка.  

Не менш важливе значення має своєчасна медична корекція. У наш час існує багато 

медикаментозних засобів та препаратів, що сприяють більш швидкому дозріванню певних 

мозкових структур та нормалізації їх функцій. У переважній більшості випадків усе це разом 

узяте дозволяє повністю подолати або значно пом’якшити негативний вплив шкідливих 

чинників на весь хід подальшого мовленнєвого розвитку дитини.  

 

3. Третинна профілактика  

Третинна профілактика – це попередження рецидивів (повернень) вже скорегованих 

мовленнєвих розладів. Такі рецидиви мають місце у випадках недостатнього закріплення 

результатів логопедичної роботи або при особливо несприятливих життєвих ситуаціях, які 

можуть порушити механізм компенсації. Частіше за все це спостерігається при заїканні. У 

цьому випадку важливо розуміти, що тільки-но засвоєні навички правильного мовлення є дуже 

нестійкими, і для їх повної автоматизації потрібен певний час і постійна робота із закріплення. 
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При виявленні порушень у домовленнєвий період корекційну роботу необхідно 

спрямувати на розвиток сенсорних можливостей дитини та розвиток емоційного спілкування. 

Тому батькам одразу даються рекомендації:   

- розмовляти з дитиною, наспівувати, нахилившись до неї, викликати зосередженість 

та посмішку;  спонукати до стеження за яскравим предметом, що рухається (на 

відстані 50-60 см);   

- заохочувати дитину до пошуку дорослого, який розмовляє з нею і рухається навколо 

манежу (2,5–3,5 міс.); 

- спонукати малюка прислухатися до звуків, що видають різні предмети (дзвіночок, 

дудочка тощо), повертати голову в бік джерела звуку (3 міс.);   

- показувати дитині, яка перебуває в різних положеннях(лежить, сидить) яскраві 

іграшки, різні за формою, розміром, кольором;  ознайомлювати з іменами дітей і 

дорослих (з 8 міс.); 

- звертаючись до дитини, вимовляти окремі склади (мама, ба-ба та ін.), спонукати її до 

повторення; 

- учити знаходити за словом дорослого серед кількох  (іграшок одну (з 8-9 міс.));   

- вимовляти за наслідуванням склади, короткі слова, що їх діти вже знають (з 8-

8,5 міс.);   

- розвивати дрібну моторику (пальчикова гімнастика).  

Навчання дітей раннього віку правильному мовленню завжди проводиться в ігровій 

формі, проте ці ігри не є довільними, це керований процес, у якому крім навичок мовленнєвого 

спілкування розвиваються пам'ять, увага, спостережливість, мислення.  

Отже, система раннього втручання передбачає створення оптимальних умов для 

профілактики, виявлення та корекції мовленнєвих порушень у дітей, соціальної адаптації та 

інтеграції в загальноосвітній простір. 

Недосконалість мовленнєвого розвитку як вищої психічної функції може стати 

причиною обмежень у спілкуванні, недостатньому рівні сформованості пізнавальних процесів, 

виникненні загальної затримки психічного розвитку, стійкої неуспішності в навчальній 

діяльності та порушень поведінки. Однією з найважливіших завдань закладів дошкільної освіти 

є профілактика порушень мовленнєвого розвитку, що зумовлено соціальним значенням 

мовлення. В профілактиці повинні брати участь всі сторони зазначеного процесу тобто 

педагоги, логопед, батьки, тільки їх сумісна діяльність дасть видимий результат. 
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ПРИРОДА ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 

ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
(із досвіду роботи) 

 

Найбільшу насолоду й радість, найпалкішу любов до рідного 
краю, до життя викликає природа, яка завжди чарувала й чарує, 
хвилювала й хвилюватиме. Людина – частина природи. Природа оточує дітей усюди. Вона 
цікавить їх, привертає увагу і певним чином впливає на них. Збагачуючи і розширюючи 
уявлення дітей про природні явища, про життя рослин і тварин, про творчу працю людей з 
вирощування культурних рослин і корисних тварин, я пробуджую в них живий інтерес до 
навколишнього світу, бажання працювати разом із дорослими, приносити користь, бажання 
охороняти ліси, зелені насадження. Виховуючи в дітей із самого раннього віку любов, інтерес 
до рідної природи, залучаючи їх до праці, формую у вихованців працьовитість, бережливе 
ставлення до природи, розвиваю почуття прекрасного. У навчально-реабілітаційному центрі 
діти знайомляться зі світом знань про природу, і майбутнє їхнє 
ставлення до неї залежить від того, наскільки вони 
оволодівають цими знаннями, як у них буде виховано бережне 
ставлення до природи. Те, що природа життєдайно впливає не 
тільки на наш душевний стан, але й на фізичне здоров’я, 
відомо з давніх часів. Отже, важко переоцінити вплив природи 
на людину. Вона — всюди! Таким чином, актуальність 
проблеми, її недостатня теоретична і методична розробленість 
зумовили вибір теми мого проблемного питання:  ―Природа як засіб корекції порушень 
розвитку дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами‖. 

У закладі, де я працюю, освітнім процесом охоплені вихованці з особливими освітніми 
потребами. Діти не лише здобувають знання, а й проходять реабілітацію, корекцію порушень 
розвитку. В цьому і полягає специфіка роботи. В основу моєї роботи з вихованцями  покладено 
сучасне наукове розуміння компенсації та корекції, соціальної адаптації та інтеграції в 
суспільство дітей з порушеннями розвитку. 

Пріоритетними напрямками роботи є – створення максимально сприятливих 
педагогічних і соціально-психологічних умов з метою всебічного розвитку можливостей і 
здібностей дітей з особливими освітніми потребами, корекції їх психофізичних вад, збереження 
та зміцнення здоров'я відповідно до шкільної програми «Центру сприяння здоров'ю» та 
успішної інтеграції вихованців у сучасне суспільство. 

Корекційне навчання та виховання реалізовується через низку спеціально підібраних 
завдань і вправ, що забезпечують подолання порушень розвитку дітей з особливими потребами, 
за рахунок застосування методів навчання, що враховують індивідуальні особливості таких 
дітей. У початковій школі закладу всі діти з особливими потребами включені в освітній процес. 
Вони осягають основи незалежного життя, засвоюють нові форми поведінки, спілкування, 
взаємодії. Працюючи багато років з учнями початкових класів, я намагаюся знайти такі шляхи 
вдосконалення освітнього процесу, що сприяв би мотиваційному саморозкриттю, 
самовираженню, самовдосконаленню школярів, їх комунікативно-творчих здібностей. 

Розвиток і корекція уваги, сприймання, мислення, пам’яті, уяви, розвиток дрібної 
моторики треба розглядати інтегровано, оскільки жоден із мислительних процесів не працює 
сам по собі, а розкривається, розвивається, коригується системно. Паралельно 
напрацьовуються: збагачення словникового запасу, розвиток мовлення, збільшення обсягу 

Якщо дитина плаче, 

цілуючи нещасного кота, 

то я скажу усім одначе, 

що у світі є любов і доброта. 

 

Антуан де Сент-Екзюпері 
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пам’яті; відбувається різнопланове інформаційне збагачення. Розвиток широкого діапазону 
психічних процесів сприяє становленню наполегливості і цілеспрямованості, творчої 
активності, відповідальності та старанності, дисципліни і критичного мислення, здібності 
аргументовано відстоювати свої погляди і переконання; пробуджує в дітей емоційне 
задоволення, позитивне ставлення до навчання, бажання пізнавати більше. 

Корекційно-розвиткова робота передбачає вирішення специфічних завдань, зумовлених 
особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти. Одним із засобів у подоланні 
порушень розвитку дітей є природа. 

―Людина була й завжди залишається дитям природи, і те, що ріднить її з природою, має 
використовуватися для її прилучення до багатств духовної культури‖ – писав 
В.Сухомлинський. Спілкування з природою повинно відбуватися в різних формах: через працю, 
споглядання, творчість, науковий пошук, спостереження, милування. І тут важливим є 
створення умов, за якими дитина могла б торкнутися природи не тільки рукою, а й розумом, 
серцем і душею.  

З цього приводу В. Сухомлинський зауважував: ―Маленька людина, в якої відкрилися 
очі на світ, бачить корінь, стебло, листя і міркує про те, як взаємопов’язані ці частини рослини 
як єдиного цілого‖. За переконанням педагога, природа є колискою дитячої думки, тому 
потрібно прагнути, щоб кожна дитина пройшла школу дитячого мислення щодо спілкування з 
природою. Важливим є те, щоб діти, бачачи і розуміючи свою єдність з природою, переживали, 
оберігали і примножували природні багатства. 

Освітній процес базую на компетентнісно орієнтованих завданнях з використанням 
сучасних освітніх технологій. Для емоційно-естетичного сприйняття природи на уроках 
(української мови, літературного читання, природознавства, трудового навчання, 
образотворчого мистецтва, музики, соціально-побутового орієнтування, основ здоров’я та ін.) 
систематично проводжу дидактичні ігри природничої тематики, цікаві пізнавальні вправи 
(ребуси, шаради, кросворди, анаграми тощо), що сприяє полегшенню засвоєння матеріалу, 
«заочні» подорожі в природу, «усні журнали», репортажі з місця подій та ін. Такі форми 
проведення навчальних занять позитивно впливають на емоційну сферу дитини, сприяють 
розвитку уяви, фантазії, мислення, уваги. Поряд із фронтальними та індивідуальними формами 
роботи діти залучаються до колективної діяльності. Також першорядного значення надаю 
спостереженням у природі, власним дослідженням, практичним роботам, роботі з 
інформаційними джерелами, дослідам (спостереження за проростанням цибулі, насіння огірка), 
практичній діяльності з охорони природи. На уроках використовую методи навчання: 
пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, частково-пошукові, дослідницькі, метод 
проблемного викладу тощо.    

У своїй роботі враховую вікові особливості вихованців з особливими освітніми 
потребами початкової ланки, розвиваю  їх пізнавальну активність, створюю на уроці атмосферу 
зацікавленості, здійснюю міжпредметні зв'язки, використовую дидактичні та наочні матеріали, 
застосовую різноманітні ігрові вправи з метою розвитку емоційної сфери, уваги, пам'яті, 
мислення, зв'язного мовлення тощо. Крім того, вважаю, важливим є уміння розподіляти 
активність – свою власну і школярів – шляхом розгортання різних видів діалогічних форм, 
роботи в парах, групах, за допомогою організації інтерактивної навчально-пізнавальної 
діяльності. Бо саме застосування інтерактивних технологій навчання допомагає педагогам 
досягти розвивальних та дидактичних цілей, створює атмосферу взаємної підтримки, 
взаєморозуміння між вихованцями, надає можливість кожному школяреві самоактуалізуватись 
та самореалізуватись. Цьому сприяють інтерактивні прийоми «Незакінчене речення» (часто при 
мотивації навчальної діяльності), «Мікрофон» (доцільно у визначенні мети уроку та підбитті 
підсумків), "Асоціативний кущ", "Мозковий штурм",  дидактичні ігри, робота в парах , групах 
тощо. Особливу увагу звертаю на використання в практиці роботи психофізіологічних 
особливостей своїх вихованців та використовую  їх під час проведення уроків. З метою 
розвитку пам’яті молодших школярів, я на кожному уроці використовую наочність, 
дидактичний, демонстраційний (відповідно до теми: овочі, фрукти, листочки дерев, насіння 
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рослин, колоски, зернинки, гриби тощо) та роздатковий матеріал, який сприяє кращому 
засвоєнню матеріалу і реалізовував корекційну мету. 

З метою досягнення поставленої мети, глибокого розкриття теми уроку використовую  в 
практиці своєї роботи найновіші досягнення педагогічної науки: активні та інтерактивні методи 
навчання, методи особистісно-орієнтованого навчання та інші. При підготовці до уроку 
користуюся сучасною науково-методичною літературою, фаховими журналами, методичними 
листами, газетами. 

Наприкінці кожного уроку ми разом з учнями обговорюємо їх досягнення за урок, даю 
чіткі настанови на наступний урок та глибоко аналізую виконання дітьми запропонованих 
вправ із їх корекцією.   

Потяг до всього живого, закладений у людині від самого народження, найяскравіше 
виявляється в дитячому віці. Дитина радіє і першій весняній квіточці, і комасі, що прокинулась 
від зимового сну; її приваблює і таємничий ліс. Однак відчуття краси, розуміння природи не 
приходить саме собою. Його треба виховувати з дитинства, коли інтерес до навколишнього 
особливо великий. Процес цей складний і тривалий. Навколишній світ в усій своїй красі і 
неповторності відкривається перед дитиною лише тоді, коли вона сприймає його 
безпосередньо. Діти виявляють турботу передусім про ті об'єкти, що бачили, про які мають 
чимало відомостей; незнання ж спричинює в кращому разі байдужість. Нерідко ж не 
усвідомлюючи наслідків негативного ставлення до навколишнього діти завдають шкоди 
природі. Як же зробити, щоб людина змалечку не тільки оволоділа певними знаннями й 
уміннями, а й виросла чуйною, активною, коли йдеться про захист природи, поліпшення 
навколишнього середовища? 

Проблема виховання дітей засобами природи та питання охорони навколишнього 
середовища хвилювали педагогів усіх часів, актуальною є і сьогодні. 

Свідоме і бережливе ставлення кожної людини до природи можливе тільки при 
наявності екологічної культури, широких екологічних знань, які повинні формуватись, 
починаючи з дитинства. Знання про закономірності розвитку природи, знайомства з загадковим 
світом тварин, рослин, з особливостями їх поведінки, проблемами, які виникають в їх житті і 
дуже часто з вини людини, дадуть можливість кожному відчути особисту відповідальність за 
майбутнє природи. 

У досягненні позитивних результатів у вихованні любові до природи я беру до уваги, як і 
вікові, так і індивідуальні особливості, риси характеру, ставлення до навчання, потреби і 
здібності кожного свого вихованця. Лише за цієї умови можливо забезпечити свідоме і 
повноцінне сприйняття дитиною навчального матеріалу, вибрати в неї правильне відношення 
до навколишнього середовища, сформувати екологічну культуру. Початкова школа відкриває 
неабиякі можливості для цього, бо саме тут природна допитливість дітей та щирий інтерес до 
оточення створюють надзвичайно сприятливі умови для виховання в молодших школярів 
нашого закладу дбайливого ставлення до природи. Виховання любові до природи – одне з 
найважливіших завдань сьогодення. Уже з перших уроків  підводжу дітей до думки, що людина 
— невід`ємна складова чистина природи, що вона, розвиваючись та задовольняючи свої 
потреби, впливає на навколишнє середовище. Причому, цей вплив може бути як позитивним, 
так і негативним. На уроках природознавства наводжу приклади і показую, що в результаті 
безвідповідального ставлення до природи знищено ліси на значних територіях, суттєво 
скоротилася чисельність багатьох тварин, птахів і рослин, деякі навіть повністю зникли. 

Оскільки для молодших школярів найдоступнішим є емоційно-естетичне сприйняття 
природного середовища, то я постійно знаходжу способи злиття емоційних почуттів у ставленні 
до природи з пізнавальними завданнями щодо її вивчення і практичними діями з охорони.  

Дуже активною формою організації природоохоронної діяльності молодших школярів, 
які мають особливості в розвитку розумових процесів, є екскурсії, під час яких у них 
формуються позитивні установки, навики спостережливості, орієнтації в позитивних і 
негативних явищах у природному середовищі, емоційно-естетичного сприйняття 
відповідальності за її стан. Під час сезонних екскурсій у природу, акцентуючи увагу дітей на 
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характерних ознаках кожної пори року, формую почуття прекрасного, любов до рідного краю, 
навички грамотної поведінки в природі, оцінки позитивних і негативних дій людини стосовно 
навколишнього середовища. Виховувати в дітей відповідальне ставлення до природи – це 
складний і довготривалий процес. Його результатом повинно бути не лише оволодіння 
відповідними знаннями і уміннями, а й розвиток уміння і бажання активно захищати, 
поліпшувати природне середовище. Від успішного здійснення екологічного виховання, 
формування нового екологічного мислення залежить наше майбутнє, майбутнє наших дітей та, 
зрештою, майбутнє нашої держави. Вже в початкових класах дітям прищеплюю любов до 
навколишнього середовища, вчу оберігати "зелених друзів" та примножувати багатства. 
Елементи екологічного виховання червоною ниткою проходять через весь освітній  процес. 
Щоб прищеплювати любов до природи і оберігати її, я на уроках даю багато цікавої і 
пізнавальної інформації на природну тематику.   

З метою виховання гуманного ставлення до природи, розвиток чутливості до її краси я 
систематизувала свою роботу за допомогою таких психолого-педагогічних напрямів, які є 
основою формуючої методики: 

 - створення в школярів молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами  
позитивно-емоційної спрямованості на об'єкт природи за допомогою виразного демонстрування 
педагогом відповідного особистого ставлення до нього; 

- активізація сенсорної сфери вихованців, тобто включення якомога більшої кількості 
аналізаторів у процес сприймання природного явища (уважно роздивитися, доторкнутися, 
споглядати, понюхати тощо); 

- створення умов для активізації в пам'яті дитини образу об'єкта природи, який 
сприймається раніше (унаочнення, оповідання, бесіди тощо); 

- моделювання ситуацій ототожнення себе з об'єктом живої природи (ігрові вправи, ігри-
драматизації); 

- вправляння в гуманних діях та вчинках щодо об'єктів природи. 
Підготовка школярів до охорони природи здійснюється з урахуванням їх вікових 

особливостей. Скажімо, молодші школярі охоче доглядають за рослинами, молодими 
деревцями й маленькими тваринками. Захищаючи їх та вирощуючи, діти разом з цим 
мимовільно стають і покровителями самої природи. Багато приємних переживань і свіжих 
вражень приносять їм прогулянки й екскурсії в природу, спостереження за комахами, 
метеликами, жучками, мурашками, ведеться щоденник природи, фенологічних спостережень. 
Власна праця над доглядом за рослинами і тваринами, вирощення і збір врожаю, охорона 
природних об'єктів, мурашників, джмелів і бджіл, пташиних гнізд, водойм, парків, квітників, 
скверів, проведення Днів птахів, Днів лісу, Днів урожаю, відзначення професійних свят 
підвищують дієвість екологічного виховання молодших школярів, сприяють перетворенню 
знань в екологічні переконання. 

Василь Олександрович Сухомлинський вважав, що природа мозку дитини потребує, щоб 
її розум виховувався серед природи, щоб думка переключалася з наочного образу на "обробку" 
інформації про цей образ. Якщо ж ізолювати дітей від природи, якщо з перших днів навчання 
вони сприймають тільки слово, то клітини мозку швидко стомлюються і не справляються з 
роботою, яку пропонує вчитель. Ось причина того явища, з яким багато вчителів часто 
зустрічаються в початкових класах: дитина немовби уважно слухає, але не сприймає жодного 
слова, бо педагог розповідає. У цьому разі учневі треба думати над правилами, розв'язувати 
задачі – все це абстракції, узагальнення, нема жодних образів, мозок стомлюється. Тут і 
виникає незацікавленість до матеріалу, який подає вчитель. Ось чому треба розвивати дітей, 
виховувати бережливе ставлення до природи, зміцнювати розумові сили дитини серед природи 
– це вимога природних закономірностей розвитку дитячого організму. 

Організовуючи процес вивчення навколишнього середовища, світу природи і людини, я 
добираю методи і форми, які стимулюють навчальну діяльність, роблять її творчою, бажаною і 
цікавою для кожної дитини. Бесіда захоплююча тим, що ведеться в манері народних оповідей, 
легенд, переказів та інших жанрів фольклору. Роз'яснення також набирає великої сили 
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виховного впливу через використання народних прислів'їв, приказок, загадок, скоромовок, 
дражнилок та інших творів дитячого фольклору. Вони, як і рідна мова в цілому, відповідають 
генетичному кодові й рисам національної вдачі української дитини, а тому сприймаються нею 
легко й щиро. 

На почуття дитини впливає краса опису процесів, явищ природи і предметів 
навколишнього світу. В розповідь або під час бесіди включаю уривки з художніх творів, віршів, 
пісень і навіть казок. 

Досвід показав, що вихованцям закладу, особливо молодшим школярам,  важливо 
уявити незнайомі предмети або явища природи. Одним із методів забезпечення наочно – 
чуттєвої основи засвоєння знання є спостереження. Це цілеспрямоване, планомірне сприйняття 
об'єктів навколишньої діяльності. Воно підпорядковане конкретно визначеним цілям і вимагає 
вольових зусиль. Систематично спостерігаючи за об'єктами природи, в дітей формуємо 
спостережливість. 

Діяльність дітей я організовую так, щоб через самостійні відкриття, розв'язання 
проблемних завдань, різноманітні дії з природними об'єктами вони оволодівали новими 
знаннями, вміннями та навичками. Тому одне із головних завдань – навчити дитину бачити 
навколишній світ. 

Постійно в освітній роботі я використовую метод гри.  Екологічні ігри та завдання дають 
дитині змогу відчути себе частинкою природи, реагувати на проблеми, викликають бажання 
допомогти природі, захистити її від небезпеки. Сюжетні ігри з екологічним змістом 
допомагають ознайомитися з діяльністю людей, які досліджують стан природи та охороняють 
її. В іграх діти виконують різноманітні пізнавальні завдання. Пізнавальні завдання в іграх на 
матеріалі природи можуть бути найрізноманітнішими і передбачати закріплення уявлень про 
предмет і явища природи розвиток умінь  порівнювати предмет, виділяти основні і другорядні 
ознаки, здійснювати класифікацію предметів. То ж звичайну буденну прогулянку можна 
перетворити на захоплюючу гру-змагання "Хто більше помітить красивого в природі". 

Важливим засобом виховання любові до природи, емоційного позитивного ставлення,  
глибокої зацікавленості поліпшення природного середовища є масові заходи, зустрічі, 
вікторини, свята. 

З метою детального вивчення птахів рідного краю та виховання любові до братів наших 
менших проводжу такі класні свята: "Зустрічаємо пернатих друзів", акції "Пташина ялинка", 
"Допоможемо зимуючим птахам"; виховні заходи – вікторини на тему: "Зелена аптека", "У світі 
птахів"; усні журнали "Будь природі другом"; подорожі "Допоможемо тваринам взимку"; 
конкурси малюнків "Зелений світ навколо мене"; диспути "Запитай у ялинки", "Танок осіннього 
листя"; в гостях у книги "Люби все живе", екскурсії-розмови "Чим пахне осінь?", "Дерева –
символи України", "Квіти – легенди".   

Охоплюючи дітей ще з молодшого віку цікавими заняттями, практичними корисними 
справами, ми даруємо їм радість пізнавального спілкування з природою, розвиваємо 
допитливість, інтерес до знань, до минулого нашого народу, звичаїв та традицій. Фольклорні 
твори і в наші дні відіграють винятково важливу роль у вихованні та навчанні дітей. Діти не 
байдужі до фольклору, їх приваблює виявлена в казках фантастика, афористичність прислів'я, 
метафоричність загадки, таємничість легенди, образна поетичність календарно-обрядової пісні. 

Найбільшу увагу я приділяю маленьким за розміром фольклорним творам, які 
відзначаються великою глибиною і місткістю думки, яскравістю образів. Це передусім доступні 
сприйняттю моїх вихованців загадки, прислів'я і приказки, народні прикмети. З багатьма 
природними явищами діти зустрічаються кожного дня. Однак у них дуже часто не розвинена 
увага і спостережливість. Це призводить до неправильного розуміння багатьох явищ, а деякі 
об'єкти природи викликають у дітей навіть відразу. Виходячи з цього, з перших днів 
перебування дітей у Центрі я у доступній формі розкриваю складну систему взаємозв'язків 
предметів і явищ природи, вчу  розуміти красу навколишньої природи. 

Під час виховання в дітей бережливого ставлення до природи, я використовую й 
фольклорні твори – ліричні пісні, казки, легенди, перекази. 
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Краса рідного краю, чарівні картини природи – провідна тема, передусім, веснянок. У 
веснянках оспівується краса природи весною, коли вона ніби прокидається від сну, коли все 
оживає, оновлюється, розцвітає пишним цвітом. У них виражено почуття радості й захоплення 
цією красою. Веснянка привчає дітей спостерігати й розуміти явища навколишньої природи, 
помічати зміни в ній, відчувати її красу. 

Поряд з веснянками поширені й не обрядові дитячі пісні про природу. Це життєво 
радісні твори, які розкривають різноманітність і багатство рослинного світу, його красу й 
цінність для людей. Ці пісні привчають дитину розуміти й любити народне життя, 
прищеплюють пошану до землеробства, привчають дітей до праці, виховують у дітей бажання 
бережливо ставитися до природи. 

Аналогічним способом на заняттях використовую народні казки. Народна казка посідає 
важливе місце в навчально-виховній роботі на уроках. Адже в ній знайшли відображення 
взаємини між людьми, мораль і етика народу, картини з життя природи. Казки відзначаються 
великою простотою й дохідливістю розповіді, майстерним розгортанням сюжету, емоційною 
силою, яскравою образністю і барвистою мовою. Тому вони користуються великою 
популярністю серед дітей. Педагогічні казки ніби опосередковано, непомітно ззовні, але 
ефективно виховують у дітей найкращі людські почуття щиросердності і любові до всього 
живого і прекрасного. 

Усім відомо, як діти люблять слухати одну й ту ж саму розповідь по кілька разів. Тому я  
використовую на заняттях сюжети добре відомих дітям казок. Практично будь-яка відома казка 
може стати "екологічною", якщо змінити відповідним чином певні деталі, сюжетну лінію або й 
окремих персонажів.   

Чим цікавіше для дитини те, що вона вивчає, тим більше зосереджується її увага, тим 
глибше засвоюється знання.   

Підсумовуючи вищесказане, скажу, що природоохоронну роботу доцільно проводити 
безперервно на всіх рівнях організації освітнього процесу, з усіх предметів, базуючись на 
принципах нероздільного зв'язку теорії з практикою, науковості, міжпредметності, 
індивідуального підходу Тому для досягнення позитивних результатів у вихованні молодших 
школярів з особливими освітніми потребами потрібно брати до уваги вікові та індивідуальні 
особливості, риси характеру і використовувати різноманітні методи та форми для формування у 
дітей любові та емоційно позитивного ставлення до природи. 

Врешті,  можна дійти висновку, що подолання порушень розвитку засобами природи  в 
молодших школярів дасть  позитивну динаміку тоді, якщо створити такі педагогічні умови: 
давати дітям систематичні природничі знання; навчити дитину любити життя, природу, людей, 
себе, активно пізнавати світ. Формувати в дітей систему екологічних знань про предмети і 
явища природи, тобто вивчати самі предмети і явища в природі, зв'язки і відносини, які існують 
між ними. Розвивати моральні почуття, формувати моральну свідомість і опановувати навиками 
і звичками моральної поведінки. Проводити корекційні заняття в умовах комплексного 
використання різних видів діяльності молодших школярів у природі. 
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З досвіду роботи педагогічних працівників області 

 

Ганна Тур,  

методист відділу природничо-математичних дисциплін ЧОІППО 

 імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук 

 

РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС 
(з досвіду роботи Сороки Валентини Володимирівни, вчителя 

математики Козелецької гімназії № 1 Козелецької селищної ради 

Чернігівського району Чернігівської області) 

 

Сучасна реформа освітньої галузі трансформує освітній процес та роль учителя, надає 

йому повноважень агента змін XXI століття. 

Першорядним завданням педагогів є створення умов для формування творчої, 

життєвокомпетентної особистості, здатної реалізувати свій потенціал у суспільстві.  

Головне завдання вчителя математики в закладах загальної середньої освіти полягає у 

формуванні в здобувачів освіти предметної математичної  та ключових компетентностей, 

необхідних для їхньої самореалізації у швидкозмінному світі. Тобто, основне завдання – 

плекати особистість, яка здатна до саморозвитку, самоосвіти, творчої діяльності, а також 

діалогу з суспільством та природою.  

Формування математичної компетентності – педагогічний процес, спрямований на 

формування в здобувачів освіти особистісних якостей, що знаходять вияв у теоретичних 

знаннях з математики та практичних уміннях і навичках та використанні їх. 

Набуттю математичних компетентностей сприяє значною мірою дослідницький підхід у 

навчанні, який реалізують через дослідницьку діяльність та навчальні дослідження.  

Саме формуванню дослідницької компетентності в здобувачів освіти, як одному з 

основних компонентів математичної компетентності, велике значення приділяє Валентина  

Сорока. 

Валентина Володимирівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель 

математики Козелецької гімназії № 1 Козелецької селищної ради Чернігівської області. Стаж 

роботи за фахом – 23 роки. Педагог вищої кваліфікаційної категорії, має звання «старший 

учитель», має високий рівень науково-теоретичної і фахової підготовки. 

Працює над реалізацією методичної теми «Розвиток дослідницьких компетентностей 

здобувачів освіти на уроках математики та в позаурочний час», творчо підходить до планування 

уроків, позаурочних заходів, досконало володіє ефективними формами та методами освітнього 

процесу. 

Здобувач освіти повинен не тільки здобути знання, а й навчитися досліджувати, 

аналізувати та робити самостійно висновки з отриманих результатів. 

Таким чином, актуальність вибраної теми очевидна та обумовлена: 

– новими вимогами суспільства до розвитку особистості, компетентної до 

проведення досліджень; 

– реалізацією поглибленого індивідуального підходу до здобувачів освіти, за 

якого кожному може бути запропоновано його власну траєкторію освіти; 

– необхідністю розв’язання протиріч, які існують в освітньому процесі, між 

широким розповсюдженням дослідницької діяльності й недостатнім рівнем підготовки 
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спеціалістів, здатних компетентно використовувати здобуті знання у своїй майбутній 

професії.  

Науково-дослідницька робота учнів – особливий вид навчальної діяльності, під час якої 

на основі теоретичних і практичних знань, умінь і навичок учні розв’язують теоретичні або 

прикладні наукові проблеми різних складнощів та труднощів.  

Залучаючи школярів до наукової, експериментальної та конструкторської роботи, 

вчитель розвиває в них природні здібності та задатки, створює умови для саморозвитку й 

творчого самовдосконалення. 

Суть технології навчання як дослідження полягає в забезпеченні освітньої підготовки, 

виховання учнів, цілеспрямованого формування їхніх особистісних якостей в умовах 

здійснення систематичних навчальних досліджень. Її метою є набуття учнями досвіду 

дослідницької роботи, розвиток їхніх інтелектуальних здібностей, творчого потенціалу, 

формування активної, компетентної, творчої особистості. 

Застосування дослідницької технології навчання потребує врахування пізнавальних 

інтересів, інтелектуальних здібностей, рівня знань, умінь і навичок учнів, якостей особистості. 

Для її реалізації потрібно чітко визначити зміст навчальних досліджень, завдання, які чекають 

свого розв’язання і характер дослідницької діяльності учнів. 

Кваліфікований учитель математики – не носій готових знань, розв’язків і висновків, він 

повинен ставити й перед класом, і перед собою ряд нерозв’язаних, дискусійних проблем, які 

потребують дослідження. Здобувачам освіти важливо бачити те, що виходить за рамки 

засвоєння готових понять і розв’язків.  

Вивчення нового матеріалу можна провести як на рівні ознайомлення з уже відомим 

трактуванням, так і на рівні самостійних, корисних і не оригінальних спостережень і 

узагальнень, а також на рівні маленького відкриття, яке дасть можливість по-новому 

подивитися на матеріал, що вивчають, та відомі поняття. У цьому полягає формування 

дослідницьких компетентностей учнів, у процесі яких: 

– розширюють кругозір учнів у галузі математичних досягнень; 

– виявляють найбільш обдарованих учнів і розвивають їхні творчі здібності; 

– учня активно включають у процес самоосвіти й саморозвитку; 

– удосконалюють уміння і навички самостійної роботи, підвищення рівня знань й 

ерудиції. 

Дослідницька діяльність – це робота учнів з дослідження різних об’єктів зі збереженням 

процедур й етапів, наближених до наукового дослідження, але адаптованих до рівня 

пізнавальних можливостей учнів. Основною відмінністю навчальної дослідницької діяльності 

від наукової є те, що в результаті її учні не виробляють знання, а набувають навичок 

дослідження. Саме навички є універсальним способом засвоєння дійсності. При цьому в них 

розвиваються здібності до дослідницького типу мислення, активізується особистісна позиція. 

Дослідницька технологія потребує реалізації педагогічної моделі «навчання через відкриття». 

Валентина Володимирівна – талановитий педагог, 

творча особа, здатна залучити школярів в активний 

пізнавальний процес.  

Вільно орієнтується в методичній і науковій літературі, 

в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання. Її 

уроки особистісно орієнтовані, цікаві, відрізняються чіткою 

організацією освітнього процесу, глибоким науковим змістом, 

високою методичною майстерністю, практичною 

спрямованістю.  

За час роботи в гімназії забезпечує високий рівень викладання математики відповідно до 

навчальної програми та з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти. 

Викладання математики спрямовує на формування в здобувачів освіти математичних 

компетентностей як необхідної умови їхнього повноцінного життя в сучасному суспільстві; 



2021 Педагогічні обрії № 4 (118) 
 

62 

інтелектуальний розвиток учнів; формування в учнів загальнонавчальних умінь, культури 

мовлення, чіткості й точності думки, критичності мислення. 

У своїй діяльності використовує сучасні передові методики та технології: особистісно 

орієнтованого навчання, групові технології, технологію «створення ситуації успіху», 

технологію навчання математики з використанням ключових задач, проблемне навчання, 

навчання з використанням дослідницької діяльності. 

У повсякденній роботі вчитель володіє інноваційними 

освітніми методиками й технологіями, активно  використовує 

їх та поширює в професійному середовищі. Фахівець 

професійно користується широким спектром стратегій 

навчання; уміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, 

застосовує нестандартні форми проведення уроку; активно 

впроваджує форми та методи організації освітнього процесу 

на уроках математики, що забезпечує максимальну 

самостійність навчання учнів.  

Уроки проводить на високому науково-методичному 

рівні. Усі її заняття забезпечують розвиток особистості учня, тому що вчитель дотримується 

головних вимог професійної моралі: повага до учнів, педагогічний оптимізм, створення ситуації 

успіху. 

Валентина Сорока володіє на високому науково-методичному рівні методикою 

викладання математики. 

Особливу увагу приділяє питанню правильної побудови уроку – сходинки вгору в 

розвитку кожної дитини та її пізнавальної діяльності. Старається максимально активізувати 

розумову діяльність учня, зосереджує увагу на поставленому завданні, навчає аналізувати дані, 

досліджувати, підбирати методи розв’язку, пояснювати та осмислювати задачу, робити певні 

висновки.  

Ефективно використовує технологію інтерактивного навчання: мозковий штурм, сніжна 

грудка, асоціативний кущ, робота в групах, робота в парах. Технологія сприяє формуванню 

навичок як предметних, так і загальнонавчальних, виробленню життєвих цінностей, розвитку 

комунікативних якостей.  

Під час пояснення нового матеріалу створює правильну робочу атмосферу в класі, щоб 

учні були впевнені у своїх силах засвоїти програмовий матеріал, не боятись висловлювати свої 

думки та ідеї. Для цього використовує інтерактивні методи: діалог, спільний проєкт, метод 

прес, роботу в малих групах, роботу в парах, дослідницьку 

роботу. Часто використовує колективну форму роботи, яку 

організовує так, що вивчення нового відбувається в процесі 

активного обговорення тих чи інших питань, розв’язання 

яких здійснюють спільними зусиллями учні під 

керівництвом учителя. Для поліпшення сприйняття 

навчального матеріалу, реалізації принципу доступності, 

наочності використовує комп'ютерні презентації 

(наприклад, демонстрація цікавих математичних фактів, 

розгадування кросвордів, виконання вправ типу «Знайди 

помилку», «Доповни речення», «Асоціації»). 

На своїх уроках велику увагу приділяє розв’язуванню прикладних задач, задач з 

фінансовим змістом, щоб показати, що майже кожна абстрактна задача може бути 

математичною моделлю деякої прикладної задачі. У багатьох задачах піднято актуальні 

проблеми життя. Тому пропонує їх вирішити в парах, групах із взаємоперевірками, листами 

самоконтролю. 
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Валентина Сорока формує в школярів практичні компетенції, використовуючи активні 

методи навчання – проблемний підхід, який сприяє інтелектуальному 

розвитку учнів і водночас формує їхній світогляд, емоційні риси 

особистості. 

Уроки математики Валентина Володимирівна будує як 

пізнавальний діалог між учителем й учнями, у якому колективну 

роботу всього класу поєднує з активною пізнавальною діяльністю 

кожного учня. Щоб розвивати творчі здібності учнів з математики в 

старших класах, поступово й систематично включає їх у самостійну 

пізнавальну діяльність. Щоб забезпечити співпрацю між учнями та вчителем, застосовує 

нестандартні уроки: уроки-семінари, уроки-практикуми, уроки-конференції. У зв’язку із 

збільшенням розумового навантаження на уроках практикує такі методичні прийоми, що 

підтримують у школярів інтерес до навчання, бажання займатися математикою, стимулюють 

їхню активність протягом уроку.  

Валентина Володимирівна намагається створити кожному учневі психоемоційний 

комфорт у закладі освіти – ситуацію успіху. 

Прагне допомогти особистості дитини зростати в успіху, дати відчути радість від 

здолання труднощів, дати зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, скрізь необхідно 

додавати зусиль. Адже в сучасних умовах ринкової економіки нашій країні необхідні 

професіонали, які мають одну з найцінніших людських якостей – стійкість у боротьбі з 

труднощами. 

Саме через створення ситуації успіху намагається викликати в учнів бажання вивчати 

математику, залучає своїх вихованців до участі в творчо–пошуковій, науково-дослідній роботі, 

допомагає долати труднощі, відчути радість перемоги, упевненість у власних знаннях.  

Чільне місце в діяльності вчителя займає робота з обдарованими учнями, яку проводить 

не лише на уроках, а й у позаурочний час. 

Її учні є переможцями математичних олімпіад, конкурсів-захистів робіт МАН, 

учасниками Всеукраїнських науково-практичних конференцій, 

особливо активними учасниками науково-практичної 

Всеукраїнської конференції «Новітні технології сучасного 

суспільства» (НТСС – 2017–2020), Всеукраїнського конкурсу «Intel-

Техно Україна». 

Вихованці Лєпєєв Володимир, Гладка Вероніка, Максимчук 

Іван є активними учасниками та переможцями Всеукраїнської 

олімпіади з математики.  

Під керівництвом Валентини Володимирівни Назаренко 

Софія, Стельмах Богдан, Лєпєєв Володимир, Потебня Марія –  учасники II етапу конкурсу-

захисту науково-дослідницьких проєктів. Саме науково-дослідницька робота є набуттям умінь і 

знань, необхідних для виконання в майбутньому самостійного дослідження. 

Валентина Володимирівна під час навчання математики учнів у класах суспільно-

гуманітарного профілю своєю наполегливою працею перетворює учня із пасивного отримувача 

готових знань на дослідника; навчає учня самостійного здобувати знання, вміти аналізувати 

отриманий результат та порівнювати його з відомим теоретичним матеріалом. Процес навчання 

математики стає активним, підвищується пізнавальна активність учнів, а отримані результати 

дослідження учень усвідомлює і синтезує в знання з інших предметів.  

Учителька бере активну участь у конференціях, семінарах, конкурсах, майстер-класах. 

Професійні знання, досвід педагогічної діяльності відзначені Подякою Міністерства 

освіти і науки (2016 р.), Грамотою Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 

адміністрації (2009 р.), Подякою Козелецької селищної ради (2018 р.). 
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Сорока В.В.  

 ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ 

З ГЕОМЕТРІЇ У 8 КЛАСІ НА ТЕМУ «ПЛОЩІ ФІГУР» 

 

Тема  уроку. Розв’язування задач на знаходження площ фігур 

Мета: 

- навчальна: узагальнення і систематизація знань, вмінь і 

навичок із теми «Обчислення площі многокутників»; формувати 

вміння аналізувати, узагальнювати, перевіряти свої досягнення за 

допомогою тестування, вміння розв’язувати задачі практичного 

змісту; 

-  розвивальна: розвиток логічного мислення; правильної письмової та усної 

математичної мови, навичок побудови креслень за умовою завдання, розширення кругозору 

учнів; 

- виховна: виховання акуратності, самостійності, інтересу до математики як 

прикладної науки. 

Ключові компетентності:  

 Спілкування державною мовою – правильно використовувати термінологічний 

апарат, через спілкування доводити свій погляд на предмет. Тлумачити математичні 

твердження, використовуючи арсенал мовних засобів; доречно та коректно вживати в 

мовленні термінологію, поповнювати свій словниковий запас. 

 Математична компетентність – оперувати числовою інформацією, 

геометричними об’єктами на площині; будувати й досліджувати найпростіші моделі 

реальних об’єктів, розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту. 

 Уміння вчитися впродовж життя – визначати мету навчальної діяльності, 

відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; 

організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню 

траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї 

навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати 

помилковість. 

 Ініціативність і підприємливість – вирішувати життєві проблеми, аналізувати, 

прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення, контролювати свої емоції, організовувати 

свій час і мобілізувати ресурси, оцінювати власні можливості, під час  розв’язування задач. 

 

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань 

Обладнання: проєктор, екран, презентація 
Епіграф до уроку     

   Якщо ви хочете навчитися плавати, 

 то сміливо заходьте у воду,  

а якщо хочете навчатися розв’язувати  

                       задачі, то розв’язуйте їх. 

                             Д. Пойа 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. Повідомлення теми й мети уроку 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів 

Повідомлення учня. Вимірювання площ у давнину 

Вимірювання площ – одна з перших задач, яку життя поставило перед людством. 

Установити точно, коли вперше знадобилося визначити площу і якої саме фігури, неможливо. У 

Давньому Єгипті, Вавилоні та Індії незалежно один від одного було знайдено способи 

вимірювання площ. Ще 4000 років тому в Єгипті вже вміли обчислювати площі. Єгиптяни 

обробляли вузьку смугу землі між Нілом і пустелею і сплачували за неї податок.  
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Але щорічно цю смугу затоплював Ніл. Після спаду води  необхідно було поновлювати 

межу. Саме тоді і виникла потреба швидко й правильно визначати площу, що стало однією з 

причин раннього розвитку геометрії як науки про вимірювання землі. 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання (взаємоперевірка) 

Учні вдома виконують тестові завдання. Відповіді проєктують на екран, кожне завдання 

оцінюють у 2 бали, здобувачі освіти обмінюються зошитами й оцінюють виконані завдання 

товаришів. 

 

Варіант 1 Варіант 2 

  1 

 

А. 
  

 
   Б. 

  √ 

 
   В. 

  √ 

 
  Г. 

  

 
 

2. SABCD -? 

 

 

 

 

 

 

 

А.      Б. 
  √ 

 
   В. 

   √ 

 
  Г. 

  

 
 

3. Периметр квадрата дорівнює 36 см. 

Обчисліть площу квадрата. 

А            Б          

В             Г         

3. Площа квадрата        . 

Обчисліть периметр квадрата. 

А  30 см      Б  50 см 

В  40 см      Г 200 см 

4. Площа прямокутного трикутника 

дорівнює       ,  а один з  катетів – 6 см. 

Обчисліть другий катет. 

А  16 см      Б  8 см 

В  12 см      Г  10 см 

4. Катети прямокутного трикутника 

дорівнюють 9 см і 10 см. Обчисліть площу 

трикутника. 

А             Б         

В             Г         

5. Площа прямокутника 

дорівнює         одна з його сторін – 6 см. 

Обчисліть периметр прямокутника. 

А  30 см      Б  56 см 

В  26 см      Г  14 см   

5. Периметр прямокутника  дорівнює 

30 см, одна з його сторін – 9 см. Обчисліть 

площу прямокутника.  

А             Б         

В             Г         

6. Площа трапеції дорівнює        , а 

сума основ – 30 см. Обчисліть висоту трапеції 

А  12 см      Б  6 см 

В 3 см         Г  10 см   

6. Площа трапеції дорівнює        , 

висота – 6см, а одна з основ – 4 см. 

Обчисліть другу основу трапеції 

А  10 см      Б 8 см 

В 12 см       Г 6 см   

Відповіді: 1-Б,  2-Б, 3-Г, 4-А, 5-В, 6-Б Відповіді: 1-Б, 2-В, 3-В, 4-Б, 5-Г, 6-А 
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Обговорення відповідей учнів 

IV. Актуалізація опорних знань учнів 

Усні вправи 

1. Скільки необхідно плит квадратної форми з діагоналлю 1 м, щоб встелити ними 

подвір’я площею 200 м2?   

Розв’язання.      
 

 
     

 

 
      .      

 

 
          

Відповідь. 400 плит. 

2. Хол готелю має форму трапеції з основами 30 м і 10 м і висотою 6 м. Обчисліть площу 

килимового покриття для холу. 

Розв’язання.            
     

 
            

Відповідь. 120 м
2
. 

3. Необхідно розбити 4 однакові клумби, кожна з яких має форму рівностороннього 

трикутника, сторона якого дорівнює 6 м. Яку площу займатимуть клумби? 

Розв’язання.       
  √ 

 
   √      

Відповідь.   √   . 

4. Басейн має форму ромба. Його діагоналі дорівнюють 20 м і 16 м. Яку площу займає 

басейн? 

Розв’язання.        
 

 
                

Відповідь. 160 м
2
 . 

1. Використавши рис.1, обчисліть a та h, якщо  a : h =3, S= 75. 

Розв’язання. 

a =3·h 

S = a·h 

3·h·h = 75   

h = 5, a = 15 

 

 

V. Розв’язування задач. Практикум 

Геометрія в побуті (Інформаційна довідка) 

Геометричні малюнки в інтер'єрі 

Будь-якому приміщенню надають певної виразності різні геометричні орнаменти. І 

навіть невеликі розміри — не перешкода для створення яскравого акценту у вигляді 

геометричних фігур. 

Геометричні малюнки в інтер'єрі можуть бути різними. За умови використання досить 

великого малюнка, атмосфера приміщення здаватиметься спокійною. Якщо ж автор 

використовує різнокольорові дрібні деталі загального орнаменту, це додає динамічності. 

Загалом видів геометричних візерунків безліч — і це не лише динаміка, а й масштаб, 

колірні відтінки та чимало іншого. З огляду на чималі відмінності можна схарактеризувати 

основні геометричні орнаменти, а саме: смуги, спрямовані вертикально або горизонтально, 

різнорозмірні квадрати, витягнуті прямокутники та кола. Значна кількість готельних візерунків 

— це варіації основних елементів, створених за допомогою їх суміщення або використання 

будь-якого одного. 

Важливим декоративним елементом для інтер'єру можна вважати саме смужку, адже 

вона має здатність збільшувати простір, на якому зображена. 

Смуги, спрямовані вертикально, для людського погляду створюють ілюзію подовження. 

Так, стеля в кімнаті зі стінами в смужку здаватиметься вищою, ніж є насправді. Але якщо смуги 

направити паралельно лінії горизонту і розташувати на підлозі, тоді кімната буде здаватися 

просторішою. За допомогою горизонтальних смуг можна зробити довгу кімнату трохи 

коротшою і значно витонченішою. 
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Окрім рівних смуг, є також і їхні похідні. Це такі візерунки, як хвилі, шеврони або 

зиґзаґи, які також можуть додати приміщенню певних ефектів. Геометричні малюнки в 

інтер'єрі, виконані у вигляді хвиль, що розташовані горизонтально, майже ніяк не вплинуть на 

візуальні характеристики кімнати, але варто їх повернути на 90 градусів, як стеля кімнати ніби 

різко буде спрямована вгору. 

Використання зиґзаґів і шевронів контрастних тонів дасть змогу посилити в кілька разів 

ті ефекти, що здатні створити смуги. Проте не варто насичувати ними все приміщення. 

 

Геометричні брати — прямокутник і квадрат 

Візерунки з використанням квадратних або прямокутних форм спокійніші та стриманіші. 

Вони мають меншу динаміку, тому сприяють стійкості та спокою в інтер'єрі. 

Квадратний або прямокутний орнамент сміливо можна вважати найупорядкованішим з 

усіх наявних. Картаті малюнки найчастіше трапляються в інтер'єрах у текстильному виконанні, 

наприклад, у вигляді штор, що імітують англійський або навіть шотландський стилі. 

Вимірювання площі 

Деякі еталони придумали наші предки для визначення величини земельних ділянок. Це 

старовинні міри площі, поміж яких: 

• квадратна верста – згадка про цю одиницю, що дорівнює 1,138 км
2
, трапляється в 

документах, датованих XI–XVII ст.; 

• десятина – старовинна російська одиниця, розмір якої відповідає 2400 м
2
 орної землі; 

• чверть – міра орних земель була одиницею, що відповідала половині десятини. Відома 

чверть із кінця XV ст., її офіційне використання тривало до 1766 р.; 

• соха – таку одиницю вимірювання площі застосовували в Русі з ХІІІ по XVII ст. для 

податкового обкладання. 

 

Інструкція для вчителя: 

1. Об’єднайте учнів у малі різнорівневі групи. Повторіть правила роботи в групі. 

2. Ознайомте здобувачів освіти з додатковою інформацією. 

3. Запропонуйте групам виконати практичні завдання. 

 

Група 1 

1. В основі плями забудови «The School of Future» лежить рівнобедрений трикутник 

зі сторонами 42 м і 48 м, найбільша висота – 24 м. Обчисліть найменшу висоту й площу 

трикутника. 

Розв’язання.  

Найбільша висота трикутника, проведена до 

найменшої сторони і навпаки найменша висота 

проведена до найбільшої сторони. 

 

   
 

 
              

 

 
          

  
   

  
 

         

Відповідь: 24 м,        

2. Площа прямокутного рівнобедреного трикутника – основа The House of 

Creativity for school children – дорівнює 0,18 га. Обчисліть катети трикутника. 



2021 Педагогічні обрії № 4 (118) 
 

68 

Розв’язання: Нехай  у рівнобедреному ∆АВС: 

АВ=АС= х м, <А=90º. Тоді 

   
 

 
  , що становить 0,18 га=1800   .   

Маємо рівняння: 
 

 
       ;  

                     

    .             

Отже, АВ=АС= 60 м 

Відповідь: 60 м. 

 

 

Група   
1. Хол готелю має форму трапеції з основами 20 м і 10 м і висотою 8 м. 

Обчисліть площу килимового покриття для холу. 

      
   

 
    . 

       
     

 
            . 

Відповідь:         
2. В основі плями забудовника The Health Center  лежить прямокутна 

трапеція, у якій дві менші  сторони дорівнюють 50 м, а більший кут – 135º. Обчисліть 

площу трапеції. Результат виразіть в арах і гектарах, округливши до десятих.  

Розв’язання.  

Нехай ABCD – прямокутна трапеція, у 

якій АВ=АС=50 м, < А =< B=90º. 

Проведемо висоту CЕ = АB = 50 м. 

< BCD=135º, тоді <DCЕ = 45º, 

<CЕD=90º, отже, < CDЕ = 45º. Тоді ∆CЕD – 

рівнобедрений. Отже, CЕ = ЕD = 50 (м).  

Тоді AD = AЕ + ЕD = 100 (м). 

Отже,   
      

 
              

                      

Відповідь:                                   

 

 

Група   
1. В основі плями забудови The Music Center лежить ромб зі стороною 70 м і 

гострим кутом 30º. Обчисліть площу ромба. Виразіть результат в арах і гектарах, 

округливши до десятих. 

Розв’язання: 

        .  

       
 

 
           

                              

Відповідь:                         
       

2. Басейн має форму ромба. Обчисліть його 

діагоналі, якщо одна з них в 1,5 рази більша, ніж інша, 

а площа басейна дорівнює 0,27 га. 
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Розв’язання. Нехай ABCD – ромб. 

  
 

 
       Нехай АС= х м, тоді BD = 1,5х м, за умовою задачі площа ромба 

становить 2700   . 
 

 
              

        
                     х = 60 м 

Отже, АВ = 60 м, CD = 1,5          

Відповідь: 60 м, 90 м. 

 

 

Група   
1. В основі плями забудови магазину «Global» лежить паралелограм. Обчисліть площу 

забудови, якщо сторони паралелограма 60 м і 100 м, а кут між ними – 150º. 

Розв’язання           . 

         
 

 
        

Відповідь: 30    . 

2. Гострий кут забудови The Сenter of the modern toy, основою якого є паралелограм, 

дорівнює 30º. Із тупого кута проведені висоти відповідно  30 м і 40 м. Обчисліть площу 

забудови. 

Розв’язання. 
Нехай ABCD – паралелограм, ВЕ і ВK – висоти. 

ВЕ = 30 м, ВK = 40 м, <С=30º. 

З ∆ ВKC (<K = 90º): за властивістю катета 

прямокутного трикутника, що лежить навпроти кута 

30º, маємо, що ВC=80 м. 

                

             
 

 
         

Відповідь: 2400   . 

 

Група 5 

Стіна кафе має форму прямокутника зі сторонами 3 м і 6 м. На стіні зображено 

мозаїчний корабель, який складається з 5-ти рівних прямокутних трикутників із катетами 1 м і 

2 м,, у які вписано квадрати. Квадрати виготовлені з прозорого скла, решта частин корабля 

сірого кольору. Скільки метрів квадратних прозорого та скільки метрів сірого скла потрібно для 

зображення корабля? Яку площу стіни потрібно пофарбувати в блакитний колір? Скільки 

фарби потрібно, щоб пофарбувати стіну, якщо на 1 м
2
 потрібно 300 г? 

Розв'язання. 

 3   6 = 18 (  ) — площа прямокутника; 
 

  
       (  ) — площа одного 

прямокутного трикутника; 

5   1= 5 (  ) — площа п'яти прямокутних 

трикутників; 

18 – 5=13 (  ) — площа стіни, яку потрібно 

пофарбувати в блакитний колір; 

300   13 = 3900 (г) =3,9 (кг) — необхідно 

фарби, щоб пофарбувати стіну. 
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Квадрати виготовлено з прозорого скла. Щоб дізнатися, скільки метрів квадратних 

прозорого скла потрібно для зображення корабля, розглянемо прямокутний трикутник, у який 

вписано квадрат. 

 Нехай х – сторона квадрата. Тоді АС=2 м, СВ= 1 м. Тоді АК=2−х; КL=x; 

MB=1−x; ML = x. 

∆ AKL  ∆ MLB. За властивістю подібності маємо: 
   

 
 

 

   
; 

2 –2x – x +   =    

 3x = −2 

  
 

 
. 

 

Отже, площа квадрата становитиме:      
 

 
   

 

 
     . Площу п’яти квадратів 

обчислюють так:        
 

 
 

  

 
  

 

 
    , що є площею прозорого скла. Тоді сірого скла 

потрібно: 5 –  
 

 
  

 

 
    . 

Відповідь.  
 

 
  ,  

 

 
  , 13   , 3,9 кг. 

 

V.  Презентація роботи кожної групи  

Виступ кожної групи із поясненням задач. 

VІ. Підсумок уроку 

Запитання:  

- Чи дотримали ви правил роботи в групі? 

- Яким способом було виконано це завдання? 

- Чи є важливим для людей уміння знаходити площі фігур? Чому?  

VІІ. Домашнє завдання 

Розв’язати задачі кожній групі відповідно до номера групи 

Задача 1. Ширина земельної ділянки, яка має форму прямокутника, становить 75 % його 

довжини, а площа дорівнює 4800   . Обчисліть довжину огорожі цієї ділянки.  

(Відповідь: 280 м). 

Задача 2. Телевізор має екран прямокутної форми. У паспорті до телевізора написано, 

що довжина екрана відноситься до його ширини як 4 : 3, а діагональ дорівнює 25 дюймів. 

Обчисліть довжину та ширину екрана в дюймах; у сантиметрах (1 дюйм = 2,54   ).  

(Відповідь: 50,8 см і 38,1 дюйма). 

Задача 3. Квіткова клумба, яка має форму прямокутника, 

обнесена дерновим бордюром, ширина якого скрізь однакова. Клумба 

разом із бордюром утворює прямокутник, довжина якого 4,5 м, а 

ширина — 2,5 м. Обчисліть ширину бордюру, якщо відомо, що його 

площа — 3,25 м
2
.  

(Відповідь: 0,25 м). 

Задача 4. Підприємство виготовляє маленькі та великі пакети з 

ламінованого картону. На виготовлення маленького пакета 

витрачають х г картону, а великого – удвічі більше. Відомо, що на 

виготовлення х маленьких і 2-х великих пакетів витратили 2,7 кг 

картону. Визначте, скільки грамів картону витрачають на виготовлення  великого пакета. 

(Відповідь: 3 кг).  

Задача 5. Шагренева шкіра має форму прямокутника з розмірами 30×40 м і рівномірно 

зменшується. Через рік від неї залишився прямокутник довжина якого становить 
 

 
 від 
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початкової довжини, а ширина - 
 

 
 від початкової ширини. Через скільки років шматок шкіри 

матиме площу, меншу 1 м
2
.  (Відповідь: через 3 роки). 
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ЗАДАЧА ОДНА – РОЗВ’ЯЗАНЬ БАГАТО 
 

«У житті немає нічого кращого, як вивчати й викладати 

математику», – писав відомий французький математик С.Д. Пуассон. 

Сучасні методики відкривають широкий простір для творчого 

пошуку вчителя. Всі попередні покоління вчителів по краплинах 

збирали та передавали свій досвід: як у найкоротший час донести до 

учня знання, сформувати навички, заохотити, зацікавити та оцінити 

їхні знання. 

Нині нікому на уроці не потрібні «сплячі красуні» та «добрі молодці», які мріють про 

закінчення уроку. Активна робота кожного учня з урахуванням рівня знань, кругозору, 

сформованості навчальних досягнень – головний напрям учительського пошуку. Урок не 

повинен бути солов’їною піснею вчителя, який добре знає і любить свій предмет. Сучасний 

урок – це організація пошуку істин, спроб і помилок учнів. Фігура вчителя відходить у тінь, 

хоча саме він є головним режисером дій учнів на уроці. 

На уроці математики важливе місце відводиться розв’язуванню задач, що ілюструють 

застосування теорії на практиці. Сама задача, прийоми її розв’язування, аналіз умови бувають 

об’єктом особливої уваги учнів. Методика рекомендує таку схему розв’язування задачі 

(схема 1). 

Розв’язування задачі – це вид творчої діяльності, а пошук розв’язку – процес 

винахідництва. І не секрет, що вчать розв’язувати задачі, формують навички дослідницької 

роботи саме на тих уроках, на яких учень є активним учасником пошуку розв’язку, відчуває при 

тому і радість відкриття, і смуток поразки у випадку, коли обраний шлях заводить у глухий кут. 

Творча активність учнів, успіх уроку залежить від тих методичних прийомів, які обере вчитель 

для аналізу задачі. Вони підпорядковані, безпосередньо, двом цілям: 

а) скерувати діяльність учнів на дослідження зв’язків між даними задачі; 

б) відпрацювати вміння учнів робити логічні висновки з отриманих результатів. 
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Схема 1. Етапи роз’язування задачі 
 

Більшість учнів відчувають труднощі вже на першому етапі розв’язування задачі – під 

час аналізу умови. Багато з них взагалі цей етап випускають. Прочитавши задачу, відразу 

намагаються застосувати відомі алгоритми, причому роблять це механічно. Звідси і помилки, і 

нераціональне розв’язання. У випадку, коли застосувати звичний спосіб не можна, задача так і 

залишається нерозв’язаною. Тому вчителю треба навчити учнів такому підходу до 

розв’язування задачі, при якому вона виступає як об’єкт ретельного вивчення, а її розв’язування 

– як об’єкт конструювання та винахідництва. 

Навчання учнів розв’язувати задачі – тривалий процес, і ця робота не повинна зводитись 

лише до розв’язування великої кількості задач. Тому, щоб не витрачати час на ознайомлення з 

умовами кількох задач, іноді досить розглянути розв’язування тільки однієї задачі, цікавої за 

змістом, багатої на ідеї, що має різні способи розв’язування. Вчитель повинен ставити за мету 

не тільки розв’язування даної задачі, а й відпрацювання навичок оволодіння різними 

математичними методами та прийомами. Це дає змогу не лише повторити великий об’єм 

вивченого матеріалу зекономивши час, але й виховувати в учнів такі потрібні якості, як 

здатність до узагальнення та абстрагування, логіку та гнучкість мислення, кмітливість і 

винахідливість, математичну пам’ять,  просторову уяву. 

Безперечно, розв’язування однієї задачі кількома способами може зайняти весь урок. 

Тому перед початком уроку роботу варто організувати так, щоб зняти з учнів психологічний 

страх перед задачею, налаштувати їх на дослідницьку роботу та пошук «красивого» 

розв’язання. Доброзичливе обговорення висунутих гіпотез розв’язування допомагає виявити 

Аналіз задачі 
Схематичний запис 

задачі 

Пошук способу 

розв’язування 

Задача 

План розв’язування 

Здійснення плану 

розв’язування 
Аналіз розв’язування Дослідження задачі 

Перевірка 

Відповідь 
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закономірності між даними задачі. Крім того, працюючи над задачею, що має декілька способів 

розв’язування, вчитель може організувати роботу «в парах» або «в групах». Якщо ж часу 

недостатньо на розгляд такої задачі на уроці, це можна зробити  на факультативному або 

додатковому занятті.  

Розглянемо приклад задачі з теми «Площі геометричних фігур». До того ж задачі даного 

типу мають широке практичне застосування. 

 

Задача. Знайти площу ромба, якщо його висота 12 см, а  менша діагональ 13 см. 

Учні пригадують основні формули для обчислення площі ромба: 

      ;     
 

 
    ;          . 

Від способу вибору формули залежить спосіб розв’язування цієї задачі. 

Розв’язання. Нехай дано ромб ABCD, BK – його висота, BD – менша діагональ. Згідно з 

умовою         ,           Необхідно знайти      . 

 

Малюнок 1                                         Малюнок 2 

 

 

 

Малюнок 3                                         Малюнок 4 

Спосіб 1 (за мал.1). 

Використовуючи цей спосіб, повторюється теорема Піфагора та формула площі ромба. 

З                

   √        √              – з теореми Піфагора. 

Оскільки       (за властивістю сторін ромба) і              , то з 

                           (з теореми Піфагора). 
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Отже,                ;  

                   ; 

        ; 

            . 

Тоді                                . 

Спосіб 2 (за мал.1).  

Використовуючи цей спосіб, повторюється  означення тригонометричних функцій 

гострого кута прямокутного трикутника, співвідношення між його сторонами та кутами, 

основні тригонометричні тотожності, властивості ромба, формула площі ромба. 

Нехай       . 

З              :      
  

  
 

  

  
. 

                   . 

З              :                                     . 

Тоді    
  

       
 

  

    
;    

 

 
          . 

Але,      √        √  
   

   
 

 

  
. 

Тому    
     

 
 

      

 
          . 

Отже,                               . 
Спосіб 3 (за мал.1). 

 Використовуючи цей спосіб, повторюється теорема Піфагора, подібність трикутників, 

властивості ромба, формула площі ромба. 

З             :    √             . 
Оскільки           (за двома кутами, бо          ,    – спільний), то 

 
  

  
 

  

  
;    

     

  
 

      

 
         ;                        . 

Отже,       
 

 
      

 

 
                   . 

Спосіб 4 (за мал.2). 

Використовуючи цей спосіб, повторюється теореми Піфагора та Фалеса, властивості 

середньої лінії трикутника, теорема про середні пропорційні відрізки в прямокутному 

трикутнику, властивості ромба, формула площі ромба. 

З             :    √             . 
Проведемо через точку   пряму, паралельну   . Розглянемо     . У ньому точка   – 

середина    за властивістю діагоналей ромба, тому за теоремою Фалеса точка   – середина 

  . Отже,    – середня лінія     . 

Тому    
 

 
     (см),    

 

 
       (см),    

 

 
       (см). 

З            :           (за теоремою про середні пропорційні відрізки у 

прямокутному трикутнику). Звідси,    
   

  
 

    

   
      (см). 

Отже,                                . 
Спосіб 5 (за мал.2). 

 Використовуючи цей спосіб, повторюється теорема Фалеса, властивості середньої лінії 

трикутника, теорема про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику, способи 

розв’язування систем рівнянь другого степеня, формула площі ромба. 

У             :    – середня лінія (обґрунтування див. у способі 4), тому    
 

 
        ,    

 

 
          . 

З              за теоремою про середні пропорційні відрізки у прямокутному 

трикутнику, маємо: 
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{
          

          
  

Нехай,     ,     , тоді 

{
      

            
 

 {
  

  

 
 

(
  

 
  )        

 

 {
  

  

 
 

              
 

 {
        

  
  

 
 

 

 {
       
      

 

Отже,                . Тоді,                               . 
Спосіб 6 (за мал.3). 

 Використовуючи цей спосіб, повторюється означення тригонометричних функцій 

гострого кута прямокутного трикутника, основні тригонометричні тотожності, теорема 

косинусів, властивості ромба, формула площі ромба. 

Нехай       . З             :      
  

  
 

  

  
. 

Тоді      √        
 

  
. 

                   . 

З             :                                     . 

            (за властивістю діагоналей ромба). 

Тоді                           
   

   
 

  

   
 

   

   
. 

Нехай        .  

З      за теоремою косинусів: 

                          ; 

                  ; 

                ; 

   (  
   

   
)     ; 

    
  

   
    ; 

    
    

  
; 

   
    

    
; 

         ; 

          . 
Отже,          , тоді                               . 
Спосіб 7 (за мал.1). 

 Використовуючи цей спосіб, повторюється залежність між сторонами та діагоналями 

паралелограма, способи розв’язування систем рівнянь другого степеня, формула площі ромба. 

Нехай     ,     . Використовуючи співвідношення між сторонами та діагоналями 

паралелограма, маємо: 

            . 

Крім того,       
 

 
           . 
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Отже, {
           
 

 
         

 

 {
  

   

  
 

     

   
           

 

 {
  

   

  
 

            
 

 {
          

  
   

  
 

 

 {
       
       

 

 Отже,           ,           . Тоді       
 

 
      

 

 
                   . 

 Спосіб 8 (за мал.4).  

Використовуючи цей спосіб, повторюється теорема Піфагора, подібність трикутників, 

означення тригонометричних функцій гострого кута прямокутного трикутника, властивості 

ромба, формули площі трикутника та ромба. 

 Нехай             (як кути при основі рівнобедреного  BDA з основою BD, 

оскільки BA=DA як сторони ромба ABCD). 

                
 

 
                     .  

 З             :      
  

  
 

  

  
. 

 Оскільки           (за двома кутами, бо          ,    – спільний), то 

 
  

  
 

  

  
;    

     

  
. 

 З             :    √             , а    
 

 
           . 

 Тоді     
      

 
         . 

 Отже,                          
  

  
           . 

 Спосіб 9 (за мал.4). 

 Використовуючи цей спосіб, знаходимо площу ромба наближено і повторюємо основні 

задачі на побудову, властивості ромба та рівнобедреного трикутника, формулу площі ромба. 

 Будуємо прямокутний трикутник     з гіпотенузою          і катетом         . 

Продовжуємо сторону    за точку  . Будуємо      такий, що           (оскільки 

     рівнобедрений з основою   , бо       як сторони ромба). Одна зі сторін      

перетинає    в точці  . Тоді    та    сторони ромба. Вимірюємо    і обраховуємо площу 

ромба.  

            . 

 Після того, як задача розв’язана кількома різними способами, вчитель повинен 

поставити учням запитання:  

1. Якими способами була розв’язана задача? 

2. У чому, на вашу думку, недоліки та переваги кожного способу? 

3. Який зі способів, на вашу думку, найраціональніший? 

4. Які залежності між даними задачі були основними для кожного способу? 

5. Чи не можна задачу розглядати як окремий випадок більш загальної задачі? 

6. Чим цікава ця задача особисто вам? 

 

Твердження про простоту чи складність того чи іншого способу розв’язування задачі 

значною мірою суб’єктивне. Воно здійснюється залежно від ступеня підготовки окремого учня, 
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від рівня оволодіння методами розв’язування задачі. У будь-якому випадку порівняння різних 

способів розв’язування однієї задачі повчальне. Нерідко знайдений спосіб може бути 

використаний у подальшому для розв’язування більш складних задач, схожих із розв’язаною 

задачею. Крім того, розв’язування задач, які мають декілька способів – цікава робота, що 

вимагає знань усіх розділів математики. 

Учитель іде на урок не демонструвати себе і свої знання та вміння, а допомагати 

розкритися кожному учневі. Головною його метою має бути не прагнення дати учням якомога 

більше інформації, а турбота про глибину та якість набутих ними знань, уміння самостійно 

здобувати знання і застосовувати їх у житті. Вчитель повинен уміти створити на уроці ділову, 

творчу обстановку, вислухати та проаналізувати всі гіпотези, висунуті учнями, вести діалог, 

дискусію з ними. Все це і можна зробити, розв’язуючи задачі, що мають декілька способів 

розв’язування.   
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Стаття розкриває особливості використання дистанційної 

платформи LearningApps в освітньому процесі в закладах загальної 

середньої освіти, зокрема в навчанні біології в старшій школі. Наведено приклади 

інтерактивних завдань ресурсу LearningApps, надано методичні рекомендації щодо 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах дистанційного навчання.  
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Сьогодні в умовах впливу на освітній процес пандемії, пов’язаної з розповсюдженням 

COVID-19, дистанційне навчання впевнено увійшло в традиційні й сучасні навчальні 

технології. Для його реалізації можливим є використання всіх освітніх систем, які 

здійснюються в очному форматі, й застосовуються на різних етапах взаємодії вчителя і учня. 

Підготовка вчителів має важливу роль в майбутньому такої освіти. Значення набуває створення 

нових практик та підходів до організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої 

освіти.  

На важливості розвитку дистанційної освіти наголошується в державних документах 

України. Зокрема, Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої 

освіти (затверджене наказом МОН від 08 вересня 2020 року № 1115) розширює можливості для 

дистанційного навчання, як за дистанційною формою здобуття освіти, так і при використанні 

дистанційних технологій дистанційного навчання в інших формах здобуття освіти. Дистанційне 

навчання визначено як «індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів 

пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 

віддалених один від одного учасників навчального процесу в спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій» [3].  

Отже, під дистанційним навчанням розуміють одну з форм організації освітнього 

процесу, під час здійснення якої усі заняття або їх частина проводяться з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій за умови територіальної віддаленості вчителя та учня. 

Визначальним для організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання набуває 

ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій. Так, на нашу думку, 

застосування інструментів електронного ресурсу Learning Apps на уроках біології в 10-11 

класах дозволяє зробити навчання учнів мобільним, чітко диференційованим та 

індивідуальним. 

Мета статті – розкрити можливості використання електронного ресурсу Learning Apps у 

викладанні біології в умовах дистанційного навчання, привернути увагу до проблеми створення 

сучасного якісного контенту для здобуття повної загальної середньої освіти. 

Потрібно зауважити, що дистанційне навчання має низку переваг, що робить його досить 

ефективним інструментом у викладанні шкільних предметів. Головним чином, це набуття 

нових знань, що досягається завдяки індивідуалізації навчання – учень навчається за зручним 

для нього розкладом і в зручному темпі; кожен може вчитися стільки, скільки йому особисто 

необхідно для засвоєння тієї чи іншої теми. Залежно від успіхів учня може застосовуватись 

гнучка, індивідуальна методика навчання, пропонуватися додаткові, орієнтовані на учня блоки 

навчальних матеріалів, посилання на інформаційні ресурси. Дистанційне навчання дозволяє 

звести до мінімуму непродуктивне використання часу на уроці, а саме: учень не чекає, поки 

вчителем будуть записані на дошці пропозиції для розв’язання поставленої проблеми; 

електронний лабораторний експеримент завжди проходить чітко, за заданим сценарієм; 

пошукові системи прискорюють пошук необхідної інформації. Це дозволяє засвоїти навчальний 

матеріал у коротші терміни в порівнянні з класно-урочної системою. 

Водночас недоліками дистанційного навчання є те, що атмосфера поза межами освітнього 

закладу не завжди сприяє ефективному навчанню, може втрачатися сконцентрованість і увага 

учня на навчальному матеріалі, відсутній прямий контакт між учасниками освітнього процесу, 

також досить часто спостерігаються випадки неналежного технічного забезпечення його 

учасників.  

До вчителя, який працює в системі дистанційного навчання висуваються певні вимоги, 

зокрема: встановлення чіткого графіка спілкування в режимі онлайн та його дотримання; 

створення атмосфери психічного комфорту для учасників освітнього процесу; швидке 

реагування на повідомлення, що надсилаються учнями. Саме системне використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в умовах дистанційного навчання сприяє підвищенню 

ефективності освітнього процесу.  

https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-distancijnogo-navchannya-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-94735224-vid-28-veresnya-2020-roku
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На уроках біології, що проводяться вчителем дистанційно, застосовується кілька форм 

роботи з дітьми, серед яких: чат-заняття із використанням засобів чат-технологій, які 

здійснюються синхронно, наприклад, за допомогою Zoom- і Viber- конференцій; веб-заняття 

(дистанційні уроки, ділові ігри, лабораторні заняття тощо), які можуть проводитися асинхронно 

/ бути розміщеними на спеціалізованих освітніх веб-форумах. У другому випадку учні 

самостійно вивчають освітній ресурс, виконують завдання, а вчитель перевіряє і обов’язково 

оцінює виконані завдання. З метою досягнення більшого ефекту у навчанні біології можна 

запропонувати використання таких ресурсів і технологій, які знаходяться у вільному 

використанні в мережі Інтернет: «Mozaik education», «Human anatomy atlas», «LearningApps», 

«Colorado», «Хмара слів» тощо. 

Робота з учнями на дистанційних уроках часто проводиться з використанням 

спеціальних інтерактивних ресурсів, наприклад, LearningApps.org, де вивчення кожної теми 

відбувається в захопливій ігровій формі. Застосування ресурсу сприяє вирішенню проблеми 

оновлення змісту навчання біології, урізноманітненню форм і методів навчання, значно 

підвищує рівень його мотивації, розширює можливості самостійної навчальної діяльності учнів.  

LearningApps.org є сервісом Web 2.0, що розроблено для підтримки процесів навчання та 

викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть 

використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси, так і для самостійної роботи. Метою 

функціонування ресурсу є створення загальнодоступної бібліотеки незалежних блоків, 

придатних для повторного використання та змін. Блоки (вони називаються Вправами) не 

включені в жодні конкретні сценарії чи програми, тому вони не розглядаються як цілісні уроки 

чи завдання, натомість їх можна використати в будь-якому доречному методичному сценарії. 

Сервіс LearningApps надає можливість використовувати один з ефективних методів організації 

активної групової роботи у викладанні – розгадування учнями ребусів, які є дуже корисними 

для розвитку мислення дітей, кмітливості та логіки [2].  

Учителями інтерактивні мультимедійні вправи можуть використовуватися з метою 

мотивації учнів до навчання, як вид контролю або проєктний вид діяльності – учні можуть 

підготувати інтерактивну гру або цикл ігор самостійно чи групою. Сервіс працює декількома 

мовами, зокрема й українською. Зручний переклад мають загальні текстові рядки та всі рядки, 

які стосуються різноманітних вправ. Вправу можна запозичити з будь-якого мовного 

середовища і переробити українською або ж використовувати мовою оригіналу [2]. Вибір 

української мови для спілкування відкриває доступ до вже створених публічних вправ, що 

відповідають навчальним програмам країни. Потім користуючись вкладкою Перегляд вправ / 

Біологія обирається за бажанням користувача тема вправи, наприклад, «Клітина».   

Зацікавити сучасних підлітків до вивчення предмета «Біологія» можна за допомогою 

використання хмарних технологій, що містять вже створені ігрові мультимедійні вправи. Гра – 

це природне середовище для дітей тим більше якщо надається така можливість, як 

проходження її етапів у власному телефоні. Адже використання учнями смартфонів, вільний 

доступ до мережі Інтернет – це ті елементи повсякденного життя учнів, що можуть служити 

ефективними засобами для успішного навчання. Для виконання завдань на уроці в середовищі 

LearningApps достатньо вказати код повноекранного перегляду. Учні на смартфоні, планшеті з 

доступом до мережі Інтернет вводять в адресний рядок код після адреси ресурсу 

http://learningapps.org/. Відкриється сторінка відповідної мультимедійної вправи. Це дозволяє 

уникнути пошуків необхідної вправи під час уроку й суттєво економить час. Перевірити та 

оцінити виконання мультимедійної вправи можна для кожного учня окремо, порахувавши 

кількість зроблених ним помилок.   

Як зазначалося вище, використовувати сервіс LearningApps.org можна і для перевірки 

знань на уроці, зокрема на етапі закріплення нового матеріалу. Прикладом може служити, 

завдання виду «Класифікація» до теми «Форменні елементи крові» (10 клас) – 

https://learningapps.org/1741407 (Рис. 1).  
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Окрім того, LearningApps (https://learningapps.org/) – це онлайн-сервіс, що дозволяє 

створювати інтерактивні вправи самостійно. Розглянемо яким чином учитель може створювати 

вправи, що мають певну стандартну структуру та реалізовувати їх у своїй практичній 

діяльності.  

Щоб створити вправу власноруч, потрібно натиснути на «Створення вправи» та обрати 

один із запропонованих шаблонів для створення вправи. Одразу можна переглянути приклади 

подібної вправи, що 

обирається для створення 

вчителем особисто. Для 

цього обирається будь-яке 

мале зображення далі або 

завантажується презентація 

собі на комп’ютер. Таким 

чином, для створення 

нових вправ заповнюються 

шаблони простих веб-форм 

та в будь-який час 

залишається можливість 

редагування своєї вправи 

або створення схожої 

(Рис. 2). 
 

 

 

 

Для створення інтерактивних завдань з метою перевірки знань учнів ресурс містить 

широкий вибір стандартних шаблонів таких, як: «Знайти пару», «Класифікація», «Числова 

пряма», «Просте упорядкування», «Вільна тестова відповідь», «Фрагменти зображення», 

«Вікторина», «Заповнити пропуски», «Колекція вправ», «Аудіо- та відео- контент», «Перший 

мільйон», «Пазл», «Кросворд», «Знайти слова», «Де це?», «Вгадай слово», «Скачки», «Гра 

«Парочки», «Порахувати», «Таблиця відповідностей», «Заповни таблицю», «Вікторина з 

друкуванням». 

Рис. 1 

Рис. 2 
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Так, зокрема, нами проведена серія занять з предмета «Біологія», в ході яких учням, 

пропонувалися завдання, які були розроблені самостійно на дистанційній платформі 

LearningApps. Завдання застосовувалися на етапі ознайомлення з новою темою, в процесі 

роботи над навчальним матеріалом, а також на етапі контролю знань з пройдених тем. Частина 

завдань містила прийоми ігрових технологій, сприяючи більш інтенсивному і легкому 

засвоєнню нової інформації. Розглянемо деякі з цих завдань: 

1. Завдання виду «Вікторина» (Рис. 3) до теми «Поняття про онкогенні фактори. 

Профілактика онкологічних захворювань» (10 клас). 

 

https://learningapps.org/display?v=p16vt8cic21. 

2. Завдання з 

використанням шаблону 

«Знайди пару» до теми 

«Утворення статевих клітин» 

(10 клас) – 

https://learningapps.org/display?v=pv9pcsvyc21 (Рис. 4). 

3. Завдання з використанням шаблону «Кросворд» до теми «Застосування результатів 

біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології» (11 клас) – 

https://learningapps.org/display?v=pg8e949tv21 (Рис. 5). 

Рис. 3 

Рис.4  

https://learningapps.org/display?v=pv9pcsvyc21
https://learningapps.org/display?v=pg8e949tv21
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Висновок: Отже, практика показує, що використання 

електронного ресурсу LearningApps на уроках біології в умовах 

дистанційного навчання не тільки урізноманітнює форми 

подання навчального матеріалу, сприяє створенню сприятливої 

атмосфери на уроці, а й підвищує ефективність навчання, 

полегшує процес запам’ятовування необхідної інформації.  

Потрібно зауважити, що процес організації 

дистанційного навчання – це шлях від сприйняття інформації 

до її розуміння, запам’ятовування, відтворення, використання. 

Відповідно 

будь-який засіб 

зв’язку, який 

може з’єднати 

учня і вчителя, 

є ефективним. 

Тому поява 

сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, 

інтернету призвели до появи нових способів 

дистанційного навчання. Водночас ключова 

роль у цьому процесі належить учителям, а його успіх залежить від їх бажання опановувати 

новітні технології  та вдосконалювати свою професійну компетентність. 
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Рис. 5 

https://mon.gov.ua/ua/news/vazhlivi-akcenti-shodo-organizaciyi-distancijnogo-navchannya
https://mon.gov.ua/ua/news/vazhlivi-akcenti-shodo-organizaciyi-distancijnogo-navchannya
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ М’ЯКИХ НАВИЧОК 

 В УЧНІВСТВА 
(у рамках реалізації Програми проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою: 

«Організаційно-педагогічні умови формування в учнів м’яких навичок шляхом соціально-

емоційного та етичного навчання» на базі закладів загальної середньої освіти України  

на листопад 2019 – грудень 2024 років) 

 

Нові технології змушують людський мозок еволюціонувати в небаченому досі темпі. 

Діти, які ніколи не жили у світі без інтернету, вже «заточені» під віртуальну реальність. До 

школи зараз приходять абсолютно нові за типом мислення учні. Якщо орієнтуватися на теорію 

поколінь, створену американськими вченими Нейлом Хоув (Neil Howe) і Вільямом Штраусом 

(William Strauss) у 1991 році, нині за партами сидить покоління Z – «цифрові» діти.  

Інформаційне середовище, у якому живе покоління Z, суттєво впливає на розвиток їх 

особистості, визначаючи характерні ознаки. Американський дитячий психолог Ш. Постник-

Гудвін звертає особливу увагу на збільшення комунікативної відстані між дітьми та їхніми 

батьками «Техніку знають краще, ніж розуміють почуття людей» [4]. 

Зарубіжні й вітчизняні психологи (А. Сапа, Г. Солдатова) зазначають, що в покоління Z 

розвиваються і специфічні психологічні особливості, серед яких сенсорна депривація. 

«Занурюючись в Інтернет, діти отримують менше сенсорних сигналів із навколишнього світу. 

Відчуття світу може стати менш чуттєвим: притупляється сприйняття запахів, звуків реального 

світу, спостерігається спад здатності до співпереживання, емпатії» [11]. 

Саме емпатія, вміння розпізнавати міміку і жести, тобто успішно спілкуватися наживо, у 

сучасних дітей набагато слабкіші, ніж у їхніх батьків. Їхні почуття – це смайли та статуси. А 

текст, фото і відео – головні враження. 

І ще один аргумент на користь необхідності розвитку емпатії в учнівства. У сучасних 

школах все більше уваги приділяється вивченню робототехніки. Типовою освітньою 

програмою для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти передбачена можливість 

упровадження в освітній процес галузевих та міжгалузевих інтегрованих курсів, у тому числі 

курсу «Робототехніка» [7]. 

Завдяки роботизації з’являться нові робочі місця. Згідно зі звітом Oxford Economics, 

скоріш за все, машини не зумовлять кризи на ринку праці, а просто змінять його [12]. І треба 

бути до цього готовими. А поки фахівцям, які володіють недоступними для роботів 

компетенціями, автоматизація не загрожує. Тому важливо розвивати в учнівства критичне 

мислення, креативність, вміння комунікувати, працювати в команді (колаборативність). 

Найголовніша компетенція, яка стане перевагою людей над роботами, – емпатія. Названі нами 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-dlya-5-9-klasiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-dlya-5-9-klasiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
file:///C:/Users/CHOIPPO/Desktop/Стаття/емпатія
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м’які навички (англ. soft skills) – ключові навички XXI століття [10]. Вони є універсальними та 

допомагають досягти успіху в будь-якій професії.  

З метою розвитку м’яких навичок або «soft skills» в учнівства спеціалістами Emory 

University (Атланта, США) та фахівцями з різних наукових інституцій світу за підтримки 

лауреата Нобелівської премії миру Далай-лами XIV для міжнародного використання була 

розроблена Програма соціально-емоційного та етичного навчання (СEEН, Learning Social 

Emotional and Ethical (SEE) Learning). Вона ґрунтується на баченні «етичного та повного 

співпереживання світу для всіх людей» і навчає учнівство бути етичними членами місцевої, 

національної та світової спільнот, а освітянам дає інструменти для сприяння благополуччю 

дітей. 

Фундаментальною основою для Програми СЕЕН стали праці з емоційного інтелекту 

Деніела Ґоулмена [2] та кращі світові освітні програми соціально-емоційного навчання (СЕН). 

Програма базується на найновіших розробках нейробіології. Діти та підлітки нині 

переживають дуже великий стрес, як і дорослі. Великою мірою цей стрес спричинений 

соціальними чинниками: вони хвилюються, як їх сприймають однокласники, вони не завжди 

вміють правильно виразити свої емоції. У Програмі пропонується ряд технік, які дають змогу 

управляти своїм рівнем стресу. Завдяки цій Програмі між дітьми і педагогами вибудовується 

довіра, яка у свою чергу допомагає їм знизити рівень стресу, оскільки вони можуть ділитися 

своїми відчуттями зі своїми однолітками та вчителями.  

Програма СЕЕН вже апробована в країнах Америки, Європи та в Індії. У всьому світі її 

спробували понад 500 педагогів, і всі — і педагоги, і діти, і батьки – залишилися задоволеними і 

визнали її продуктивність та необхідність у сучасній освіті. Спеціально ж проведені 

дослідження засвідчили, що використання програми в закладі освіти уможливлює підвищення 

успішності навчання мінімум на 11% та знижує випадки цькування мінімум на 10% [8]. 

Розвиток стресостійкості – пункт, який робить СЕЕН особливо актуальним за часів 

пандемії. Нині дослідження та опитування регулярно доводять: людям потрібні навички 

протистояння стресу, а особливо дітям. 

У 2019 році в Україні за ініціативи EdCamp Ukraine, за підтримки Міністерства освіти і 

науки України [6], за участі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», 

Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Громадянської 

служби миру – GIZ Україна розпочалася загальнонаціональна дослідницька програма, мета якої 

– апробувати Програму СЕЕН та поєднати її з кращим українським досвідом навчання м’яких 

навичок.  

2-6 жовтня 2019 року педагоги із 23 областей України пройшли тренінги з розробниками 

програми з Університету Еморі (США) та українськими експертами-консультантами проєкту. У 

2020-2021 навчальному році розпочалось пілотування Програми соціально-емоційного та 

етичного навчання [13]. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.edcamp.org.ua/single-post/2020/02/21/%D0%A9%D0%9E-%D0%A2%D0%90%D0%9A%D0%95-%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%95-%D0%86-%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%95-%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%86-%D0%A7%D0%9E%D0%9C%D0%A3-%D0%92%D0%9E%D0%9D%D0%9E-%D0%9D%D0%90%D0%9C-%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%95
https://seelearning.emory.edu/
https://www.edcamp.org.ua/single-post/2020/02/21/%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D1%96-%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96-%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B5
https://www.edcamp.org.ua/single-post/2020/02/21/%D0%A9%D0%9E-%D0%A2%D0%90%D0%9A%D0%95-%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%95-%D0%86-%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%95-%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%86-%D0%A7%D0%9E%D0%9C%D0%A3-%D0%92%D0%9E%D0%9D%D0%9E-%D0%9D%D0%90%D0%9C-%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%95
https://www.edcamp.org.ua/single-post/2020/02/21/%D0%A9%D0%9E-%D0%A2%D0%90%D0%9A%D0%95-%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%95-%D0%86-%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%95-%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%86-%D0%A7%D0%9E%D0%9C%D0%A3-%D0%92%D0%9E%D0%9D%D0%9E-%D0%9D%D0%90%D0%9C-%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%95
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Чернігівську область у пілотному експерименті представляє гімназія №31 гуманітарно-

естетичного профілю (шкільний координатор Програми – Олена Кондратенко, учитель 

української мови та літератури гімназії). Обласним координатором програми є Інна Кончиц – 

методист відділу виховної роботи та здорового способу життя (з 01 вересня 2021 року – відділ 

виховної роботи та позашкільної освіти) ЧОІППО імені К.Д.Ушинського.  

Програмою проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою:  «Організаційно-

педагогічні умови формування в учнів м’яких навичок шляхом соціально-емоційного та 

етичного навчання» на базі закладів загальної середньої освіти України на листопад 2019 – 

грудень 2024 років передбачено 4 етапи:  

І (організаційно-підготовчий) етап – жовтень 2019 року – жовтень 2020 року; 

ІІ (концептуально-діагностичний) етап – листопад 2020 року – жовтень 2021 року; 

ІІІ (формувальний) етап – листопад 2021 року – жовтень 2024 року; 

IV (узагальнювальний) етап – листопад-грудень 2024 року. 

Згідно із Програмою проведення експерименту в січні 2020 року в гімназії було 

проведено інформаційну компанію для усіх учасників освітнього процесу в групах у Viber, на 

сторінці гімназії у Facebook, на батьківських онлайн-зборах тощо. 

З жовтня 2020 року в гімназії працює творча група педагогів (7 осіб, у тому числі 

психолог та соціальний педагог). Педагоги щоквартально обговорюють питання планування 

роботи за Програмою СЕЕН, особливості використання практик СЕЕН під час уроків, виховних 

годин, батьківських зборів. Психолог та соціальний педагог систематично здійснюють 

моніторинг результативності впровадження Програми, надають психологічну допомогу та 

підтримку здобувачам освіти, педагогам, батькам. 

В експерименті беруть участь 17 педагогів. Програма реалізується в межах шести класів, 

у тому числі: 8-х класів – 3, 7-х класів – 1, 5-х класів – 1 (усього 179 здобувачів освіти). 

Протягом 2020-2021 навчального року для педагогів гімназії, що долучилися до 

експерименту шкільним координатором Програми було проведено ряд інформаційно-

консультативних та навчальних зустрічей з елементами тренінгу: «Загальний огляд структури. 

Співпереживання як центральна категорія програми», «Самовідчуття. Зона стійкості. Навички 

стійкості», «Співпереживання. Взаємозалежність», «Практики СЕЕН в умовах карантину». 

На засіданнях 

педагогічних рад гімназії 

розглянуто питання 

«Формування соціально-

емоційних та етичних 

навичок на уроках 

української літератури» 

(січень, 2021р.), 

«Соціально-емоційні та 

етичні навички для 

створення дружньої 

атмосфери в класі» 

(березень, 2021р.).  

Моніторинг 

результативності 

впровадження Програми 

засвідчив, що ставлення 

усіх учасників освітнього 

процесу гімназії до СЕЕН 

в цілому позитивне. 

Педагогічний, учнівський та батьківський колективи позитивно сприйняли Програму, 

усвідомили необхідність формування емоційної стійкості, співпереживання та 

https://nus.org.ua/news/proyekt-see-learning-zatverdzheni-programa-ta-materialy-dlya-shkil/
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взаємозалежності та 

використовують практики 

СЕЕН під час освітнього 

процесу та в особистому 

житті.  

Педагоги закладу під 

час проведення уроків з 

основних дисциплін, 

виховних годин (День 

щастя, День благодійності, 

День добра тощо), 

вирішення конфліктних 

ситуацій, надання 

психологічних 

консультацій 

використовують практики 

СЕЕН для переключення 

уваги, зняття емоційної 

напруги, налаштування на 

продуктивну роботу тощо. Батьки відмітили, що впровадження програми СЕЕН в практику 

роботи гімназії змінило формат проведення батьківських зборів і, у свою чергу, сприяло 

налагодженню партнерських відносин між класним керівником і батьками щодо виховання 

дітей.  

У жовтні 2021 року закінчується ІІ етап освітнього експерименту. Через пандемію, на 

жаль, повноцінно працювати не було можливості, але впровадження Програми продовжувалось 

і за умов дистанційного навчання. Вважаємо, що спільні зусилля колективу закладу щодо 

впровадження СЕЕН у освітній процес гімназії є успішними, що підтверджено результатами і 

супервізії (серпень 2021). 

З метою поширення інформації про Програму СЕЕН протягом 2020-2021 року для 

методистів/консультантів, спеціалістів місцевих органів управлінь освітою; заступників 

директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів та інших категорій педагогічних 

працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти області відділом виховної 

роботи та здорового 

способу життя ЧОІППО 

імені К.Д. Ушинського 

було проведено ряд 

онлайн-заходів. 

09 грудня 2020 року 

на обласному онлайн-

вебінарі «Методичний 

діалог: проєктування 

професійного розвитку 

педагогів з питань 

виховної роботи в умовах 

карантину та 

обмежувальних заходів», 

шкільний координатор 

Програми – Олена 

Кондратенко, учитель 

української мови та 

літератури гімназії №31 
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гуманітарно-естетичного профілю ознайомила учасників зустрічі не тільки зі змістом та 

особливостями впровадження в практику міжнародної Програми з формування м’яких навичок 

СЕЕ-навчання, а й запропонувала модель системи роботи закладу загальної середньої освіти в 

умовах реалізації Програми. Враженнями від реалізації Програми та власним досвідом роботи 

поділилась Наталія Колотіло, заступник директора з виховної роботи гімназії № 31 

гуманітарно-естетичного профілю, учитель гімназії, класний керівник, мама. Вона наголосила 

на ефективності використання елементів Програми на уроках, на необхідності залучення 

батьківської спільноти до участі у впровадженні Програми. 

23-24 лютого 2021 р. під час обласного майстер-класу «Наш бренд – педагогічна 

майстерність і талант» Олена Кондратенко презентувала систему роботи гімназії із 

впровадження Програми СЕЕН педагогічним колективом, батьками, учнівством.  

 

 
 

Учасники зустрічі долучилися до практик на розвиток стресостійкості та гнучкості: 

«Ресурсність», «Миттєва допомога», «Заземлення», «Прояв доброти» тощо, взяли активну 

участь в обговоренні своїх емоцій, відчуттів та поділились враженнями від онлайн-зустрічі. 

Протягом 2021 року під час підвищення кваліфікації педагоги закладів загальної середньої 

освіти області (заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори) ознайомились 

зі змістом Програми СЕЕН, досвідом роботи педагогів пілотного закладу та опанували 

практики СЕЕН. 

Висновок. Програма соціально-емоційного та етичного навчання (СEEН, Learning Social 

Emotional and Ethical (SEE) Learning) – це інструмент розвитку м’яких навичок або «soft skills», 

а саме: уміння комунікувати, співпереживати собі й іншим, керувати своїми емоціями, 

працювати в команді, креативно й критично мислити, вести за собою і виважено йти за 

лідерами тощо. Таке навчання розвиває в учнівства усвідомленість, співпереживання та 

залученість. 

На практиці це – набір вправ, які можна інтегрувати в урок або проводити як окреме 

заняття. Не менш важливого значення набуває підготовка педагогів до впровадження 

Програми. Досвід роботи гімназії №31 гуманітрано-естетичного профілю довів, що немає 

нічого неможливого, коли усвідомлюєш значимість того, що робиш і маєш бажання вчитися 

«протягом усього життя».  

https://www.edcamp.org.ua/single-post/2020/02/21/%D0%A9%D0%9E-%D0%A2%D0%90%D0%9A%D0%95-%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%95-%D0%86-%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%95-%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%86-%D0%A7%D0%9E%D0%9C%D0%A3-%D0%92%D0%9E%D0%9D%D0%9E-%D0%9D%D0%90%D0%9C-%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%95
https://seelearning.emory.edu/
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Що п’ять років оновлюються рейтинги Всесвітнього економічного форуму про навички, 

які будуть затребуваними [9]. На нашу думку, м’які навички звідти не зникнуть – хіба що 

змінять назви. Адже, про яке, наприклад, аналітичне мислення чи інновації може йти мова без 

усвідомлення того, що відбувається у світі, без знань про себе та інших? Або, чи можливим є 

соціальний вплив, якщо ми не можемо комунікувати з іншими, вирішувати конфлікти. Тому 

одним із першочергових завдань Нової української школи є виховання в дітях емпатії та 

співчуття. Сучасних дітей треба вчити розуміти власні та чужі почуття, звертати увагу на 

складність та унікальність особистості. 
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Євгенія Булгакова, 

методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін ЧОІППО 

 імені К.Д. Ушинського 

 

ОБЛАСНА ТВОРЧА ГРУПА ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА 
 

У 2017/2018 навчальному році в шкільній освітній системі 

України розпочалися кардинальні зміни. Міністерство освіти і науки 

України проголосило старт ключової освітньої реформи «Нова 

українська школа», метою якої є створення простору, де приємно навчатися, панує атмосфера 

педагогіки партнерства, дитина вчиться брати відповідальність за своє учіння, здобувати знання 

та застосовувати їх у повсякденному житті. 

Освітянська спільнота України активно долучилася до розбудови Нової української 

школи, не були осторонь й педагоги Чернігівської області. Чотири заклади загальної середньої 

освіти (Ріпкинський опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Ріпкинської 

селищної ради, Ніжинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 10 Ніжинської міської ради, 

Прилуцький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької 

міської ради, Чернігівська загальноосвітня школа І ступеня № 25 Чернігівської міської ради) 

стали учасниками всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного 

стандарту початкової загальної середньої освіти». На базі Савинківської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Корюківської міської ради розпочалося пілотування навчально-

методичного забезпечення з німецької мови. 

Із метою ознайомлення з професійним почерком педагогів, методисти відділу суспільно-

гуманітарних дисциплін, викладачі кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання 

обласного інституту протягом жовтня – грудня 2017 року відвідали уроки англійської мови 

(Бібік Наталії, Лопати Лариси, Сердюк Ліани, Стукало Ірини, Холод Оксани, Шадури Ірини) та 

німецької мови (Литвиненко Алли). На базі Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського розпочала роботу обласна творча група вчителів 

іноземної мови. 22 лютого 2018 року відбулося перше засідання творчої групи вчителів 

англійської мови. Учасники обмінялися досвідом роботи щодо специфіки проведення уроку 

іноземної мови в першому класі за навчально-методичним комплексом «Smart Junior», 

обговорили концептуальні положення педагогіки партнерства та шляхи залучення учнів до 

спільної діяльності. 

24 березня 2018 року на базі Чернігівської загальноосвітньої школи І ступеня № 25 

Чернігівської міської ради (директор Кириленко Наталія) учасниками групи було розглянуто 

питання планування уроків із врахуванням очікуваних результатів учіння, специфіки 

опанування англійської мови дітьми шестирічного віку через гру. Технології професійного 

партнерства репрезентували Стукало Ірина та Лопата Лариса, яка провела демонстраційний 

урок із учнями першого класу.   

Підсумком роботи цього періоду стали практичні рекомендації, підготовлені Бібік 

Наталією, Лопатою Ларисою, Сердюк Ліаною, Холод Оксаною, Шадурою Іриною. 17 травня 

2018 року науково-методичною радою ЧОІППО імені К.Д. Ушинського були затверджені 

методичні рекомендації «Компетентнісно зорієнтоване навчання англійської мови в початковій 

школі шляхом використання ігрових технологій». 

16 квітня 2019 року на базі Прилуцької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 7 

Прилуцької міської ради (директор Зуб Володимир) відбулося спільне засідання школи 
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перспективного педагогічного досвіду вчителів англійської мови закладів загальної середньої 

освіти міста з проблеми «Закладання психолінгвістичних основ іншомовної комунікативної 

компетенції на уроках англійської мови в початкових класах у рамках реалізації концепції 

Нової української школи» та обласної творчої групи вчителів англійської мови. Сердюк Ліана 

провела демонстраційний урок у 2-му класі за темою «Тварини». Педагог продемонструвала 

технології роботи з учнями початкової школи в умовах реалізації нового Державного стандарту 

початкової освіти. До обговорення специфіки проведення уроку долучилися вчителі англійської 

мови міста Прилук. Учасники творчої групи (Голік Світлана, Лопата Лариса, Стукало Ірина) 

провели майстер-клас із теми «Використання методів TPR як засобу навчання англійської 

мови». Підсумок роботи спільного засідання пройшов у форматі тематичної дискусії з 

проблеми «Професійний розвиток учителя в умовах запровадження нового Державного 

стандарту початкової освіти» (модератори Бондаренко Олена, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Прилуцької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 7 

Прилуцької міської ради, Бойко Марина, старший викладач кафедри філологічних дисциплін та 

методики їх викладання, Булгакова Євгенія, методист відділу суспільно-гуманітарних 

дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського). 

06 квітня 2021 року на базі обласного інституту в режимі відеоконференції було 

проведено підсумкове засідання обласної творчої групи вчителів іноземної мови. Учасники 

обговорили питання щодо специфіки іншомовного навчання в початковій школі, обмінялися 

професійним досвідом організації освітнього процесу в четвертому класі. Зокрема, 

застосування ігрових та діяльнісних технологій навчання на уроках іноземної мови (модератор 

Марина Бойко), формувальне оцінювання та педагогічне спостереження (модератори Булгакова 

Євгенія, Одінцова Лілія, старші викладачі кафедри філологічних дисциплін та методики їх 

викладання). Учителі англійської та німецької мов поділилися досвідом використання 

навчальних матеріалів, розроблених міжнародними освітніми партнерами. Особлива увага була 

приділена педагогічному спостереженню як інструменту формувального оцінювання 

навчальних досягнень учнів. На підставі рекомендацій профільного міністерства щодо 

оцінювання навчального поступу здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти 

І ступеня, учасники обласної групи презентували практичний інструментарій для роботи 

вчителя.  

Матеріали з досвіду роботи учасників творчої групи 

Грищенко Людмила (Чернігівська загальноосвітня школа І ступеня № 25 Чернігівської 

міської ради) 

Оцінювальний аркуш для групи 

(4 клас) 
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Лопата Лариса (Ріпкинський опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів 

Ріпкинської селищної ради) 

 

Спостереження за активністю учнів на уроці 

Учитель фіксує активність (роботу) учнів на уроці заповнюючи відповідний квадрат 

(вибір позначок на розсуд учителя). Це дасть змогу спостерігати навчальний поступ дитини 

спочатку протягом тижня, а в подальшому, місяця та року.  

 

 

Спостереження за рівнем засвоєння навчального матеріалу 

 

Unit 1 (2, 3, 4, 5) 

Лексичні одиниці Усна інтеракція Зорове сприймання 

вказує на 

відповідний 

малюнок/ 

предмет 

називає 

відповідний 

малюнок/ 

предмет 

ставить 

питання 

надає 

відповіді 

a toy 

(малюнок/ 

предмет) 

a toy What’s 

this?  

It’s a… літера «А» у відкритому/ 

закритому  складі   

     

 

 

 

Литвиненко Алла (Савинківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Корюківської 

міської ради), Лопата Лариса 

 

Картка оцінювання навчальних досягнень 

 

Умовні позначки: 

++ (має значні успіхи) 

+ (демонструє помітний прогрес) 

V (досягає результату з допомогою вчителя) 

! (потребує значної уваги) 

Усна взаємодія Дата Дата Дата Дата 

Відповідає на питання «так»/«ні»     

Відповідає на спеціальні питання     

Виконує вказівки     

Демонструє виконання пісень/римівок     

Взаємодіє з іншими     

Писемні навички     

Відтворює своє ім’я      

Переписує слова з дошки     

Заповнює пропуски словами     

Складає речення за аналогією     

Пише повідомлення за зразком     

 

Дата Дата Дата Дата Дата 
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Сердюк Ліана, Холод Оксана (Прилуцький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ 

ступенів № 7 (ліцей № 7) 

 

Бланк оцінювання результатів учнів 

 

Характеристика 

результатів навчання 

 

Рівні оцінювання за результатами діагностичних робіт 

ДР 1 ДР 1 ДР 1 ДР 1 І семестр 

1. Сприймає іноземну 

мову на слух 

     

2. Читає іноземною 

мовою 

     

3. Висловлюється 

іноземною мовою 

     

4. Взаємодіє письмово 

іноземною мовою 

     

 

 

Бланк спостереження за поступом здобувачів освіти 

 

№ 
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1.            

 

 

 

Шадура Ірина (Ніжинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 10 Ніжинської 

міської ради) 

 

Технологічна карта педагогічного спостереження (1 клас) 

 

1. Розпізнає знайомі слова в супроводі малюнків 

2. Розуміє особисту інформацію, а також запитання 

3. Продукує короткі фрази про себе 

 

 

Тема « Я, моя родина і друзі» 

 

 

Список учнів 

 

Дата  Дата 

1 2 3 1 2 3 

       

Примітка       
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Технологічна карта педагогічного спостереження (2 клас) 

 

1. Розуміє короткі прості запитання та твердження, які вимовляються повільно і чітко 

за потреби повторюються та супроводжуються опорами або жестами задля покращення 

розуміння 

2. Розуміє найпростіший інформаційний матеріал, що містить знайомі слова в 

супроводі малюнків, де є фотографії справ або ілюстративні оповідання, де використовується 

знайома лексика  

3.Ставить та відповідає на запитання про себе та щоденні справи, вживаючи короткі 

формульні вирази та покладаючись на жести для підкріплення інформації 

4. Описує себе, вживаючи прості слова та формульні вирази за можливості попередньої 

підготовки 

5. Встановлює базовий соціальний контакт онлайн, вживаючи найпростіші ввічливі 

форми вітання та прощання 

 

Список учнів 

 

Дата Дата 

1/2 3/4 5 1/2 3/4 5 

       

Примітка       

 

Технологічна карта педагогічного спостереження (3 − 4 класи) 

1. ІНО 1 – Сприймає іноземну мову на слух 

2. ІНО 2 – Читає іноземною мовою 

3. ІНО 3.1 – Висловлюється іноземною мовою 

4. ІНО 3.2 – Взаємодіє письмово іноземною мовою 

 

Список учнів 

 

Дата Дата 

1/2 3/4 1/2 3/4 

     

Примітка     

 

Уважаємо за доцільне запропонувати вчителям англійської мови скористатися й 

технологічними картами, розробленими Карп’юк Оксаною, автором навчально-методичних 

комплексів для закладів загальної середньої освіти І ступеня.  

 

 

Використані джерела 

 

1. Карп’юк О.Д. Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 1 – 2 

класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. Тернопіль: 

«Видавництво Астон», 2020. 160 с.: іл.   
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Юлія Поцелуйко, 

методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін ЧОІППО  

імені К.Д. Ушинського 
 

ФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНІСНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ 

ПРАВОЗНАВСТВА  
(з досвіду роботи Людмили Леонтієвої, учителя історії та 

правознавства Макошинського закладу загальної середньої освіти 

Менської міської ради Менського району Чернігівської області) 
 

Стратегічним завданням сучасної правової освіти є формування компетентної в правових 

відносинах особистості. У свою чергу, компетентнісний підхід до навчання школярів 

правознавства – це зосередження учасників навчального процесу на результатах навчання – 

формуванні правової предметної компетентності учнів. Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки з правознавства передбачають, що учні повинні аналізувати та 

розв’язувати юридичні ситуації.  

Дану проблему досліджували вітчизняні науковці Олена Пометун, Тетяна Ремех, 

Олександр Наровлянський, Олена Пишко, Лідія Піроженко, Наталія Жидкова; вчителі Людмила 

Буцька, Валентина Євпат, Руслана Кривушенко, Андрій Никитюк, Ірина Пісковець практично 

підтвердили ефективність алгоритму розв’язання юридичних ситуацій на уроках правознавства. 

Аналіз і розв’язання правових ситуацій на уроках правознавства уможливлює 

відстеження учнями дії правових норм у конкретних правовідносинах, формує в них усталене 

уявлення про право як ефективний регулятор суспільних відносин, сприяє опануванню учнями 

навчальним матеріалом на якісно вищому рівні, закріпленню набутих правових знань, розвиває 

логіку, критичне мислення, самоаналіз, самооцінювання та взаємооцінювання, а також формує 

предметні правові вміння: репродуктивні (визначення предмета правового регулювання); 

перетворювальні (аналіз умови ситуації щодо фактів та конфлікту між сторонами; визначення 
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проблеми, складання плану її розв’язання, застосовування положень нормативно-правових 

актів, наведення аргументів); творчо-пошукові (оцінювання дії учасників ситуації та їх 

результати, формулювання рішення, перевірка його щодо можливих наслідків) та уміння 

викладати власну думку в усній і письмовій формі. Крім того, аналіз правових ситуацій учнями 

спрямований на формування емоційно ціннісного ставлення до правових явищ, подій і процесів 

шляхом озвучення розв’язання тієї чи іншої правової проблеми, власної оцінки дій учасників 

через усвідомлення зв’язку права з життям. Окрім практичних занять, які є окремим 

структурним складником програми, учитель застосовує юридичні ситуації для мотивації 

навчальної діяльності (добираються короткі односюжетні ситуації); в процесі опанування 

учнями нових знань, для формування вмінь і навичок (правова ситуація та її аналіз може бути 

основою цієї частини уроку); з метою узагальнення, перевірки та корекції знань та вмінь учнів. 

Для пошуку розв’язку правової ситуації учні отримують «Алгоритм вирішення 

ситуативних задач»:  
1. У даному випадку мають місце… (конституційні, адміністративні, цивільні, кримінальні, 

трудові, сімейні правові відносини), а саме: відносини з приводу… (порушення права, вчинення 

адміністративного проступку, злочину, розірвання шлюбу та ін.); 

2. Цей випадок регулюється нормами… (конституційного, адміністративного, цивільного, 

кримінального, сімейного, трудового) права; 

3. Нормативною базою для його правового регулювання є… (Конституція України, Кодекс 

України про адміністративні правопорушення, Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс 

України, Кодекс законів про працю України, Сімейний кодекс України).  

Використання схеми «Правопорушення», за допомогою якої визначається суб’єкт, об’єкт, 

суб’єктивна і об’єктивна сторони неправомірного діяння допомагає учням довести, що дана правова 

ситуація є саме правопорушенням, а тому необхідно визначити, який нормативно-правовий акт 

повинен бути застосований для вирішення виду та ступеню відповідальності кожного з учасників.  

Учитель використовує такі інтерактивні методи: імітаційні та рольові ігри, спрощене судове 

слухання, «Уявний мікрофон», «Навчаючи – вчуся», «Коло ідей», «Мозковий штурм», «Прес-

метод». Робота з правовими ситуаціями здійснюється індивідуально, у парах, у малих та великих 

групах. 

Отже, аналізуючи правові ситуації, учні набувають та закріплюють навички самостійної 

роботи з правовим матеріалом, у них формуються уміння оцінювати конкретні життєві ситуації 

відповідно до норм права, обґрунтовувати власну правову оцінку фактичних обставин та діянь, 

відстежувати дію норм у тих чи інших правовідносинах. Це сприяє не тільки отриманню знань, а й 

розвитку логіки та критичного мислення, формує предметні вміння: знаходити оптимальний варіант 

розв’язання правової проблеми згідно з положеннями законодавства та аргументувати власну 

думку. Використання юридичних ситуацій викликає інтерес учнів, адже дає змогу з’ясувати вплив 

права на дійсність та їхнє життя. 

Уроки Людмили Василівни характеризуються чітким визначенням мети та 

використанням творчих завдань, велика увага приділяється відбору навчального матеріалу для 

моделювання правових ситуацій. Урокам притаманна атмосфера взаєморозуміння, співпраці, 

творчого пошуку. Під час вивчення програмового матеріалу обов’язково враховується рівень 

знань, умінь, навичок школярів, та їх життєвий досвід. Високий теоретичний та методичний 

рівень учителя, емоційність викладу, ораторська майстерність, уміння організувати 

диференційоване навчання та обрати адекватну рівню розвитку учнів його модель позитивно 

впливають на результати навчальної діяльності. Людмила Василівна залучає учнів до радощів 

пізнання, уміє вчасно побачити, підтримати паростки пізнавального інтересу. Доброзичливим 

ставленням до учнів створює атмосферу повної довіри та співчутливості. 

Результатами плідної діяльності Леонтієвої Людмили Василівни є перемоги учнів на 

інтелектуальних змаганнях з історії та правознавства, творчий доробок учителя увійшов до 

методичних рекомендацій «Формування пізнавального інтересу учнів на уроках правознавства» 

(за підсумками роботи обласної авторської творчої майстерні учителів правознавства) (рішення 

вченої ради ЧОІППО імені К.Д. Ушинського (протокол № 6 від 22 грудня 2016 року)). 
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Галина Москаленко,  

учитель правознавства закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 6 

Чернігівської міської ради 

 

ПРАВОЗНАВСТВО (ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ)  

11 КЛАС 
 

Тема. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

ТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН  
Мета уроку: розкрити поняття цивільне право, джерела 

цивільного права; предмет, метод цивільного права, Цивільний кодекс 

України; познайомити учнів з особливостями цивільно-правових відносин, аналогією закону, 

аналогією права; розвивати вміння застосовувати на практиці знання з даної теми; володіти 

правовою термінологією; виховувати в старшокласників правову культуру та правову 

свідомість.  

Очікувані результати 

Після цього уроку учні зможуть: 

- називати предмет галузі; суб’єкти цивільно-правових відносин; метод правового 

регулювання; джерела цивільного права; 

- пояснювати аналогію закону та аналогію права; 

- розкривати зміст поняття «склад правовідносин»; поняття «зміст правовідносин»; 

- аналізувати співвідношення понять «суб’єкти права» і «суб’єкти правовідносин»; 

- описувати особливості цивільних правовідносин; 

- аналізувати положення ЦКУ; 

- оцінювати роль цивільного права як однієї з найважливіших галузей приватного 

права України. 

 

Тип уроку: комбінований 

Форма уроку: гра «Закон є закон» 

ХІД УРОКУ 

I. Організаційна частина уроку 

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів 

Колективна робота 

1. Дайте визначення «галузі права». 

2. Які вам відомі галузі права? 

3. Дайте визначення «інститут права». 

4. Дайте визначення понять «дієздатність», «правоздатність», «деліктоздатність». 

 

III. Вивчення нового матеріалу 

Підготовчий етап 

Підготовка розпочинається за тиждень. Учитель обирає з класу двох ведучих, які 

зачитуватимуть запитання; обираються 5 «експертів», а клас має відповідати і пояснювати. 

Оформлення класу: емблема (наприклад, Феміда, епіграф). 

Система оцінювання. Якщо учень дає правильні відповіді на 3 і більше запитань, то 

учень отримує більш високий бал, крім цього, враховуються суттєві доповнення, виправлення, 

зміст і об’ємність відповіді. 

Епіграф: «Право і справедливість полягають у тому, щоб ніхто не мав чужого і не 

позбавлявся свого» (Конфуцій). 

Запитання у формі листів від глядачів передачі «Закон є закон». 

Запитання учням: 
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1. Які відносини регулюються цивільним законодавством? 

Орієнтовна відповідь 

Буква закону – Цивільний кодекс України   

Ст.1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством 

Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини 

(цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій 

самостійності їх учасників. 

 

Запитання учням 
2. Дайте визначення «цивільне законодавство». 

Робота зі словником 

Орієнтовна відповідь 

Цивільне законодавство – це система нормативних актів, які містять у собі цивільно-

правові норми.  

 

Запитання учням 

3. Які джерела  цивільного права вам відомі? 

Орієнтовна відповідь 

Джерелами цивільного права є: Конституція України, Цивільний кодекс України, закони 

України, акти Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти 

інших органів державної влади України та Автономної Республіки Крим, міжнародні та 

цивільно-правові договори. 

 

Запитання учням 

4. Що є Основним джерелом цивільного права? Дайте загальну характеристику. 

Орієнтовна відповідь 

Цивільний кодекс України – це основний законодавчий акт, в якому систематизовано 

цивільно-правові норми, які регулюють майнові та пов’язані з ними особисті немайнові 

відносини. Прийнятий 16 січня 2003 р., набув чинності 1 січня 2004 року. Складається з 6 книг, 

90 глав, 1308 статей. 

- Книга 1. Загальні положення (5 розділів, 19 глав) – основні положення; особи 

(фізична особа; фізична особа як підприємець; юридична особа; підприємницькі товариства); 

об’єкти цивільних прав; правочини та представництво; строки та терміни; позовна давність.  

- Книга 2. Особисті немайнові права фізичної особи (3 глави) – загальні 

положення; особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи; 

особисті немайнові права, що забезпечують її соціальне буття. 

- Книга 3. Право власності та інші речові права (2 розділи, 12 глав) – право 

власності (набуття та припинення права власності; право спільної власності; право власності на 

землю (земельну ділянку); речові права на чуже майно. 

- Книга 4. Право інтелектуальної власності (12 глав) – право інтелектуальної 

власності на літературні та художні твори, комп’ютерні програми, компіляції даних (авторське 

право); виконання фонограми, відеограми та програми (передачі) організації мовлення (суміжні 

права); наукові відкриття тощо. 

- Книга 5. Зобов’язальне право (3 розділи, 37 глав) – загальні положення 

(виконання, забезпечення, припинення зобов’язань); загальні положення про договори (поняття 

та умови договору; укладання, зміна та розірвання договору); окремі види зобов’язань. 

- Книга 6. Спадкове право (7 глав) – загальні положення про спадкування; 

спадкування за заповітом; спадкування за законом; спадковий договір; здійснення права на 

спадкування; виконання заповіту; оформлення права на спадщину.   
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Запитання учням 

5. Що називається цивільним правом, які правовідносини воно регулює? 

Робота зі словником 

Орієнтовна відповідь 

Цивільне право – це система правових норм, які регулюють особисті немайнові  та 

майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій 

самостійності їх учасників. 

Майнові відносини – це правові відносини, що пов’язані з належністю, набуття, 

володіння, користуванням і розпорядженням майном. 

Особисті немайнові відносини виникають завдяки здійсненню особою її особистих прав 

та свобод щодо немайнових благ. До особистих немайнових відносин належать ті, що пов’язані 

з особою суб’єкта, є невіддільними від неї. Серед них розрізняють: 

А) особисті немайнові відносини, пов’язані з майновими (як правило, їх об’єктом є 

особисті права на немайнові блага, які можуть породжувати можливість одержання грошової 

винагороди чи іншого матеріального блага, наприклад, результати інтелектуальної праці); 

Б) особисті немайнові відносини, що не пов’язані з майновими; вони виникають у 

зв’язку зі здійсненням особою своїх особистих прав; їх об’єктом є особисті права на 

нематеріальні блага, що є невіддільними від особи та не здатні самі по собі породжувати в їхніх 

носіїв права на грошову винагороду чи інше матеріальне благо, наприклад, честь, гідність, 

ділову репутацію, ім’я, право на життя і здоров’я тощо.  

 

Запитання учням 
6. Що вам відомо про предмет цивільного права? 

Орієнтовна відповідь 

Предмет цивільного права – майнові відносини, особисті немайнові відносини. 

Майнові відносини: 

 майнові відносини, пов’язані з належністю майна певним особам (володіння, 

користування і розпорядження майном); 

 майнові відносини, пов’язані з переходом майна від одних осіб до інших (купівля-

продаж, поставка, оренда, найм). 

Особисті немайнові відносини 

Нерозривно пов’язані з майновими  (авторське право на  твір); не пов’язані прямо з 

майновими, але іноді можуть впливати на них (захист честі, гідності і ділової репутації). 

 

Запитання учням 
7. Схарактеризуйте метод правового регулювання цивільних правовідносин. 

Орієнтовна відповідь 

Цивільно-правовий метод характеризується юридичною рівністю сторін, вільним 

волевиявленням, майновою самостійністю сторін, диспозитивністю, особливим способом 

вирішення майнових спорів і майновою відповідальністю. 

Метод цивільного права характеризується такими ознаками: 

– учасники цивільних відносин мають самостійний організаційно – майновий статут; 

– сторони мають юридичну рівність; 

– правовідносини виникають лише з волі обох сторін; 

– відносини виникають і здійснюються на підставі правових норм та особливих 

юридичних фактів (подій і дій); 

– відносини мають диспозитивний характер, тобто їхні учасники повністю або частково 

визначають характер відносин між собою; 

– конфлікти між учасниками вирішуються судом у позовному порядку; 

– цивільно-правова відповідальність має відновлювально-компенсаційний характер, 

тобто спрямовується на майновий статус особи, а не саму особу. 
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Запитання учням 
8. Дайте визначення понять «звичай ділового обороту», «аналогія права», «аналогія 

закону». 

Орієнтовна відповідь 

Буква закону – Цивільний кодекс України 

Ст. 7. Звичай 

Цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. 

Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є 

усталеним у певній сфері цивільних відносин. Звичай, що суперечить договору або актам 

цивільного законодавства, у цивільних відносинах не застосовується. 

Ст. 8. Аналогія 

Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного 

законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, 

інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом  цивільні відносини 

(аналогія закону). У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання 

цивільних відносин вони регулюються відповідно до  загальних засад цивільного законодавства 

(аналогія права). 
 

Запитання учням 
9. Дайте визначення поняттю «цивільно-правові відносини». Назвіть елементи 

складу цивільних правовідносин. 

Орієнтовна відповідь 
Цивільно-правові відносини – це врегульовані нормами цивільного права майнові та 

особисті немайнові відносини між майново відокремленими юридично рівними учасниками, що 

є носіями цивільних прав і обов’язків, які  виникають, змінюються, припиняються на підставі 

юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів державного примусу. 

Елементами цивільних правовідносин є: суб’єкти відносин; об’єкти відносин; зміст відносин, 

що складається з конкретних прав і обов’язків. 

Елементи складу цивільних правовідносин 

Суб’єкти – особи, наділені цивільною правосуб’єктністю і на яких поширюється дія 

цивільних норм (фізичні особи; юридичні особи; держава Україна та інші суб’єкти публічного 

права, тобто особи, які є рівноправними та відособленими в майновому і незалежними – в 

організаційному аспектах; 

Зміст правовідносин включає матеріальний аспект, тобто фактичну поведінку учасників 

цих відносин та юридичний аспект, тобто права та обов’язки їх учасників, які випливають з 

відповідних правових норм або договорів між ними. Зокрема, зміст суб’єктивного права 

включає три повноваження: а) вид і міру покарання (дозволеної) поведінки особи (право на 

власні дії); б) право (можливість) вимагати від інших осіб поведінки, яка забезпечує здійснення 

своєї діяльності (право на чужі дії); в) право (можливість) вимагати застосування засобів 

державного примусу до зобов’язаних осіб. А цивільний обов’язок – це міра необхідної 

поведінки зобов’язаної особи для задоволення інтересів уповноваженої особи;  

Об’єкти правовідносин, тобто те, з приводу чого ці відносини можуть виникати, 

змінюватися або припинятися, і на досягнення яких правових результатів вони спрямовані. 

Зокрема, ними можуть бути: речі (майно, матеріальні блага); певні дії, робота або послуги; 

результати духовної та інтелектуальної творчості; особисті немайнові блага тощо.  

- об’єкти – конкретні блага, з приводу яких суб’єкти вступають між собою в 

правовідносини речі (майно, матеріальні блага); певні дії, робота або послуги; результати 

духовної та інтелектуальної діяльності; особисті немайнові блага, тобто те, з приводу чого ці 

відносини можуть виникати, змінюватися або припинятися, і на досягнення яких правових 

результатів вони спрямовані.  
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- зміст – суб’єктивні права і відповідні їм юридичні обов’язки (матеріальний аспект 

(фактичну поведінку учасників); юридичний аспект (права та обов’язки) зміст включає 

матеріальний аспект, тобто фактичну поведінку учасників цих відносин та юридичний аспект, 

тобто права та обов’язки їх учасників, які випливають з відповідних правових норм або 

договорів між ними. Зокрема, зміст суб’єктивного права включає три повноваження: а) вид і 

міру покарання (дозволеної) поведінки особи (право на власні дії); б) право (можливість) 

вимагати від інших осіб поведінки, яка забезпечує виконання закону. 
 

Запитання учням 
10. За якими видами можна класифікувати цивільно-правові відносини? 

Орієнтовна відповідь 
Цивільно-правові відносини можна класифікувати за підставами: 

За характером взаємозв’язку між управомоченою та зобов’язаною особами: абсолютні та 

відносні. Абсолютні правовідносини мають місце тоді, коли управомоченому суб’єкту 

протистоїть необмежене коло осіб, від яких управомочена особа може вимагати виконання 

певних обов’язків, у тому числі утримуватися від дій, які порушували б його право власності. 

Відносні правовідносини мають місце там і тоді, коли особі, суб’єкту права протистоїть певна 

особа (особи), наділена правами і обов’язками, що мають виконуватися. Як правило, кожна зі 

сторін у правовідносинах має комплекс прав і обов’язків. Коло відносних правовідносин досить 

широке, на відміну від абсолютних. Це правовідносини щодо реалізації засобів цивільно-

правового захисту – зобов’язальні правовідносини тощо. 

За об’єктом правовідносини можна згрупувати в майнові та немайнові. 

У правовідносинах майнового характеру об’єктом є майнові блага, що відображають або 

сам факт приналежності цих майнових благ певному суб’єкту (право власності та його похідні), 

або перехід цих майнових благ (за заповітом). Особисті немайнові правовідносини регулюють 

взаємовідносини між суб’єктами права з приводу таких об’єктів, як інтелектуальна власність, 

засоби індивідуалізації товару або виробника, інші немайнові права. За способом задоволення 

інтересу розрізняють речові та зобов’язальні правовідносини. 

Речові права – це абсолютні права, які відображають, закріплюють приналежність 

матеріальних благ певному суб’єкту, можливість його впливу на річ та захисту її від посягань 

будь-яких третіх осіб. Їм протиставляють зобов’язальні правовідносини, які втілюють динаміку 

майнових стосунків суб’єктів цивільно-правових відносин для передачі майна, виконання робіт, 

надання послуг, використання продуктів інтелектуальної власності. Поділ на речові та 

зобов’язальні має практичне значення: у речових правах правовідносини реалізуються через 

активні дії уповноваженої особи, а в зобов’язальних через виконання обов’язків боржником. 

Тому речові права є абсолютними, а зобов’язальні – відносними. Існують й інші класифікації 

цивільних правовідносин: залежно від структури (прості, складні), за характером спрямування 

(регулятивні, охоронні). 
 

Запитання учням 
11. Що таке юридичні факти? Як за підставами вони класифікуються? 

Орієнтовна відповідь 
Юридичні факти – конкретні життєві обставини, передбачені правовими нормами, що 

спричиняють виникнення, зміну чи припинення правовідносин. 

Юридичні факти класифікуються за підставами. Залежно від впливу волі суб’єктів факти 

поділяються на дії та події. У діях проявляється воля суб’єктів права. Залежно від їх 

дозволеності законом вони поділяються на правомірні та неправомірні. Правомірні юридичні 

факти поділяються на юридичні акти – правомірні дії суб’єктів, що мають на меті створення, 

зміну або припинення правовідносин, та юридичні вчинки – правомірні дії суб’єктів, з якими 

закон пов’язує певні юридичні наслідки незалежно від того, чи була в  суб’єкта мета досягнення 

певного результату. Цивільні права та обов’язки можуть виникати безпосередньо з підстав, 
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передбачених актами  цивільного законодавства. Особливим видом  юридичних актів є рішення 

суду, що встановлюють цивільні права та обов’язки  (рішення суду про визнання права 

власності на будинок, власник якого невідомий). До юридичних вчинків можна зарахувати 

знахідку скарбу, створення творів літератури, науки. Окремо виділяють акти цивільного стану. 

Серед неправомірних дій :порушення зобов’язань, заподіяння шкоди іншій особі (делікт), 

здійснення недійсної угоди тощо. Події – це явища реальної дійсності, які відбуваються 

незалежно від волі осіб, але водночас впливають на виникнення, зміну або припинення 

цивільних правовідносин (стихійне лихо). 
 

Запитання учням 
12. Які класифікації речей як предметів матеріального світу ви можете назвати? 

Орієнтовна відповідь 
Буква закону – Цивільний кодекс України 

Ст. 177. Види об’єктів цивільних прав 

Об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, 

майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, 

інформація, а також інші матеріальні й нематеріальні блага. Ст. 180 ЦК України. Об’єкти 

цивільних прав поділяються на групи: 

– майно (речі), що є об’єктами речових прав; 

– дії (роботи, послуги), а також майнові права та обов’язки; 

– результати інтелектуальної (творчої) діяльності; 

– особисті нематеріальні блага, що є об’єктом абсолютних особистих немайнових прав. 

Річ – предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та 

обов’язки. До основних груп речей належать: 

– речі рухомі й нерухомі (наприклад, нерухомі речі – земельні ділянки, судна тощо), 

рухомими є речі, які можна вільно переміщувати у просторі); 

– речі подільні та неподільні; 

– речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками; 

– речі споживні та неспоживні (наприклад, споживні продукти харчування, 

неспоживною є річ, яка призначена для багаторазового використання і зберігає при цьому свій 

первісний вигляд протягом тривалого часу); 

– головна річ і приналежність.(наприклад, гітара і футляр до неї); 

– складні речі та складові частини речі;  

– продукція, плоди та доходи. 

IV. Підсумки уроку 

Цивільні правовідносини, згідно зі ст. 11 ЦК України «цивільні права та обов’язки 

виникають із дій осіб, що не передбачені актами цивільного законодавства, але за аналогією 

породжують цивільні права та обов’язки». Зокрема, підставами виникнення цивільних прав та 

обов’язків є: договори та інші правочини (угоди); створення літературних, художніх творів, 

винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; спричинення майнової 

(матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; інші юридичні факти. У випадках, встановлених 

законодавством, цивільні права та обов’язки можуть виникати з актів органів державної влади 

(у тому числі з рішення суду) або з актів органів місцевого самоврядування, а також з настання 

або ненастання певної події.  

V. Бесіда з учнями 

1. Що таке цивільне право? 

2. Дайте тлумачення поняттям «фізична» та «юридична особа». Яка між ними різниця? 

3. Назвіть види цивільної відповідальності.  

VI.  Домашнє завдання. 

Підготувати питання: 1. «Громадянин як суб’єкт цивільно-правових обов’язків».  

 2. «Юридичні особи».   
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Надія Ланько,  

методист кабінету математики ЧОІУВ (1978-1992 рр.), завідувач відділу передового педагогічного 

досвіду ЧОІППО імені К.Д. Ушинського (2004-2011 рр.); 

Олена Ємець,  

методист відділу інформаційної та видавничої діяльності ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 

 

 

 

САМОВІДДАНА ПРАЦЯ НА 

ОСВІТЯНСЬКІЙ НИВІ 
 

 

 

Лідія Микитівна Кобко, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри вищої та 

прикладної математики Чернігівського національного педагогічного університету імені 

Т.Г. Шевченка, близько 40 років співпрацювала з методичними працівниками Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського: кабінету 

математики, відділу природничо-математичних дисциплін, відділу передового педагогічного 

досвіду, відділу інформаційної та видавничої діяльності. 

Народилася Лідія Микитівна в 1938 році у  Воронізькій області в багатодітній селянській 

сім’ї. Із-за складних умов проживання родина переїхала в Україну. Закінчила середню школу в 

м. Бердичеві Житомирської області. У 1960 році закінчила фізико-математичний факультет 

Житомирського державного педагогічного інституту імені І.Я. Франка за спеціальністю 

«Математика та фізика». З Житомира Л.М. Кобко з чоловіком переїхала в м. Чернігів, де 

чоловік багато років працював завідувачем кафедри нарисної геометрії Чернігівського 

політехнічного інституту. 

 З вересня 1960 по жовтень 1961року Л.М. Кобко працювала асистентом кафедри вищої 

математики Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені 

Ленінського комсомолу.  

У Чернігівському державному педагогічному інституті імені Т.Г. Шевченка Л.М. Кобко 

працювала з жовтня 1961 року більше 50-ти років (з 2011 р. – Чернігівський національний 

педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка). В інституті Лідія Микитівна протягом 14 - ти 

років працювала асистентом кафедри вищої математики. Її тема кандидатської дисертації 

пов’язана з питаннями прикладної геометрії, відповідно Лідія Микитівна була переведена 

працювати на кафедру геометрії та методики викладання математики. У процесі реорганізації 

кафедра змінювала назву: кафедра геометрії, кафедра алгебри та геометрії. 

Л.М. Кобко навчалася в аспірантурі при Київському інженерно-будівельному інституті, 

у 1977 році захистила кандидатську дисертацію «Графо-аналитический способ проецирования 

гиперболическими линейными конгруэнциями и его применение при решении задач 

прикладной геометрии» і здобула науковий ступінь кандидата технічних наук. У 1981 році 

Л.М. Кобко присвоєно вчене звання доцента. 

Л.М. Кобко на обласній педагогічній виставці 
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Лідія Микитівна – єдина серед викладачів на фізико-математичному факультеті 

захистила дисертацію з питань прикладної геометрії й інженерної графіки. У 1990 році її 

призначили завідувачем кафедри геометрії, яку вона очолювала протягом 1990-2005 років. Під 

її керівництвом кафедра мала значні успіхи і була в числі кращих у вузі. 

Л.М. Кобко проводила велику роботу як викладач вузу: читала лекції, зокрема 

«Аналітична геометрія», «Лінійна алгебра й аналітична геометрія», «Конструктивна геометрія», 

«Проєктивна геометрія», «Нарисна геометрія», «Основи геометрії», «Диференціальна геометрія 

й топологія», «Методика навчання математики у ВНЗ (вищих навчальних закладах)»,  спецкурс 

«Вибрані питання геометрії»; проводила практичні заняття; керувала написанням курсових, 

дипломних і кваліфікаційних робіт; керувала педагогічною практикою, написанням дипломних 

робіт магістрантів, які показували відмінні знання в процесі захисту дипломних робіт; 

організовувала й проводила семінари, науково-практичні конференції для викладачів і 

студентів.  

Лідія Микитівна великого значення надавала підготовці високо освічених фахівців-

педагогів, особливу увагу спрямовувала на керівництво науково-дослідною роботою студентів. 

На фізико-математичному факультеті з ініціативи Л.М. Кобко стало традицією проводити 

науково-практичні студентські конференції. За її безпосередньою участю були проведені 

науково-практичні студентські конференції: 

 200-річчю від дня народження М.І. Лобачевського ; 

 400-річчю від дня народження Рене Декарта; 

 2000 рік – рік математики; 

 200-річчю від дня народження М.В. Остроградського ; 

 210-річчю від дня народження М.І. Лобачевського ; 

 180-річчю від дня народження неевклідової геометрії; 

 300-річчю від дня народження Леонарда Ейлера; 

 У світі геометрії; 

 Нові зустрічі з геометрією трикутника; 

 Конічні перерізи в застосуваннях; 

 Дивовижне число π. 

Більшість із цих конференцій стали міжвузівськими науково-практичними 

конференціями. Матеріали конференцій опубліковані за загальною редакцією Л.М. Кобко. 

Під керівництвом Л.М. Кобко і у співавторстві студенти опублікували понад 70 робіт, із 

них 20 статей опубліковано у Віснику ЧНПУ. Серія: Педагогічні науки. 

Лідія Микитівна заохочувала студентів до наукової роботи, і її студенти досягали 

помітних результатів. Зокрема у 2004 році студент фізико-математичного факультету 

Я.В. Чирок (науковий керівник Л.М. Кобко) нагороджений грамотою за кращу доповідь на 

пленарному засіданні студентської науково-практичної конференції «Управління якістю 

навчання учнів природничо-математичних дисциплін в умовах профільної та рівневої 

диференціації», яка відбулася у м. Херсоні. 

Серед співавторів праць, опублікованих Л.М. Кобко, 16 випускників фізико-

математичного факультету ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серед них: О.М. Корнієць (нині 

старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій ЧОІППО імені 

К.Д. Ушинського), О.М. Мухіна (нині методист відділу роботи з обдарованими учнями 

ЧОІППО імені К.Д. Ушинського).  

До написання статей Лідія Микитівна залучала й здібних учнів, зокрема у співавторстві 

учениця ліцею №32 Є.М. Ємець (нині студентка фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ імені 

Ігоря Сікорського») написала статті в журнал «Педагогічні обрії». Статті торкалися різних 

способів розв’язування задач, на що особливу увагу звертала Л.М. Кобко. Крім того, під 

науковим керівництвом Л.М. Кобко Є.М. Ємець підготувала роботу «Геометрична олімпіадна 
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задача одна – розв’язання різні» на конкурс «Інтел-Техно-2019» фізико-технічного інституту 

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».  

Під керівництвом і у співавторстві з Л.М. Кобко учениця 11 класу Чернігівського 

обласного педагогічного ліцею Т. Павелко опублікувала статтю у Віснику ЧДПУ. Серія: 

Педагогічні науки (2006, Вип. 42); учениця 11 класу Чернігівського обласного педагогічного 

ліцею М. Коляда опублікувала статтю у всеукраїнській газеті «Математика» (2006, № 43).  

Л.М. Кобко керувала написанням науково-дослідної роботи учениці 11 класу 

О. Шеремет Чернігівського обласного педагогічного ліцею, яка стала переможницею ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Чернігівського 

територіального відділення Малої академії наук України (секція математики). 

Більше 30-ти років Лідія Микитівна була на громадських засадах куратором академічних 

груп, протягом 7-ми років була куратором груп студентів магістратури спеціальності 

«Математика». Серед її випускників є професори, доценти, кандидати наук, завідувачі кафедр, 

директори ліцеїв і загальноосвітніх шкіл, завідувачі учбових відділень коледжів, відмінники 

освіти України, Соросівський лауреат.  

З 2003 року Л.М. Кобко була членом УАЖНО (Українська асоціація «Жінки в науці та 

освіті»). 

Вона є автором понад 200 наукових, науково-методичних праць, з яких 12 – навчально-

методичні посібники для студентів вищих навчальних закладів, 10 – навчально-методичні 

розробки для старшокласників і книги для вчителя. Частина робіт написана у співавторстві. 

Лідія Микитівна працювала у співавторстві з В.Н. Боровиком, кандидатом педагогічних наук, 

професором; І.В. Зайченком, доктором педагогічних наук, професором; М.Я. Ігнатенком, 

доктором педагогічних наук, професором; Г.В. Коломієць, кандидатом педагогічних наук, 

доцентом; О.І. Соколенком, кандидатом фізико-математичних наук, доцентом та іншими.  

Статті Л.М. Кобко опубліковані в журналах «Прикладна геометрія і інженерна графіка», 

«Рідна школа», «Математика в школі», «Педагогічні обрії», всеукраїнській газеті 

«Математика», журналі «Вісник ЧНПУ. Серія: Педагогічні науки», у матеріалах 

V Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Педагогічна спадщина Софії 

Русової та сучасні проблеми реформування національної освіти в Україні» (2021 р., м. Умань) 

та інших. 

Протягом багатьох років Л.М. Кобко систематично творчо співпрацювала з кабінетом 

математики Чернігівського обласного інституту удосконалення вчителів (завідувач кабінету 

математики Л.П. Подковка, методист Н.О. Ланько), відділом природничо-математичних 

дисциплін (завідувач відділу Л.П. Подковка), відділом передового педагогічного досвіду 

(завідувач відділу Н.О. Ланько), відділом інформаційної та видавничої діяльності ЧОІППО 

імені К.Д. Ушинського (завідувач відділу О.С. Іллєнко, методист О.О. Ємець), з учителями 

математики м. Чернігова, виїздила в сільські школи Носівського району спільно з методистом 

кабінету математики Н.О. Ланько, де вивчався стан викладання математики і був проведений 

районний семінар учителів математики; брала участь у проведенні обласних, міських семінарів 

учителів математики на базі ЧОІУВ, Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №29 (на базі досвіду роботи 

вчителя математики Г.О. Хрепунової (пізніше стала Соросівським лауреатом), досвід роботи 

якої вивчила та узагальнила методист кабінету математики Н.О. Ланько, досвід роботи 

схвалений на науково-методичній раді інституту); брала участь у роботі обласної школи 

передового педагогічного досвіду на базі досвіду роботи Г.О. Хрепунової «Врахування 

індивідуальних особливостей учнів при викладанні математики»; систематично читала лекції на 

курсах учителів математики, проводила практичні заняття, знайомилася з передовим 

педагогічним досвідом учителів математики області в ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, на 

обласних педагогічних виставках, у процесі безпосереднього спілкування з учителями 

математики; спільно з методистом відділу природничо-математичних дисциплін О.М. Мухіною 

написала статтю в журнал «Педагогічні обрії», спільно з методистом відділу інформаційної та 
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видавничої діяльності О.О. Ємець і вчителем Н.А. Родер написала статтю в журнал 

«Педагогічні обрії». 

Лідія Микитівна свою творчу енергію спрямовувала на формування компетентного, 

творчого учителя математики, на реалізацію принципу неперервної освіти педагога. У 2020 році 

з метою сприяння піднесенню професійної майстерності вчителів математики області Лідія 

Микитівна основну частину власної бібліотеки люб’язно надала методисту з математики 

відділу природничо-математичних дисциплін ЧОІППО імені К.Д. Ушинського А.І. Тур.  

Лекції Л.М. Кобко на курсах підвищення кваліфікації, семінарах були науковими, 

глибокими, виваженими, цікавими за змістом і красиво, майстерно викладалися нею. Учителі 

математики області з великою зацікавленістю сприймали лекції Лідії Микитівнии, зокрема: 

«Різні доведення теорем (Піфагора, Герона, Ейлера, Стюарта, Птолемея, Карно, Чеви, теореми 

про тризуб тощо) та вивчення їх у процесі позакласної роботи у загальноосвітніх навчальних 

закладах», «Активізація розумової діяльності та формування дослідницьких умінь учнів через 

пошук різних розв’язань однієї геометричної задачі», «Про організацію позакласної роботи в 

школі (на геометричному матеріалі)», «Аналогія: планіметрія-стереометрія в таблицях», «Ними 

пишається Україна (про видатних українських математиків)». 

Лідія Микитівна була завжди привітною, уважною до кожного, хто з нею спілкувався. Це 

дуже позитивно сприймалося оточуючими. Лідія Микитівна за національністю росіянка, але її 

українська мова була бездоганною, красивою, мелодійною, та й сама вона була красивою 

жінкою.  

Працюючи зі студентами, учителями математики, Лідія Микитівна пам'ятала про учнів, 

про те, що вся ця робота спрямовується на те, щоб навчити учнів логічно мислити, аналізувати, 

класифікувати, організовувати та моделювати ситуації, що виникають в оточуючому світі, 

усвідомлювати важливість математики в минулому, сучасному, а особливо в майбутньому, 

навчити здобувачів освіти користуватися інформацією, швидко діяти, приймати оптимальні 

рішення, навчатися впродовж життя.  

 Важливим засобом реалізації поставлених завдань Лідія Микитівна вважала навчання 

учнів розв'язуванню задач, зокрема геометричних. Розв'язування задач – це творча діяльність, а 

особливо – розв'язування задач різними способами, на що Лідія Микитівна звертала особливу 

увагу. Вона зазначала: «Потрібна така організація педагогічного процесу, щоб учні по змозі 

самі відкривали математичні твердження, щоб якомога повніше використовувалась ініціатива 

учнів, культивувались пошуки, заохочувались початки творчості, щоб максимально 

використовувалась властива дітям активність. Особливо це стосується геометричної підготовки. 

Доведення теорем, розв'язування геометричних задач – це пошуковий процес, який не повторює 

і не копіює, що було раніше. Адже в геометрії багато понять вивчають у різний час, хоча вони й 

споріднені, поєднані внутрішньою природою. Щоб утворити певну систему знань, учитель має 

вдало використовувати системотворче повторення, в процесі якого складаються таблиці або 

структурні схеми. 

Формуванню системності знань та розвитку творчих здібностей учнів сприяють 

використання різних способів розв'язування однієї і тієї ж задачі та різні доведення теореми. 

Доцільно проводити уроки, які цілком присвячені розв'язуванню однієї задачі декількома 

способами. Не маючи інших завдань, учні можуть повністю зосередитись на задачі, що 

дозволяє їм реалізувати свої здібності у винахідливості пошуку різних розв'язань» [3, 79]. 

Розв’язування однієї задачі різними способами допомагає в учнів виховати здатність до 

аналізу, узагальнення, абстрагування, розвивати логічне мислення, плекати кмітливість, 

винахідливість. 

Лідія Микитівна зазначала, що розв’язування задач є видом творчої діяльності, а пошук 

розв’язку – процесом винахідництва.  

Лідія Микитівна була дивовижно красива жінка як зовні, так і внутрішньо. Вона 

залишила світ, сповнений звершень і досягнень, послідовників і пошановувачів.  
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Природа щедро наділила Лідію Микитівну іскрометним розумом, природним талантом, 

глибокою мудрістю, виваженим етикетом. Їй імпонувала не лише висока інтелектуальна 

ерудиція педагога, а, перш за все, розумна активність логічного мислення, гострота об’єктивних 

думок і мудрих суджень.  

Лідія Микитівна дарувала радість спілкування й розуміння, оптимізму й краси, сили й 

такої притягальної різноманітності. 

Її очі завжди палали яскравими вогниками, а вуста посміхалися. Вона вміла знайти 

потрібні слова та окрилити. 
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