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Методична робота в закладах загальної середньої освіти 

 

Єрмак Н.В.,  

методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних 

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

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКІСНОЇ ОСВІТИ 
 

У Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» серед низки проблем сучасної освіти зазначено, що в системі 

освіти домінують школи з невисокою якістю освітніх послуг.  

З метою вирішення цієї проблеми в області створюється мережа опорних закладів 

освіти. Станом на 01.06.2020 року на Чернігівщині функціонує 45 таких закладів та 22 їх філії, 

з яких в об’єднаних територіальних громадах – 36 та 17 філій.  

Цей процес ще не завершено, оскільки він пов’язаний з децентралізацією – утворенням 

нових об’єднаних територіальних громад.  

Зокрема, у 2020 році заплановано розгляд питання щодо приведення мережі опорних 

закладів та філій у відповідність до чинного законодавства на чергових сесіях сільських, 

селищних, міських, районних рад у Бахмацькому, Варвинському, Сосницькому районах, 

Новобасанській, Височанській, Озерянській, Менській, Носівській, Мринській, Гончарівській 

об’єднаних територіальних громадах, місті Новгороді-Сіверському. 

Крім того, буде надано статус філій 10 закладам загальної середньої освіти вже 

існуючих опорних закладів у Бобровицькій, Городнянській, Козелецькій, Менській, Михайло-

Коцюбинській об’єднаних територіальних громадах та Менському районі. 

Створення опорних закладів освіти та їх філій проводиться відповідно до чинної 

нормативно-правової бази: Закону України «Про освіту», прийнятого Верховною Радою 

України від 05.09.2017 №2145-VШ (набрав чинності 28.09.2017 року); Положення про 

освітній округ і опорний заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.06.2019р. № 532. 

У Законі України «Про освіту» (стаття 13 «Територіальна доступність повної загальної 

середньої освіти») зазначено «Опорний заклад 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 Законі України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року  

№ 463-IX (набрав чинності 18.03.2020 року) у розділі X «Прикінцеві та перехідні положення» 

знаходимо визначення «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 кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-

методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття початкової та 

базової середньої освіти».  

Проте, яке б визначення ми не розглядали, у будь-якому випадку опорні заклади освіти 

в районах, містах, об’єднаних територіальних громадах є центрами надання якісних освітніх 

послуг, інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку здобувачів освіти.  
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Відповідно до «Положенням про освітній округ і опорний заклад освіти» метою 

опорного закладу та його філій є «створення єдиного освітнього простору та безпечного 

освітнього середовища; забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими 

освітніми потребами, до здобуття якісної освіти; створення умов для здобуття особами повної 

загальної середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед 

здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, 

упровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків; раціонального і ефективного 

використання наявних у суб’єктів округу ресурсів, їх модернізації».  

Чи створено належні умови для забезпечення саме якісної освіти в опорних закладах? 

У 2019-2020 навчальному році внутрішня система забезпечення якості освіти вивчалася 

в Батуринській загальноосвітній школі I-III ступенів ім. Григора Орлика Батуринської міської 

ради Бахмацького району Чернігівської області (директор Науменко О. Д.), Сосницькій 

гімназії ім. О. П. Довженка Сосницької селищної ради Сосницького району Чернігівської 

області (директор Чепурна Т. В.), Козелецькій гімназії № 1 Козелецької селищної ради 

Козелецького району Чернігівської області (директор Павленко Л .І.), Козелецькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 Козелецької селищної ради Козелецького району 

Чернігівської області (директор Татарчук О. В.).  

Також вивчалися умови щодо забезпечення якості освіти у Волинківській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Сосницької селищної ради Чернігівської області 

(директор Гладиш Т. М.) та Козелецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 

Козелецької селищної ради Козелецького району Чернігівської області (директор 

Розлач О. Г.), що не мають відповідного статусу, з метою порівняння їх діяльності з опорними 

закладами. 

Відповідно до вимог Нової української школи освітнє середовище відвіданих закладів 

освіти оновлюється, щоб стати привабливим, відповідати запитам батьківської та учнівської 

громад. Також тут створюються умови для впровадження Державного стандарту початкової 

освіти − забезпечено новими меблями, комп’ютерною технікою, у навчальних кімнатах НУШ 

облаштовано зони для розвитку школярів, нові інформаційні стенди, організовано виставки 

дитячих робіт тощо.  

Варто зазначити, що важливим напрямом діяльності опорних закладів є забезпечення 

допрофільної підготовки здобувачів освіти. Змістовною є організація допрофільної підготовки 

в Козелецькій гімназії № 1 Козелецької селищної ради. Тут вона проводиться за участю 

відомих фахівців вузьких спеціальностей: організовуються зустрічі-бесіди зі спеціалістами, 

цікавими людьми, екскурсії в різні установи тощо. Значну допомогу в забезпеченні до 

профільної підготовки надають батьки.  

У Сосницькій гімназії ім. О. П. Довженка Сосницької селищної ради, Батуринській 

загальноосвітній школі I-III ступенів ім. Григора Орлика Батуринської міської ради успішно 

реалізується принцип наступності профорієнтаційної роботи та профільного навчання з 

урахуванням запитів і потреб здобувачів освіти та їх батьків. 

У старшій школі відвіданих закладів освіти освітній процес організовано відповідно до 

визначених профілів: філологічного (Козелецька гімназія № 1 Козелецької селищної ради), 

філологічного та історичного (Козелецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Козелецької селищної ради), математичного та філологічного (Сосницька гімназія 

ім. О.П.Довженка Сосницької селищної ради), історичного (Батуринська загальноосвітня 

школа I-III ступенів ім. Григора Орлика Батуринської міської ради). 

На підставі спільного рішення батьків, учнів і вчителів усі години варіативної 

складової використовуються для підготовки випускників до складання зовнішнього 

незалежного оцінювання. Так, у Батуринській загальноосвітній школі I-III ступенів 

ім. Григора Орлика Батуринської міської ради варіативна складова навчального плану 11класу 

(8 годин) використовується таким чином: іноземна мова − 1 год.; історія України – 1,5 год., 

всесвітня історія – 2 год., Захист Вітчизни − 0,5 год., математика – 1 год. З метою підготовки 
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випускників до зовнішнього незалежного оцінювання проводяться заняття з курсу 

«Розв’язування алгебраїчних рівнянь та систем рівнянь вищих степенів» – 1 год. та 

факультативу «Практикум з правопису української мови» – 1 год. 

У чинному Законі України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 4. Рівні, 

строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти) зазначено, що «профільна 

середня освіта − третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання 

учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної 

середньої освіти». Цю освіту можна здобути протягом трьох років.  

Згідно зі статтею 35 «Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної 

середньої освіти» цього ж Закону початкова школа, гімназія забезпечують відповідно 

початкову освіту та базову середню, ліцеї ж − здобуття профільної середньої освіти. 

Відповідно до цієї статті гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи. Як 

виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої 

освіти. 

Для започаткування та провадження освітньої діяльності комунального ліцею у його 

складі має бути створено та функціонувати не менше чотирьох 10 класів. Як відомо, не 

кожен опорний заклад на Чернігівщині відповідає цій вимозі.  

Виходячи із зазначеного вище, профільну освіту учні можуть здобути в ліцеї або в 

професійно-технічному навчальному закладі за дуальною формою. Відповідно до чинної 

нормативної бази з 2023 року старша профільна школа (ІІІ ступінь) буде самостійним 

закладом загальної середньої освіти – ліцеєм. А до цього часу опорний заклад має 

забезпечувати як допрофільну підготовку та так і профільне навчання здобувачів освіти.  

Сучасне освітнє середовище опорного закладу – це також і робота з обдарованими 

учнями, виявлення та розвиток їх здібностей та обдарувань. Прикладом щодо 

цілеспрямованості та системності в роботі з обдарованими дітьми є Козелецька гімназія № 1 

Козелецької селищної ради. В цьому закладі освіти здібності і таланти гімназистів не 

губляться, а розвиваються. З метою досягнення позитивних результатів вибудовується 

індивідуальна освітня траєкторія гімназиста. На підставі моніторингових досліджень 

вивчаються здібності, здобутки кожної дитини, визначаються проблемні моменти особистості 

та шляхи їх подолання. Ефективність роботи з обдарованими учнями Козелецької гімназії № 1 

Козелецької селищної ради підтверджується такими результатами: у 2018-2019 н.р. на ІІ етапі 

Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін взяли участь 52 гімназисти, 40 із них стали 

переможцями (28 − посіли І місце, 10 – ІІ місце, 2 – ІІІ місце); на ІІІ етапі 7 гімназистів 

здобули два дипломи ІІ ступеню і п’ять дипломів ІІІ ступеню. 

Для творчих особистостей у закладі освіти працює наукове товариство «Ерудит». Так, 

у 2017-2018 н.р. Солошин Владислав, учень 11 класу, виборов диплом ІІІ ступеня за роботу 

на тему «Дослідження доцільності виробництва твердопаливних опалювальних котлів» 

(секція «Мікроекономіка та макроекономіка»). 
Падій Анастасія, учениця 5 класу, стала переможцем обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Юні дослідники» (І місце, диплом І ступеня) у секції «Народознавство». 

Щербина Марія, учениця 3-Б класу, стала учасником всеукраїнського етапу та виборола 

ІІ місце в секції «Тварини».  

У Всеукраїнському конкурсі «Школа – джерело творчості» Козелецька гімназія № 1 

Козелецької селищної ради зайняла 13 місце (2019р.) і 8 місце (2020р.) серед закладів 

загальної середньої освіти України з організації роботи з обдарованими учнями. 

Робота вчителів Сосницької гімназії ім.  О. П. Довженка Сосницької селищної ради 

щодо побудови індивідуальної освітньої траєкторії учня теж дала позитивні результати: 

5випускників склали ЗНО на 10-12 балів, 6 із 8 − отримали бали вищі, ніж мали річні. 

У 2018-2019 навчальному році здобувачі освіти Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка 

Сосницької селищної ради на ІІІ етапі всеукраїнських олімпіад вибороли 7 дипломів 

ІІІ ступеня з таких дисциплін: фізика – 1, хімія – 1, географія – 1, правознавство – 1, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n982
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n982
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українська мова – 2, історія України – 1; 3 дипломи ІІ ступеня з таких дисциплін: англійська 

мова – 2, історія України – 1; 1 диплом І ступеня з історії України. 

Єфименко Дарина, випускниця 11 класу, в 2018-2019 навчальному році взяла участь у 

ІV етапі всеукраїнської олімпіади з англійської мови і здобула диплом II ступеня.  

Пріоритетом опорних закладів є долучення здобувачів освіти до проведення дослідно-

експериментальної роботи. Так, Кожуховський Руслан, учень Сосницької гімназії 

ім. О. П. Довженка Сосницької селищної ради, підготував науково-дослідницьку роботу з 

теми «Юрій Степанович Виноградський – земляк, яким пишається наша громада» (секція 

«історичне краєзнавство») на конкурс-захист МАН і отримав диплом III ступеня. Проте, не всі 

опорні заклади освіти області активні в цьому напрямі. 

Якість освітнього середовища забезпечують педагогічні кадри. Аналіз складу 

педагогічних колективів відвіданих опорних закладів свідчить, що тут працюють досвідчені, 

творчі вчителі, які активно включилися в процес розбудови Нової української школи. Так, у 

Сосницькій гімназії ім. О. П. Довженка Сосницької селищної ради Сосницького району з 

52 педагогів 35 – мають вищу кваліфікаційну категорію, 32 – звання; у Козелецькій гімназії 

№ 1 Козелецької селищної ради Козелецького району з 44 педагогів − 19 мають вищу 

кваліфікаційну категорію, 12 – звання, у тому числі, 1 − звання «Заслужений учитель 

України»; у Козелецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 Козелецької селищної ради 

з 91 педагога, вищу кваліфікаційну категорію мають 32, 15 – звання, у Батуринській 

загальноосвітній школі I-III ступенів ім. Григора Орлика Батуринської міської ради 

Бахмацького району серед 20 педагогів 7 − із вищою кваліфікаційною категорією.  

Але, педагоги відвіданих опорних закладів пасивні щодо участі у творчих конкурсах, 

зокрема, у конкурсі «Учитель року». Активністю в цьому напрямі вирізняються педагоги 

Козелецької гімназії № 1 Козелецької селищної ради. Варто зазначити, що зразком активності 

є саме керівники Козелецької гімназії № 1 Козелецької селищної ради, які долучаються до 

різноманітних конкурсів («Школа – джерело талантів», «Творчий учитель – обдарований 

учень» та конкурси відповідно до профілю навчання), що проводяться Міністерством освіти і 

науки України, Інститутом обдарованої дитини АПН України тощо. 

Стимулом у роботі педагогічного колективу Козелецької гімназії № 1 Козелецької 

селищної ради є визначення рейтингу діяльності вчителя, у тому числі й керівників гімназії, за 

такими показниками: участь учнів в олімпіадах, конкурсах; участь учителів у конференціях та 

педагогічних конкурсах; наявність публікацій у фахових виданнях; проведення показових 

уроків, виховних заходів, свят тощо; підвищення кваліфікації (самоосвіта, проходження 

курсів, у тому числі он-лайн).  

Важливе значення в забезпеченні якості освіти має рівень професійної компетентності 

педагога, а саме, створення необхідних умов для його підвищення саме в закладі освіти. 

Змістовністю, інноваційною спрямованістю вирізняється методична робота з педагогічними 

кадрами Батуринської загальноосвітньої школи I-III ступенів ім. Григора Орлика 

Батуринської міської ради Бахмацького району, Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка 

Сосницької селищної ради Сосницького району, Козелецької гімназії № 1 Козелецької 

селищної ради Козелецького району, Козелецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Козелецької селищної ради Козелецького району. 

Важливою складовою освітнього середовища є інноваційна діяльність – упровадження 

інформаційно-комунікаційних, проєктних технологій, технологій особистісно-орієнтованого 

та інтегрованого навчання (Сосницька гімназія ім. О. П. Довженка Сосницької селищної 

ради), інтерактивного, різнорівневого, диференційованого, проблемного навчання, технологій 

навчання в співпраці, ігрових технологій, гейміфікації, веб-квестів, кейс-методів, мобільного 

навчання (Батуринська загальноосвітня школа I-III ступенів ім. Григора Орлика Батуринської 

міської ради), організація проектної та науково-дослідницької діяльності (Козелецька гімназія 

№ 1 Козелецької селищної ради Козелецького району). 
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Досвідом роботи щодо впровадження інноваційних технологій у практичну діяльність 

закладу освіти поділилися педагоги Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка Сосницької 

селищної ради на обласному семінарі заступників директорів закладів загальної середньої 

освіти з навчально-виховної роботи з теми «Інноваційний освітній простір гімназії – основа 

професійного зростання вчителя та творчого розвитку здобувача освіти» (2019 р.) та 

Козелецької гімназії № 1 Козелецької селищної ради Козелецького району на обласному 

семінарі директорів опорних шкіл з теми «Забезпечення якісної освіти в старшій профільній 

школі» (2018 р.). 

Позитивний досвід роботи опорних закладів освіти вартий поширення. Так, здобутки 

педагогічного колективу Козелецької гімназії № 1 Козелецької селищної ради поширюються в 

періодичних фахових виданнях. З 2015 року заклад освіти друкує матеріали з досвіду роботи 

педагогів у власному журналі «Гімназійний вісник». Також педагогічний колектив гімназії є 

активним учасником міжнародних виставок, що проводить Міністерство освіти і науки 

України та компанія «Виставковий світ». 

Стимулом до наповнення освітнього середовища закладу інноваційним змістом є 

партнерство. Так, Козелецька гімназія № 1 Козелецької селищної ради Козелецького району 

співпрацює з Інститутом модернізації змісту освіти, Інститутом обдарованої дитини, МАН 

України, Чернігівським ОІППО імені К. Д. Ушинського, гімназією № 32 «Успіх» Печерського 

району м. Києва, спеціалізованою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 15 

Голосіївського району м. Києва.  

Робота педагогічного колективу щодо забезпечення якісної освіти є ефективною й 

завдяки відсутності формалізму в реалізації керівниками закладу контрольно-аналітичної 

функції. У закладах освіти щороку проводиться моніторинг визначення якості освіти, 

методичного забезпечення результатів діяльності педагогів, адаптації учнів 1, 5, 10 класів 

тощо. В опорних закладах також проводяться психолого-педагогічні дослідження здібностей 

учнів різного спрямування. За підсумками контрольно-аналітичної діяльності керівники 

видають накази про результати контрольних робіт, зрізів знань за текстами дирекції, вивчення 

системи роботи вчителів, які атестуються, успішність та відвідування навчальних занять 

здобувачами освіти, підсумки проведення І етапу предметних олімпіад та конкурсів, стан 

викладання навчальних дисциплін згідно з перспективним планом роботи закладу освіти.  

У системі управління опорних закладів освіти важливу роль мають наради при 

директору. Так, у Козелецькій гімназії № 1 Козелецької селищної ради проведено наради з 

питань результативності роботи зі здібними та обдарованими учнями, підсумків класно-

узагальнювального контролю в класах, де рівень знань нижчий від загальногімназійного, 

організації роботи вчителів гімназії з реалізації науково-методичної проблеми закладу освіти. 

Питання якості освіти також розглядаються на засіданнях педагогічної ради, зокрема, 

проаналізовано результативність річного оцінювання здобутків випускників та складання 

ними ЗНО, проходження ДПА здобувачами освіти 4, 9 та 11 класів, підсумки методичної 

роботи; заслухано творчі звіти вчителів, проаналізовано систему розвитку професійних 

компетентностей педагогів як результат підвищення рівня знань учнів тощо. 

Разом з тим, у частини опорних закладів освіти ця робота не завжди системна. 

Педагогами ще недостатньо відслідковується динаміка забезпечення якісною освітою 

кожного здобувача, не аналізуються його сильні та слабкі складові тощо. 

Однією з умов успішної діяльності опорного закладу освіти є забезпечення сучасною 

матеріально-технічною базою. Тут важливе значення має розуміння проблем закладу та 

підтримка діяльності керівників і педагогів працівниками органів місцевого самоврядування. 

Так, станом на 23.09.2019 року матеріальна-технічна база Батуринської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів ім. Григора Орлика Батуринської міської ради оновлюється саме завдяки 

активній позиції директора закладу освіти та особистої підтримки голови Батуринської 

міської ради. У цьому закладі освіти облаштовано два кабінети  інформатики з 28 

комп’ютерами, придбано 12 мультимедійних комплексів. Здобувачі освіти забезпечені 
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сучасним футбольним полем зі штучним покриттям. Варто підкреслити, що саме завдяки 

тісній співпраці з органами місцевого самоврядування заклад освіти поступово набуває 

позитивного іміджу і стає більш привабливим для учнівської та батьківської громади: 

перекрито дах школи, зроблено ремонт їдальні на 72 посадкових місця, відремонтовано 

приміщення початкової школи і забезпечено новим обладнанням і меблями. Шкільну 

бібліотеку перенесено у відремонтоване приміщення, поповнено новою літературою, 

організовано роботу невеликої читальної зали з трьома новими комп’ютерами, підключеними 

до Інтернету. Також проведено ремонтні роботи актової зали, спортивної зали для учнів 

початкової школи та розпочато забезпечення сучасним обладнанням. Також планується 

облаштування нового спортивного комплексу. 

Завдяки реалізації проекту «Бюджету участі» громади Сосницької селищної ради на 

подвір’ї Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка Сосницької селищної ради облаштовано 

сучасний майданчик для паркування велосипедів учасників освітнього процесу. 

Потужною є матеріально-технічна база Козелецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 Козелецької селищної ради. Тут обладнано сучасні навчальні кабінети, у тому 

числі лінгафонний.  

Варто зазначити, що в Сосницькій гімназії ім. О. П. Довженка Сосницької селищної 

ради, Козелецькій гімназії № 1 Козелецької селищної ради освітній процес організовано без 

запровадження кабінетної системи. Таке рішення пояснюється тим, що у кожної дитини є 

постійне робоче місце у конкретній навчальній кімнаті за стан якого в неї формується 

відповідальність. На думку педагогів, завдяки цьому краще зберігаються шкільні меблі, стіни, 

підлога. Проте, уроки фізики, хімії, інформатики проводяться в предметних кабінетах. 

Доцільно зауважити, що потребує оновлення матеріально-технічне забезпечення 

базової та старшої школи Козелецької гімназії № 1 Козелецької селищної ради, у першу чергу 

сучасною технікою – проєкторами, ноутбуками, екранами, наочністю тощо. 

Відвідані заклади мають Інтернет, проте його швидкість дуже слабка і не влаштовує 

учасників освітнього процесу. 

Результативність роботи опорних закладів освіти розміщено в таблиці, складеній з 

використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2019 року оприлюдненого Українським 

центром оцінювання якості освіти. Тут знаходимо інформацію про результати ЗНО 

Батуринської загальноосвітньої школи I-III ступенів ім. Григора Орлика Батуринської міської 

ради Бахмацького району Чернігівської області, Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка 

Сосницької селищної ради Сосницького району Чернігівської області, Козелецької гімназії 

№ 1 Козелецької селищної ради Козелецького району Чернігівської області, Козелецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Козелецької селищної ради Козелецького району 

Чернігівської області у рейтингу шкіл Чернігівської області (серед опорних закладів області). 

 

Рейтинг опорних шкіл Чернігівської області 

Назва навчального закладу Місце TOP 
Рейт. 
бал 

Бал 
ЗНО 

Учнів / 
тестів 

Склав 
(%) 

Сосницька гімназія ім. О. П. Довженка Сосницької селищної 
ради Чернігівської обл. 

2 347 140.8 164.7 9/34 100 

Семенівська гімназія №2 Семенівської міськради 
Чернігівської обл. 

10 961 131 151.3 33/120 98 

Козелецька гімназія №1 Козелецької селищної ради 
Козелецького р-ну Чернігівської обл. 

12 1010 130.5 152.4 14/48 100 

опорний заклад - Остерська гімназія Остерської міськради 
Чернігівської обл. 

18 1625 125.3 145.9 18/64 98 

Козелецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Козелецької селищної ради 
Козелецького р-ну Чернігівської обл. 

22 1691 124.6 144.4 26/97 97 

Талалаївська ЗОШ I-III ст. Талалаївської селищної ради 
Чернігівської обл. 

31 2084 121.9 141.3 25/97 96 

Опорний заклад "Деснянський НВК "гімназія-ЗОШ І ст." 
Деснянської селищної ради Чернігівської обл. 

32 2133 121.5 137.7 65/244 95 

Сновська гімназія Сновської міськради Сновського р-ну 
Чернігівської обл. 

35 2236 120.8 140.6 19/68 97 
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Назва навчального закладу Місце TOP 
Рейт. 
бал 

Бал 
ЗНО 

Учнів / 
тестів 

Склав 
(%) 

Коропська ЗОШ I-III ст. імені Т. Г. Шевченка Коропської 
селищної ради Чернігівської обл. 

38 2326 120.1 138.4 37/135 94 

Хмільницький НВК "Загальноосвітній навчальний заклад-
ДНЗ" Чернігівської райради Чернігівської обл. 

40 2358 119.9 140.4 10/33 100 

Сновська ЗОШ I-III ст. № 1 Сновської міськради Сновського 
р-ну Чернігівської обл. 

49 2903 116.3 135 25/90 94 

Куликівський заклад загальної середньої освіти I-III ст. 
Куликівської селищної ради Чернігівської обл. 

50 2989 115.8 133.6 33/126 93 

Срібнянська ЗОШ I-III ст. Срібнянської селищної ради 
Чернігівської обл. 

53 3060 115.2 134.3 17/62 95 

Ічнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 4 
Ічнянської міськради 

61 3499 112.7 131.1 19/71 93 

Менський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ст. 
ім. Т. Г. Шевченка Менської міськради Менського р-ну 
Чернігівської обл. 

65 3716 111.4 127 55/207 89 

Батуринська ЗОШ I-III ст. ім. Григора Орлика Батуринської 
міськради Бахмацького р-ну Чернігівської обл. 

67 3772 111.1 129.9 12/43 93 

Борзнянська ЗОШ I-III ст. імені Христини Алчевської 
Борзнянської райради Чернігівської обл. 

68 3887 110.5 129.2 12/42 90 

Дігтярівський НВК Н-Сіверської райради Чернігівської обл. 79 4561 106.7 125 8/27 81 

Городнянська ЗОШ I-III ст. № 2 Городнянської міськради 
Чернігівської обл. 

81 4602 106.5 121.7 50/184 90 

Малодівицька ЗОШ I-III ст. Малодівицької селищної ради 
Прилуцького р-ну Чернігівської обл. 

82 4733 105.7 123.3 15/56 93 

Холминська ЗОШ I-III ст. Холминської селищної ради, 
Корюківського р-ну Чернігівської обл. 

85 4751 105.6 123.2 13/52 98 

Володьководівицька ЗОШ I-III ст. Носівської міськради 
Чернігівської обл. 

93 5167 103.1 119.5 30/95 88 

Бобровицький заклад загальної середньої освіти I-III ст. №1 
Бобровицької міськради Бобровицького р-ну Чернігівської обл. 

95 5230 102.7 120 12/44 91 

Ріпкинська ЗОШ I-III ст. №2 Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. 100 5342 102 117.4 38/140 86 

Петрівський НВК "загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. 
- ДНЗ" Сновської міськради Сновського р-ну Чернігівської обл. 

113 5541 100.8 117.9 12/42 93 

Опорний заклад "Количівська ЗОШ I-III ст. Іванівської 
сільської ради Чернігівського р-ну Чернігівської обл." 

115 5549 100.8 117.8 13/42 90 

Прогресівська ЗОШ І-ІІІ ст. Кіптівської сільської ради 
Чернігівської обл. 

127 5966 98.2 114.8 10/37 89 

Городнянська гімназія Городнянської міськради Чернігівської 
обл. 

128 5979 98.1 111.7 57/212 83 

КЗ Михайло-Коцюбинська гімназія Михайло-Коцюбинської 
селищної ради Чернігівського р-ну Чернігівської обл. 

131 6004 98 114 20/67 82 

КЗ Тупичівський заклад загальної середньої освіти I-III ст. 
Тупичівської сільської ради Городнянського р-ну Чернігівської 
обл. 

150 6550 94.2 109.3 23/84 85 

Корюківська ЗОШ I-III ст. №1 Корюківської міськради 
Чернігівської обл. 

151 6554 94.1 108.2 42/150 79 

Сухополов’янська ЗОШ I-III ст. Прилуцької райради 
Чернігівської обл. 

160 6737 92.8 108.5 13/43 84 

Дідівська ЗОШ I-III ст. Прилуцької райради Чернігівської обл. 163 6816 92.3 107.7 16/52 79 

Чайкинський НВК Н-Сіверської райради Чернігівської обл. 168 6953 91.3 107 7/23 87 

Березнянський опорний заклад загальної середньої освіти I-
III ст. Менської райради Чернігівської обл. 

169 6972 91.1 105.3 29/115 81 

КЗ "Седнівський НВК" Чернігівської райради Чернігівської 
обл. 

170 7010 90.8 106.5 6/22 82 

Бахмацький заклад загальної середньої освіти I-III ст. № 2 
Бахмацької райради Чернігівської обл. 

189 7741 83.9 98 13/48 77 

Линовицька ЗОШ I-III ст. Линовицької селищної ради 
Прилуцького р-ну Чернігівської обл. 

191 7816 83.2 97.3 11/42 71 

Погорільський заклад загальної середньої освіти I-III ст. 
Семенівської міськради Чернігівської обл. 

196 7855 82.9 97.2 7/18 72 

Лосинівська ЗОШ I-III ст. Лосинівської селищної ради 
Ніжинського р-ну Чернігівської обл. 

206 8105 80.4 93.2 26/93 70 

Грем’яцька ЗОШ I-III ст. Новгород-Сіверської райради 
Чернігівської обл. 

208 8136 80.1 93.8 10/31 77 

Опорний заклад "Іванівська ЗОШ I-III ст. Іванівської сільської 
ради Чернігівського р-ну Чернігівської обл." 

225 8577 73.9 86.5 11/37 70 
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Аналізуючи показники ЗНО можна зробити висновок, що не всі опорні заклади освіти 

області забезпечують здобувачів якісною освітою. Причини можуть бути різні. Можливо в 

закладі освіти не забезпечено реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії випускника, не 

ефективно використовується варіативна складова тощо. 

Аналізуючи інформацію в таблиці «Рейтинг опорних закладів освіти Чернігівської 

області», маємо факти коли опорний заклад освіти з сучасною матеріально-технічною базою 

за результатами ЗНО не входить до десятки кращих в області, або, коли з педагогічним 

колективом, де немає учителів зі званням, а у рейтингу заклад освіти «перескочив» з 178 місця 

(2018 р.) на 67 (2019 р.). 

На основі аналізу діяльності відвіданих закладів загальної середньої освіти можна 

зробити висновок − освітнє середовище опорного закладу освіти і закладу, що немає такого 

статусу, відрізняються. По-перше, щодо загальної кількості здобувачів освіти. Їх значно 

менше в закладах, що не мають статусу опорного , відповідно й менша наповнюваність 

класів. Так, у Волинківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Сосницької селищної ради 

всього навчається 100 дітей, із них 51 особа підвозиться з сусідніх населених пунктів. У цьому 

закладі освіти найбільша наповнюваність класів – 16 осіб, найменша – 3 особи (в 11 класі).  

Наступною проблемою закладу, що немає статусу опорного, є визначення профілю 

навчання. Якщо у випускному класі 3 учні, то освітній процес у старшій школі організовано за 

універсальним профілем. Виникає питання: чому не визначено профіль навчання? 

Напрошується відповідь: швидше всього немає висококваліфікованого спеціаліста. Тому за 

таких умов випускникам складно підготуватися до складання ЗНО та вступу до вишів.  

Безперечно, педагогічні колективи подібних закладів освіти за якісним складом 

уступають педагогічним колективам опорних закладів. Так, у педагогічному колективі 

Волинківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сосницької селищної ради з 20 учителів 

14 мають першу кваліфікаційну категорію. У цих закладах освіти часто учителі викладають 

предмети не за фахом. Зрозуміло, що такий педагогічний колектив не забезпечить якість 

освіти на рівні Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка Сосницької селищної ради чи 

Козелецької гімназії № 1 Козелецької селищної ради.  

Особливістю закладів освіти, що не мають статусу опорного є й те, що тут учнівський 

контингент, як правило, зі слабкими здібностями до навчання. Проте, є й винятки. Так за 

рейтингом результатів ЗНО у 2018 році Волинківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

зайняла І місце серед закладів загальної середньої освіти області завдяки Кравченко Роману, 

який склав ЗНО з математики на 10 балів, української мови – 9, історії України – 12. Нині він 

студент Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка.  

Управлінська діяльність у відповідних закладах не завжди є системною і 

цілеспрямованою саме в напрямі забезпечення якісної освіти. Тут часто бракує умотивованого 

компетентного вчителя, інноваційної матеріально-технічної бази, а головне − здібного до 

навчання учня. 

Освітній простір Волинківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів оновлюється за 

рахунок фінансування Сосницької селищної ради, ініціативи батьківської громади, яка хоче 

зберегти заклад освіти у своєму селі. 

Майбутнє нації, успіх держави значною мірою залежить від стану освіти, її якості. 

Тому пріоритетним завданням закладів загальної середньої освіти, у першу чергу опорних, є 

створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що включає:  

 стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти; 

 систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

 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; 
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 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, 

у 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. 

Таким чином, важливою умовою забезпечення якості освіти в опорному закладі, на 

нашу думку, є високий рівень професійної компетентності педагогів, їх особистісно-

орієнтована діяльність щодо позитивної динаміки якості освіти кожного учня, наявність 

здібностей у дитини здобувати освіту, бути вмотивованою, стати конкурентоспроможною в 

сучасних умовах. 

 

 

 

 

 
 

Бойко Л.М., 

методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних 

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

 

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) 

МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ (ЦЕНТРІВ)  

У 2019-2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 
 

Реформування освітньої галузі в Україні вимагає від педагогічних кадрів новітніх ідей, 

сучасних підходів до викладання предметів. В умовах модернізації системи освіти, оновлення 

її сучасного змісту, підвищення кваліфікації працівників, проблема освіти є особливо 

актуальною. Реформа, яка сьогодні відбувається в освітньому просторі, підпорядкована 

головній меті – формуванню Нової української школи, підвищенню рівня якості освіти. 

Головна мета діяльності методичних служб на сучасному етапі – допомогти педагогічним 

працівникам у реалізації освітніх завдань, удосконаленні й підвищенні професійного рівня. 

Методична служба області налічувала 13 районних методичних кабінетів, 2 міські 

методичні кабінети, 2 міські методичні центри та 11 методичних кабінетів об’єднаних 

територіальних громад, в тому числі 1 методично-сервісний центр. 

Діяльність методичних установ області регламентується законами України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», 

«Про інноваційну діяльність», Постановами Кабінету Міністрів України, основними 

положеннями Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки, Концепції 

«Нова українська школа», Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), 

іншими законодавчими актами в галузі освіти. 

У 2019-2020 навчальному році методична робота в області здійснювалась на основі 

річного плану роботи, наказу відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських 

рад, органів місцевого самоврядування «Про організацію методичної роботи з педагогічними 

кадрами в 2019/2020 навчальному році» і була спрямована на успішне виконання завдань 

освітньої галузі, створення умов для творчої самореалізації учасників освітнього процесу, 

підвищення якості освітніх послуг.  
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Методичні служби працювали над визначеними науково-методичними проблемами, 

спрямованими на підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, формування 

інноваційного освітнього середовища, науково-методичне забезпечення системи загальної 

середньої, дошкільної та позашкільної освіти, організацію науково-методичної роботи, 

підвищення професійного рівня педагогічних працівників закладів освіти області та творчий 

розвиток компетентнісного педагога; здійснювали методичний і психологічний супровід 

інклюзивного навчання. 

У закладах освіти мм. Чернігова, Прилук, Ніжина, Новгород-Сіверського, 

Прилуцького, Ніжинського, Менського районів; Бобровицької, Ічнянської, Носівської, 

Ріпкинської, Сновської ОТГ упроваджувались інноваційні форми методичної роботи з 

педагогічними кадрами. Науково-методична робота здійснювалась через діяльність 

методичних рад, шкіл перспективного педагогічного досвіду, опорних шкіл, районних 

(міських) методичних об’єднань, творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, клубів 

педагогічної творчості, проведення майстер-класів, семінарів-практикумів, конференцій, 

професійних конкурсів тощо. 

Значно зросла роль методичних кабінетів як інформаційно-методичних центрів: 

створені медіатеки, картотеки, анотовані каталоги ППД освітян на електронних носіях, 

щомісячно випускались «Інформаційно-методичні вісники». Усі районні (міські) методичні 

кабінети (центри) підключені до мережі Інтернет та мають власні веб-сайти та блоги.  

Педагоги закладів освіти Бахмацького, Н-Сіверського, Ріпкинського, Прилуцького, 

Ніжинського, Сосницького районів, Бобровицької, Сновської, Варвинської, Городнянської, 

Семенівської, Носівської, Куликівської ОТГ презентують свої методичні розробки на онлайн-

платформах «Методичний портал», «Всеосвіта»,  «Прометеус», «На урок», EdEra; пропагують 

власний досвід роботи на шпальтах фахових і періодичних видань. 

Методичні служби області забезпечують науково-методичний супровід інноваційних 

процесів та готовність керівних і педагогічних кадрів до інноваційної діяльності. Активно 

впроваджують здоров’язбережувальні технології навчальні заклади міст Чернігова, 

 Н-Сіверського, Прилук, Ріпкинського, Варвинського, Прилуцького районів; Ічнянської, 

Варвинської ОТГ. 

У закладах освіти м. Прилуки результативно впроваджуються інноваційні освітні 

технології, зокрема 11 закладів освіти продовжують використовувати вільне програмне 

забезпечення в освітньому процесі. Три навчальні заклади (ЗЗСО № 12, 9) продовжують 

працювати за технологію «3 по 30 хвилин». За семестрово-блочно-заліковою системою 

працює ЗОШ І-ІІІ ст. № 14; ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 ім. Сергія Гордійовича Шовкуна застосовує 

інноваційну діяльність щодо гуманізації навчання і виховання учнів на ідеях Василя 

Олександровича Сухомлинського; ЗОШ І-ІІІ ст. № 14  реалізує комплексну програму «Крок за 

кроком до здоров’я». В Прилуцькій гімназії № 5 ім. Віктора Андрійовича Затолокіна 

впроваджуються Всеукраїнський проєкт «Школа – територія прав людини» та інтегрований 

курс «Жива клітинка» для учнів початкової школи. В практиці роботи ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 

широко застосовується інформаційно-комунікаційна система «Net школа України», в гімназії 

№ 1 ім. Георгія Вороного – тьюторська педагогіка, ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 працює в рамках 

Всеукраїнської програми «Школа як осередок розвитку громади. В ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 ім. 

Святителя Іоасафа Бєлгородського впроваджується в практику роботи Комплексна програма 

розвитку дітей «Росток».  

Одним із важливих напрямів діяльності методичних служб є організація та науково-

методичний супровід експериментальної роботи в закладах освіти. Ця робота спланована і 

координується Бобровицьким, Н.-Сіверським, Прилуцьким, Ріпкинським, Варвинським, 

Ічнянським, Корюківським, Срібнянським методичними кабінетами  та ММК м.Ніжина,  МЦ 

м.Чернігова, ММЦ м. Прилуки.  

У закладах освіти області проводяться  9 експериментів всеукраїнського рівня та 3 

експерименти регіонального рівня; 9 всеукраїнських науково-педагогічних проєктів. 
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Формування сучасного електронно-інформаційного навчального середовища системи 

загальної середньої освіти, створення необхідних умов для впровадження  освітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій  є одним із пріоритетних напрямків роботи 

методичних служб. 

У системі методичної роботи використовуються інформаційно-комунікаційні 

технології, у тому числі й хмарні технології. Це дистанційні школи, вебінари, віртуальні 

мости, скайп-консультації, спілкування в чаті, обговорення на форумі, створені сторінки в 

соціальних мережах. Так, Прилуцький районний методичний кабінет продовжує роботу по 

створенню віртуального відеоканалу, на якому розміщені матеріали для підготовки вчителів 

до уроків, створені «хмарні методичні об’єднання» вчителів фізики, математики, 

інформатики, історії та географії.  

Налагодження партнерських зв’язків з вищими навчальними закладами та розширення 

міжнародної співпраці – одне із основних завдань методичних служб області.  

Заклади освіти мм. Чернігова, Ніжина, Прилук плідно співпрацюють із зарубіжними 

науковими центрами: Британською та Американською Радами, Гете-Інститутом через 

представництва м. Києва «Міжнародний Дім», Корпусом Миру в Україні. Проведено ряд 

заходів для вчителів англійської, німецької, французької мов з різних питань викладання мов 

відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

Міністерство освіти і науки України спільно з Британською Радою в Україні 

реалізують Програму для вчителів англійської мови «Вчителі англійської мови - агенти змін», 

у рамках якої проведені тренінги для вчителів англійської мови  м. Чернігова, Ніжина, 

Прилуки спільно з посольством США в Україні Regional English Language Office. 

Учителі англійської мови ЗЗСО м. Прилуки брали участь в онлайн дослідженні потреб 

учителів англійської мови, яке проводилося Британською Радою спільно з Міністерством 

освіти і науки України в рамках реалізації міжнародного проєкту Future English. У 5 закладах 

освіти м. Ніжина продовжується робота за програмою «Шкільний учитель нового покоління» 

за підтримки Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні.  

Учителі англійської мови м. Чернігова пройшли тренінг підготовки фасилітаторів у 

групі професійної майстерності вчителів, проведений Британською Радою за підтримки МОН 

України в рамках НУШ. 

Робота з обдарованими дітьми – важливий напрям діяльності методичних служб. За 

підсумками проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019–2020 

навчальному році переможцем було визначено 691 учасника, з них – 419 (60,6 %) становлять 

представники гімназій, ліцеїв, колегіуму, спеціалізованих шкіл області. 

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України визнано 165 учасників (61,3 % від загальної кількості учасників).   

Педагогічні працівники закладів освіти області – активні учасники всеукраїнських 

конференцій, конкурсів, зокрема Україно-канадського конкурсу освітніх проєктів фонду 

Ореста Цапа (переможці – Макарова Л.Г., учитель географії Прилуцької  гімназії № 1 

ім. Георгія Вороного та Борох В.М., учитель історії Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія 

Вороного),  Опанасенко В. В., учитель англійської мови Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія 

Вороного, лауреат конкурсу навчальних розробок «Фантастична п’ятірка» від освітнього 

проєкту «На урок»; Іщенко Г.П., учитель іноземної мови Прилуцької гімназії № 5 імені 

В.А. Затолокіна, учасник міжнародного проекту PROFLE (для вчителів французької мови). 

Лауреатом V Всеукраїнського Інтернет-конкурсу «Учитель року – 2020» за версією науково-

популярного природничого журналу «Колосок» у номінації «Учитель ерудит» стала 

Кудіна Л.А., учитель хімії Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 Ніжинської міської ради, а в 

номінації «Учитeль-популяризатор» – Борок Є.Г., учитель Чернігівської ЗОШ № 5 

Чернігівської міської ради. 

Педагоги Новгород-Сіверського району були учасниками Всеукраїнського конкурсу 

«Освітні технології – 2020», «Нові технології у новій школі», ХХ Всеукраїнського конкурсу 



2020 Педагогічні обрії № 5 (113) 
 

15 

на кращий вебсайт закладу освіти (Грем’яцька ЗОШ І-ІІІ ступенів, Чайкинський навчально-

виховний комплекс та Стахорщинська ЗОШ І-ІІ ступенів). Педагоги Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 Ріпкинської районної ради взяли участь у Другому всеукраїнському  

інноваційному форумі «Grani. Місія вчителя сучасності. Vol.2020» та Міжнародному форумі 

«Агенти змін». 

У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» в номінації 

«Керівник гуртка – 2020» переможцем стала Спиця Н. Г., керівник гуртка ЦТДЮ м. Прилуки, 

лауреатами – Боженко А.В., керівник гуртка Носівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Носівської міської ради та Децік С.Ю., керівник гуртка Комунального закладу 

«Новгород-Сіверський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Новгород-

Сіверської районної ради, Школік О.В., керівник гуртка інформаційних технологій 

Сновського центру дитячої та юнацької творчості Сновської міської ради, Дорохова 

О.В., керівник краєзнавчого гуртка Куликівського центру позашкільної освіти Куликівської 

селищної ради, Силенок О.М., керівник гуртка Ріпкинського ЦДЮТ у номінації «Керівник 

гуртка військово-патріотичного напряму»,  Власенко Т.В., керівник гуртка районного Будинку 

школяра Прилуцької районної ради. 

Гордієнко М.Г. та  Авраменко Н. С., керівники гуртків ЦТДЮ м. Прилуки – переможці 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної  літератури для 

позашкільних навчальних закладів системи освіти за художньо-естетичним напрямом 

позашкільної освіти  в номінації «Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти», 

Сидоренко Л.Л., методист ЦТДЮ – переможець у номінації  «Навчальна література з 

позашкільної освіти».  

Переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020» у 

номінації  «Бібліотека – територія читання» стала Іштукіна Л.В., завідувач бібліотекою 

Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2; лауреатами -  Гадобик Ю.С., бібліотекар Ніжинської ЗОШ І-ІІ 

ступенів Ніжинського району в номінації «Медіакультура в бібліотечному просторі» та 

Кучерявенко М.М., завідувач бібліотеки комунального закладу «Городнянський ліцей № 2» у 

номінації «Бібліотека – територія для читання». 

Активізувалась участь педагогічних працівників у фахових конкурсах, зокрема 

«Учитель року – 2020». У першому (зональному) турі конкурсу взяли участь 250 осіб (у 

2019 році – 197). У відбірковому етапі другого туру конкурсу змагались  50 педагогів, у 

фінальному етапі – 23 педагоги із закладів загальної середньої освіти: міст обласного 

підпорядкування – 7, районів – 5, об’єднаних територіальних громад – 11. 

У цьому році успішно виступили педагоги з м. Чернігова – 3 переможці, 2 лауреати, з 

м. Прилук – 1 переможець, 1 лауреат, з Менського району – 1 переможець, 1 лауреат, з 

Носівської ОТГ - 2 лауреати. 

  

У 2020-2021 навчальному році відповідно до Положення про центр професійного 

розвитку педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України 

від 29 липня 2020 року № 672 методичні установи набувають правового статусу та основних 

засад діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників, основними 

завданнями якого є:  

 узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку 

педагогічних  працівників; 

 координації діяльності професійних спільнот педагогічних працівників; 

 формування та оприлюднення на власному веб-сайті бази даних програм 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), 

необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників; 

 надання психологічної підтримки педагогічним працівникам; 

 організація та проведення консультування педагогічних працівників, зокрема з 

питань: 
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 планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку; 

 проведення супервізії; 

 розроблення документів закладу освіти; особливостей організації 

освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з 

використанням технологій дистанційного навчання; 

 впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, 

діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових 

освітніх технологій. 

 

 

 

 

 
Пригодій Т. М., 

методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних 

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

 

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ ОПОРНИХ ШКІЛ З 

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У 2019-2020 Н.Р. ТА 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ  

               У 2020-2021 Н.Р. 
 

Модернізація української системи освіти, реалізація Концепції «Нова українська 

школа» потребують нової генерації відповідальних, креативних, фахово підготовлених 

педагогів та керівників закладів загальної середньої освіти, спроможних задовольнити 

потреби та запити суспільства. Школі потрібні вчителі з яскраво вираженою творчою 

індивідуальністю, здатні гідно відповідати на виклики сучасності. Реалії сьогодення 

вимагають від учителя під час освітнього процесу бути фасилітатором, тьютором, тренером, 

модератором, наставником, менеджером, консультантом, дослідником. 

Система методичної роботи закладу загальної середньої освіти спрямована на 

зростання професійної майстерності вчителя, розвиток творчої активності  кожного педагога, 

готового до сприйняття педагогічних інновацій, здатного адаптуватися в умовах змін у 

системі освіти.   

Важлива роль у системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами належить 

опорним закладам освіти з методичної роботи, які є центрами впровадження досягнень 

педагогічної науки і перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників. 

Опорна школа району (міста), громади з методичної роботи є базою, організаційним 

центром для проведення різнопланових методичних заходів для заступників директорів 

закладів загальної середньої освіти району (міста), учителів громади з метою якісної 

організації освітнього процесу в умовах становлення нової української школи, зростання рівня 

професійної компетентності заступника директора, вчителя.  

У 2019-2020 н.р. в області діяло 28 опорних закладів загальної середньої освіти з 

методичної роботи. В районах та громадах визначені опорні школи, що мають сучасний 

методичний кабінет, креативного досвідченого заступника директора з навчально-виховної 

роботи, керівника опорного закладу з методичної роботи. 
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Протягом року на базі опорних шкіл для професійного зростання заступників 

директорів з навчально-виховної роботи проведено ряд тренінгів, семінарів-практикумів, 

організовано консультпункти із важливих питань освітнього процесу.  

Діяльність опорних шкіл з методичної роботи області в поточному  навчальному році 

регламентувалась законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

«Про інноваційну діяльність», Положенням про опорну школу з методичної роботи і була 

спрямована на вирішення основних завдань:  

- сприяння вдосконаленню професійної компетентності заступників директорів 

закладів загальної середньої освіти із проблемного питання опорної школи; 

- використання різноманітних засобів навчання, широке впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес; 

- підвищення рівня професійної майстерності кожного вчителя через застосування 

різних форм методичної роботи, технології педагогічного проєктування; 

- упровадження в практику роботи закладів загальної середньої освіти досягнень 

психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду освітян області, 

України; 

- надання консультаційно-методичної допомоги педагогічним працівникам з 

питань методичної роботи; 

- створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- апробація інноваційних форм методичної  роботи; 

- вивчення  та обговорення фахової літератури із питань організації методичної 

роботи. 

Нетрадиційними підходами до роботи, актуальними проблемами, які піднімалися на 

семінарах, тренінгах, вирізнялася робота опорних шкіл з методичної роботи Сновської 

гімназії Сновської міської ради, Сосницької гімназії Сосницької міської ради, Ріпкинської 

гімназії Ріпкинського районної ради, Івківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Прилуцької районної ради, 

Прилуцької спеціалізованої ЗОШ I-III ступенів № 6 з поглибленим вивченням інформаційних 

технологій Прилуцької міської ради, Корюківської гімназії Корюківської міської ради, 

Радичівської ЗОШ I-III ступенів Коропської районної ради, Орлівського НВК Новгород-

Сіверської районної ради, Анисівської ЗОШ I-III ступенів Чернігівської районної ради, 

Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка Новгород-Сіверської міської ради, 

Срібнянської ЗОШ I-III ст. Срібнянської районної ради. 

Опорні заклади освіти з методичної роботи працюють за визначеними методичними 

проблемами. 

Науково-методична робота Сновської гімназії Сновської міської ради, опорної школи з 

методичної роботи в 2019-2020 навчальному році була спрямована на дієву допомогу 

заступникам директорів шкіл з навчально-виховної роботи з питання «Модернізація 

методичної роботи з педагогічними кадрами». 

Для особистісного зростання заступників директорів з навчально-виховної роботи 

закладів громади проведено семінари-практикуми з питань «Комплексний підхід керівника 

закладу освіти до організації освітнього процесу в умовах НУШ», «Діяльність заступника 

директора з навчально-виховної роботи щодо розвитку та творчої реалізації результатів 

інноваційного пошуку педагогів закладу загальної середньої освіти», «Творчий потенціал 

педагога – важливий фактор освітнього процесу». Учасникам пропонувалися різні форми 

роботи: диспути, презентації досвіду роботи, ділові ігри тощо.  

У Сосницькій гімназії ім. О.П.Довженка, опорній з методичної роботи,  проведено 

обласний семінар для заступників директорів з навчально-виховної роботи опорних шкіл з 

методичної роботи з теми «Інноваційний простір гімназії – основа професійного зростання 

вчителя та творчого розвитку здобувача освіти». Для учасників семінару організовано 

дискусійний клуб «Креативність як засіб самореалізації молодшого школяра в умовах НУШ» 
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та методичний ринг «Формування готовності вчителів до впровадження інновацій в освітній 

процес». 

Актуальними для сьогодення були питання методичного лекторію: «Теорія створення 

«ситуації успіху», «Теорія розвивального навчання»; учасники ознайомились з методиками 

«кроссенс», «рафт», «флеш-карта», «кластер», «навчаючи – навчаюсь» - заняття за методикою 

«перевернуте навчання», із досвіду використання методики «майндмеппінг» (ментальні 

карти), «філософія для дітей».  

Для заступників директорів проведено методичну панораму «Формування наскрізних 

умінь, соціальних та громадянських компетентностей молодших школярів шляхом інтеграції 

освітнього процесу» та педагогічні читання «Конкурентоспроможний педагог. Теоретичні 

проблеми в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів». Актуальними були теми засідань 

фокус-груп: «Від перших кроків до стратегії розвитку» (організація навчання першокласників 

у НУШ), «Школа відкрита для всіх» (для вчителів, які навчають учнів в інклюзивному класі), 

«Масмедіа в сучасному шкільному житті». 

У 2019-2020 навчальному році Городнянський ліцей № 1 як опорний  заклад освіти з 

методичної роботи, працював над проблемою «Інноваційні форми організації методичної 

роботи як складова вдосконалення педагогічної майстерності в умовах реформування освіти». 

На базі закладу проведено ряд нетрадиційних методичних заходів із тем: «Стратегії 

змін у шкільній освіті як чинник реалізації Концепції «Нова українська школа», «Менеджмент 

інновацій генерування, реалізація ідей та освітніх проєктів, як основа діяльності сучасного 

закладу освіти», «Шляхи самоосвітньої діяльності педагога – вектор становлення 

конкурентоспроможного вчителя», «Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху». Із 

метою презентації та поширення кращого педагогічного досвіду на базі закладу були 

підготовлені вебінари для педагогів різних фахів; квест-гра «Мова – код нації», 8 семінарів-

практикумів для педагогів громади. 

Робота гімназії імені Пантелеймона Куліша м. Борзни, опорної з методичної роботи, 

була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Розвиток, навчання й 

виховання обдарованої особистості шляхом упровадження інноваційних технологій». 

На базі закладу проведено низку семінарів-практикумів для заступників директорів із 

навчально-виховної роботи, зокрема, «Формування індивідуальної освітньої траєкторії 

педагога в умовах інноваційного простору», «Коучинг в системі методичної роботи», 

«Методичний супровід  упровадження STEM-освіти  в закладі загальної середньої освіти», 

«Педагогічні технології формування й розвитку ключових компетентностей учнів в 

освітньому процесі». Районним методичним кабінетом спільно з адміністрацією закладу 

опорного закладу проведено квест «Колесо Фортуни» для учителів природничо-

математичного циклу району. 

Успішною була діяльність районних проблемних груп «Еколого-освітня діяльність як 

засіб створення середовища для самореалізації особистості в умовах сучасної школи», 

«Формування предметних компетентностей при викладанні інформатики», «Сучасні 

педагогічні технології як засіб розвитку та соціалізації особистості», віртуальна творча студія 

«Використання ІКТ у системі викладання фізики», творчі групи «Творчі види діяльності з 

викладання іноземної мови», «Вода крізь призму українського народознавства». 

Цілеспрямованою та продуктивною була робота Ріпкинської гімназії імені Софії 

Русової Ріпкинської районної ради, опорної школи з методичної роботи. Зокрема, на базі 

опорного закладу проведено ряд тренінгів: «Ключові компетентності в концепції «Нова 

українська школа, «Опрацьовуємо основні положення нового Закону України «Про загальну 

середню освіту», «Методичні основи використання он-лайн платформ для організації 

навчання учнів» та засідань районних творчих груп із тем: «Здоров'язберігаючі технології як 

засіб підвищення ефективності освітнього процесу в початковій школі», «Модель авторської 

школи «Школа життєстверджуючої педагогіки Софії Русової» як одна з форм Нової 

української школи» та відбулося засідання громадської організації «Асоціація освітян імені 
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Софії Русової» з теми «Розвиток концепції національної освіти Софії Русової в сучасних 

умовах». Оновлено тематичну виставку «Науково-методична робота в школі: сучасні підходи, 

нестандартні форми, інтерактивні методи». 

Анисівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради, опорна з методичної 

роботи, спрямувала свою діяльність на реалізацію проблеми «Модернізація змісту й форм 

методичної роботи в інноваційному просторі району». На її базі проведено низку 

різнопланових методичних заходів: семінар-практикум «Пленерні уроки – як всеосяжне 

середовище», семінар-тренінг «Психоемоційне здоров’я вчителя – його вплив на здоров’я 

дитини – майбутнє нації», конференція «Безпека в інтернеті. Основи медіаграмотності», 

дистанційний тренінг «Використання сервісу Google для дистанційної роботи. Створення 

дистанційної платформи навчання», практичні заняття «Використання леп-буків на уроках 

англійської мови та зарубіжної літератури» та «Як створити цікавий для дітей музей». 

Змістовним та сучасним за формою проведення був районний семінар-коучинг «Методична 

робота в умовах кооперативного навчання». 

З метою професійного зростання заступників директорів з навчально-виховної роботи 

закладів освіти міста Прилуки проведено експрес-подорож «Інноваційний освітній простір 

закладів освіти міста Прилуки» за участю працівників Управління освіти Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації, директорів та заступників директорів закладів 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Деснянського району міста Києва. 

На базі Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій Прилуцької міської ради, опорної з методичної роботи, були 

проведені різнопланові методичні заходи: cемінар-практикум «Організація науково-

дослідницької роботи в школі», практикуми «Оформлення науково-дослідницької роботи», 

«Методи наукового дослідження», «Орієнтовна схема презентації науково-дослідницької 

роботи учня-члена МАН України», семінар-тренінг «Коучинг як сучасна технологія 

педагогічної співпраці», ряд засідань постійно діючого семінару-практикуму заступників 

директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти міста із проблеми 

«Нова українська школа – простір освітніх можливостей». 

Для упровадження дистанційних технологій при організації освітнього процесу в 

умовах карантину проведено онлайн семінар-практикум щодо використання хмарних 

технологій; месенжерів Viber, Telegram; соціальної мережі Facebook; Free On-line платформ 

для самоосвіти; матеріалів відеохостингу youtube «Топ школа», «Предмети 2-11 класи»; 

відеоуроків з інтернет-ресурсу «Доступна освіта», аудіо-книг або подкастів, інтерв’ю з 

цікавими людьми, блогів викладачів, із посиланням на тестування, листування через особисті 

поштові електронні скриньки вчителів та учнів тощо. Для заступників директорів із 

навчально-виховної роботи проведено ряд онлайн- консультацій із різних актуальних питань 

організації освітнього процесу.  

Авдіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Сосницької районної ради як опорна з методичної 

роботи є центром надання консультативної допомоги заступникам директорів із навчально-  

виховної роботи з актуальних питань освітнього процесу. Зокрема, з питання сертифікації – як 

комплексу заходів із метою оцінювання роботи вчителя, перевірки методик викладання та 

знання педагогом дитячої психології; з досвіду використання вчителями школи 

мультимедійного обладнання на уроках та в позакласній роботі. Під час днів відкритих дверей 

розглядались теоретичні та практичні питання організації методичної роботи в закладі освіти.  

Бахмацька ЗОШ № 5 Бахмацької районної ради, опорна школа з питань методичної 

роботи, була спрямована на вирішення науково-методичної проблеми «Розвиток творчої 

активності педагогів у процесі організації методичної роботи». 

На базі закладу проведено ряд семінарів-практикумів із тем «Розвиток творчих 

здібностей молодших школярів», «Конфлікти в підлітковому середовищі: шляхи їх 

подолання», «Формування творчої національно-мовної особистості», «Організація 

національно-патріотичного виховання – запорука формування свідомої громадянської позиції 



2020 Педагогічні обрії № 5 (113) 
 

20 

учнівської молоді», «Компетентнісний підхід до навчання молодших школярів», 

«Формування предметних компетентностей на уроках історії та в позаурочний час», 

«Формування інноваційного освітнього простору закладу освіти на засадах компетентнісного 

підходу як одна із умов підвищення якості освіти».  

На базі Бобровицького ліцею Бобровицької міської ради, опорного закладу з 

методичної роботи, проводилися майстер-класи з тем: «Активізація пізнавальної діяльності на 

уроках географії», «Розвиток креативного мислення здобувачів освіти на уроках української 

літератури», плідно працювала творча група вчителів англійської мови з теми «Підвищення 

ефективності уроку англійської мови шляхом використання інноваційних технологій». У 

нетрадиційних формах було проведено низку методичних заходів: міні-тренінги щодо 

розвитку професійної майстерності: «Учитель-вічний учень», «Навички ХХІ століття: модель 

сучасного здобувача освіти та вчителя», «Толерантність як показник компетентності 

педагога», ділова гра «Організація  експериментальної роботи в ліцеї», семінар-практикум 

«Профілактика емоційного вигорання педагогів». 

У поточному навчальному році робота Журавського ЗЗСО І-ІІІ ст. імені Г.Ф.Вороного 

Варвинської селищної ради. опорного з методичної роботи, була спрямована на реалізацію 

науково-методичної проблеми «Модернізація змісту і форми методичної роботи з 

педагогічними кадрами». В закладі проводилися ефективні форми методичної роботи, 

зокрема, педагогічні консиліуми, захист моделей уроків, дискусії, ділові ігри, творчі звіти, 

круглі столи, методичні виставки, конференції, панорами творчих ідей, ток-шоу, методичні 

ринги, моделювання реальних педагогічних ситуацій, практичні заняття тощо. 

З метою підвищення ефективності системи методичної роботи в закладах загальної 

середньої освіти Козелецької селищної ради, в Козелецькій ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Козелецької 

селищної ради, опорній з методичної роботи, протягом навчального року відбулися 

різнопланові методичні заходи: конференція «Формування життєвих цінностей учнів 

початкової школи», психолого-педагогічний семінар «Теорія і практика розвитку життєвої 

компетенції», педагогічні читання «Школа – майстерня людяності», майстер-клас 

«Формування творчої особистості вчителя». 

Сучасним та насиченим розмаїттям форм проведення став місячник «Майданчик 

інновацій», проведений у листопаді - грудні 2019 року на базі закладу, під час якого педагоги 

показали свою майстерність і знання з опанованих інтерактивних, проєктних та інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Ічнянська гімназія імені Васильченка Ічнянської міської ради продовжила свою роботу 

як опорна з проблеми «Організація навчально-виховного процесу на основі формування 

компетентностей учнів засобами інноваційних технологій». 

Для заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої 

освіти ОТГ, керівників ШМО, педагогічних працівників та творчих груп відбулися дні 

«відкритих дверей» з актуальних питань освітнього процесу: «Професійна майстерність 

вчителя іноземної мови як важлива складова розвитку сучасного закладу освіти», «Аспекти 

вивчення фізики та астрономії в 2019-2020 н.р., «Ігрове моделювання як засіб підвищення 

активності навчання». З метою формування предметної математичної компетентності 

проведено методичний фрістайл «Забезпечення мобільності вчителів та учнів НУШ шляхом 

упровадження нових педагогічних технологій у математичній галузі, воркшоп із проблеми 

«Інтерактивні методи роботи з обдарованими учнями». 

Відповідно до спільного наказу відділу освіти Ніжинської районної державної 

адміністрації, відділу освіти сім’ї, молоді і спорту Лосинівської селищної ради та відділу 

освіти, сім’ї, молоді, спорту Вертіївської сільської ради від 04.09.2019 № 218/193 «Про 

організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальної середньої освіти в 2019-

2020 навчальному році» Перемозький навчально-виховний комплекс «загальноосвітній 

навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів Ніжинської районної ради 

визначено опорним із проблеми «Модернізація змісту, структури і форм методичної роботи з 
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педагогічними кадрами». У тісній співпраці між педагогами, заступниками директорів 

закладів загальної середньої освіти району та громад проведено ряд методичних заходів: 

майстер-класи «Використання ІКТ-технологій для успішного засвоєння знань», «Скрайбінг – 

прийом для творчої візуалізації навчального матеріалу», «Мультимедійні ресурси – джерело 

для підвищення ефективності педагогічної діяльності», практичні заняття «Робота з кубиком 

Блума в початковій школі», «Використання LEGO на уроках», панельна дискусія «Учитель: 

хто він», міні-конференції «Як зробити навчання цікавим та ефективним», «Конкурентоздатна 

особистість – орієнтир нової школи», ділова педагогічна гра «Педагогіка партнерства, або 

конструктивний діалог між школою, дітьми, батьками та суспільством», методичний марафон 

«Становлення та використання мобільних додатків у освітньому процесі». Організовано 

консультування з тем «Професійна мобільність педагога в умовах реформування закладу 

освіти», «Демократичні перетворення в новій українській школі: комунікація, партнерство, 

участь, відповідальність». 

На базі Радичівської ЗОШ І- ІІІ ступенів Коропської районної ради проведено 

семінари-практикуми для заступників директорів із навчально-виховної роботи з тем: 

«Проблеми реалізації Концепції «Нова українська школа», «Освітня і самоосвітня діяльність 

учителя в контексті розвитку його інноваційного потенціалу», «Формування та розвиток ІКТ-

компетентності педагогів району. ІКТ в управлінській діяльності», круглий стіл  «Stem-освіта 

та шляхи її впровадження», практичні заняття «Ведення обов’язкової ділової документації - 

одна з пріоритетних функцій заступника директора закладу загальної середньої освіти», 

«Технологія проєктного навчання як засіб підтримки й розвитку обдарованих учнів», «Як 

перетворити свою роботу на радісну й улюблену». Методична робота опорного закладу 

спрямована на дієву допомогу заступникам директорів шкіл із навчально-виховної роботи з 

проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості педагога та 

інтелектуального розвитку учнів».  

Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №19 Чернігівської міської ради як опорний 

заклад із методичної роботи працює над темою «Формування ключових компетентностей 

учнів відповідно до нових Державних стандартів». На базі закладу відбулося 60-годинне 

навчання з підвищення кваліфікації директорів, заступників з навчально-виховної роботи 

закладів загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа» за 

модулями: «Стратегічні тенденції розвитку українського суспільства через призму освіти», 

Державно-громадське управління закладом загальної середньої освіти в умовах реформування 

галузі освіти в Україні». 25 педагогів міста 9 грудня 2019 року на базі методичного центру та 

опорного закладу взяли участь у триденному тренінгу від директорки Академії цифрового 

розвитку Антоніни Букач «Додатки Google в освітній діяльності». Вчителі навчилися керувати 

освітнім процесом за допомогою різних Google-інструментів, зокрема, поширювати завдання, 

надавати індивідуальні та групові консультації, проводити уроки та контролювати виконання 

домашніх завдань, ознайомилися з цифровими посібниками та вчилися створювати навчальні 

посібники для смартфонів (операційна система Android).  

10 січня 2020 року на базі закладу відбулась яскрава педагогічна подія – другий 

освітній fest «Together» за участю 130 освітян міста та всієї України. Учасники мали змогу 

відвідати 12 локацій та 29 сесій з найактуальніших освітніх напрямів. Вже традиційно 

відмінною рисою фестивалю стала учнівська паралель, де учні презентували свій досвід 

медійного супроводу освітнього процесу в школі, ознайомили учителів з грою 

антикорупційна мафія, обговорювали ефективність медіації як способу вирішення шкільних 

конфліктів, розкрили мистецтво дебатів. Для вчителів математики міста проведено семінар із 

проблеми «Впровадження наскрізних ліній ключових компетентностей на уроках 

математики». Учителі ознайомилися із можливостями уроків математики для формування 

фінансової грамотності та використанням мобільних додатків, інтернет-ресурсів. 

У Новгород-Сіверській гімназії №1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської 

ради, опорній з методичної роботи, відбулися різноманітні методичні заходи: круглі столи 
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«Ефективне управління закладом освіти в умовах змін», «Проєктний підхід та міжсекторна 

співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ», «Трансформація свідомості в процесі 

реалізації НУШ», тренінги «Основи інклюзивного шкільного навчання» як частина проєкту 

«Інклюзивна реформа шкільної освіти в Україні: упровадження найкращих світових практик», 

«Я крокую до майстерності», «Педагогіка партнерства, як продуктивна форма взаємодії 

вчителя та учнів», практикум «Метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок», 

методична сесія «Карантин-онлайн – сервіси для вчителів», онлайн-конференція «Виклик 

часу: організація дистанційного навчання в умовах карантину», методичний міст «Реформа 

освіти: які зміни очікують заклад освіти», панельна дискусія «Використання Google сервісів, 

додатків Google Диску: Google Форми, Google Карти, Google Keep, Classroom».  

Сучасними та продуктивними були семінари-практикуми «Розбудова внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти: критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної 

діяльності педагогічних працівників» для директорів та заступників директорів із навчально-

виховної роботи, круглий стіл «Особливості викладання предметів гуманітарного циклу в 

умовах інклюзивної освіти» для вчителів суспільно-гуманітарного циклу, «Застосування 

елементів STEAM-освіти на уроках природничих дисциплін» для вчителів природничого 

циклу, «Я крокую до майстерності» для вчителів початкових класів. 

У Михайло-Коцюбинській гімназії Михайло-Коцюбинської селищної ради, опорній із 

методичної роботи, проведено низку методичних заходів: психолого-педагогічний семінар 

«Педагогічні умови формування соціальної активності учнів у ЗЗСО», методична майстерня 

педагога НУШ «Нова українська школа – нові підходи до навчання та викладання», майстер-

клас для учителів української мови та літератури «Квест – це вам не тест», методичний міст 

учителів природничо-математичного циклу «Забезпечення мобільності вчителя шляхом 

формування фахових компетенцій» та семінар-практикум «Формування життєвих 

компетентностей на основі застосування в освітньому процесі навчальних проєктів». 

Особлива увага роботи опорної школи у 2019-2020 н. р. приділялася тим формам 

методичної роботи, які забезпечують підвищення професійної компетентності вчителя, 

високий ступінь особистісного зростання здобувачів освіти, обміну досвідом між школами 

району.  

На базі Івківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Прилуцької районної ради, опорної із методичної 

роботи, проведено цікаві методичні заходи: засідання Школи професійного становлення 

молодого вчителя з теми «Упровадження інновацій в освітньому закладі», у ході якого молоді 

вчителі завітали до педагогічної майстерні «Музико-педагогічна технологія «ПіснеЗнайка», 

«Використання арт-технології в освітньому процесі», «Методика використання коміксів 

засобами технології емпауерменту», «Тимбілдинг: як створити команду мрії». Також для 

молодих учителів проведено педагогічний марафон «Освіта як фактор становлення й розвитку 

культурної особистості». Змістовним та креативним був семінар-практикум для вчителів 

природничих дисциплін із теми «Виховання природоохоронної й екологічної свідомості учнів 

шляхом використання квест-технології», де для учителів проведено методичний акцент, 

майстер-клас, тренінг по створенню завдань для квест-уроку та екологічний квест. 

Актуальним для сьогодення був майстер-клас «Використання хмарних технологій та сервісів  

в освітньому процесі». Корисними для роботи педагогів були практичні заняття з тем «Ігрові 

технології навчання як одна з інноваційних форм освітнього процесу», «Тимбілдинг як 

складова «Нової української школи», «Упровадження STEAM-технології в освітній процес», 

«Робота з ейдос-конспектами – складова комплексного аналізу тексту художнього твору на 

уроках літератури».  

Срібнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Срібнянської селищної ради, опорна з методичної 

роботи, працювала над проблемою «Модернізація змісту та форм методичної роботи з 

педагогічними працівниками». Серед методичних заходів проведених на базі опорної школи 

слід відмітити мini-EdCamp «Самоменеджмент учителя-філолога в інноваційному форматі», 

на якому вчителі української мови та зарубіжної літератури творчо обговорили питання 
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акмеологічної стратегії професійної діяльності сучасного педагога, використання таких 

технологій як сторітеллінг, скрапбукінг, скрайбінг, мастрід, майндмеппінг та інформаційних 

сервісів для створення ментальних карт, застосування прийомів мнемотехніки для засвоєння 

навчального матеріалу. Учителі, які мають педагогічні звання, взяли активну участь у 

методичному вернісажі «Нова школа – нові ми». Цікавою та пізнавальною для учителів 

інформатики була творча майстерня «Педагогічний менеджмент». 

Методична робота Семенівської гімназії Семенівської міської ради як опорного 

закладу була спрямована на творчу реалізацію проблеми «Створення інноваційного 

освітнього простору як форми розвитку закладів освіти».  

З метою презентації та поширення перспективного педагогічного досвіду учителів 

гімназії проведено ряд методичних заходів, а саме: педагогічна майстерня вчителів 

початкових класів «Клас у стилі НУШ: ідеї оформлення навчальних осередків», методична 

панорама для керівників гуртків ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді», семінари-

практикуми та тренінги для вчителів-предметників, майстер-клас творчої групи вчителів 

«Сучасні можливості для дистанційного навчання». 

Продуктивною була робота творчої майстерні заступників директорів із навчально-

виховної роботи закладів загальної середньої освіти м. Ніжина під керівництвом 

Поводиренко В. М., заступника директора з навчально-виховної роботи Ніжинської ЗОШ І-Ш 

ст. № 7 Ніжинської міської ради, із проблеми «Формування внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти». На засіданнях обговорювалися актуальні питання, зокрема, «Створення 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти», «Від моніторингу до комплексної оцінки 

системи діяльності», «Стратегічне планування діяльності закладу для забезпечення його 

розвитку як суб'єкта ринку освітніх послуг» тощо. Опрацьовано та обговорено «Рекомендації 

до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої 

освіти» Бобровського М.В., Горбачова С.І., Заплотинської О.О. Адже стратегічне завдання 

школи – запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти. В закладі освіти 

розроблена, затверджена педагогічною радою, оприлюднена внутрішня система забезпечення 

якості освіти та система оцінювання здобувачів освіти. 

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

з методичної роботи, працювала над проблемою «Оптимізація системи внутрішкільної 

методичної роботи». Для заступників директорів із навчально-виховної роботи організовано 

консультування з питань особливостей організації освітнього процесу в умовах реалізації 

Концепції «Нова українська школа», «Педагогічна техніка – основа успішності учнів», 

«Шляхи удосконалення сучасного уроку». Для учителів фізичної культури Коропської 

об’єднаної територіальної громади проведено семінар із теми «Здоров’язберігаючі технології 

як засіб підвищення ефективності уроку фізичної культури». 

На базі Корюківської гімназії Корюківської міської ради проведено навчання із 

підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи 

закладів загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа» для 

заступників директорів Сновської, Корюківської, Холминської ОТГ, Корюківської РДА. 

Цікаво та креативно було організовано відкритий загальногімназійний STEM-тиждень «МІФ» 

(математика, інформатика, фізика), у рамках якого проведено челендж-шоу «Увімкни мозок» 

по створенню власних блогів (назви своїх блогів, дизайн, розшифровка електронних адрес), 

відеовікторина «Для тих, хто хоче знати більше». інтелектуальна гра «Віддай своє серце 

МІФ», та проєкт «Математика в побуті». Для учителів математики та інформатики 

підготовлено семінар-практикум із теми «Розвиток інтелектуальних, творчих, соціальних 

компетентностей здобувачів освіти в процесі вивчення математики та інформатики». 

Учасники семінару взяли участь у майстер-класі «Використання онлайн-сервісів в освітній 

діяльності». 

Методична робота Перелюбської ЗОШ І-ІІІ ступенів Корюківської районної ради, 

опорної з методичної роботи, була спрямована на реалізацію проблемної теми «Створення 
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умов якісної освіти засобами сучасного науково-методичного забезпечення». На базі 

Перелюбської ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено ряд методичних заходів: семінар-практикум для 

вчителів математики та вчителів біології «Використання сучасних технологій навчання в 

процесі викладання природничо-математичних дисциплін», семінар-практикум у форматі 

освітнього марафону для вчителів початкових класів та англійської мови «Нові концепції 

викладання у світлі сучасних вимог в умовах НУШ», працювала педагогічна майстерня для 

заступників директорів з навчально-виховної роботи та директорів малочисельних шкіл із 

проблеми – «Булінгу не місце в закладах освіти».  

У Стольненській ЗОШ I-III ступенів Менської міської ради впродовж поточного 

навчального року підготовлено та проведено семінари-практикуми для заступників директорів 

із навчально-виховної роботи з тем «Системний підхід до організації науково-методичної 

роботи з педагогічними кадрами як засіб підвищення їх професійної компетентності», 

«Нестандартні форми методичної роботи в школі», «Використання сучасних інформаційно-

цифрових технологій у формуванні інформаційно-освітнього простору закладу освіти», 

круглий стіл «Творча активність педагога – запорука якісного рівня роботи закладу освіти», 

педагогічний консиліум «Нова українська школа: перспективи розвитку», методичний 

фестиваль «Педагогічні знахідки», творча дискусія «Сучасний учитель – яким йому бути?» 

майстер-клас для вчителів української літератури «Розвиток креативної компетентності учнів 

на уроках української літератури», семінар-практикум для вчителів географії «Формування 

критичного мислення як важливої діяльності на уроках географії», тощо. 

Орлівський навчально-виховний комплекс Новгород-Сіверської районної ради працює 

над вирішенням науково-методичної проблеми «Організація методичної роботи в школі». На 

базі закладу відбувся салон творчого спілкування «Модернізація змісту освіти у вимірі 

сьогодення», під час якого були обговорені питання державних стандартів загальної середньої 

освіти, інтеграції та інтегрованого навчання, тематичного планування, організації ефективного 

і безпечного освітнього середовища. Для заступників директорів із навчально-виховної 

роботи проведено карусель інновацій «Використання інтерактивних технологій для 

досягнення очікуваних результатів навчальної діяльності на уроках». Опрацьовані технології 

«кластер» «квест», «ЧПКМ» (читання і письмо для розвитку критичного мислення) та метод 

проєктів. Сучасні проблеми впровадження партнерських стосунків розглянуті на тренінгу 

«Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів». Проведений 

аукціон методичних ідей «Інтерактивні форми організації навчальної діяльності» розкрив 

особливості використання в освітній діяльності різних технологій: кейс-технології, 

«перевернутого навчання», «боншо», «кольорових капелюхів» (6 капелюхів мислення Едварда 

Де Боно). Для слухачів опорного закладу підготовлено інформаційний вісник «Сучасний 

учитель як провідник змін у контексті Концепції «Нова українська школа», проведено 

педагогічний тренінг «Сходинки успіху в роботі вчителя».   

На базі Остерської гімназії Остерської міської ради, опорного закладу з методичної 

роботи, були проведені методичні місячники з формування комунікативних навичок у процесі 

освітньої діяльності, використання ІКТ в освітньому процесі, використання проєктного 

навчання в освітньому процесі, упровадження інтегрованого навчання в освітньому процесі, 

шляхи розвитку ключових компетентностей учнів, майстер-клас «Використання логічних 

схем-конспектів на уроках зарубіжної літератури», теоретичні та практичні семінари 

«Використання Plickers», «Спілкуємося англійською», «Особливості нового правопису», 

психолого-педагогічні консиліуми «Адаптація 5-х класів до навчання», «Згуртування 

колективу. Демократизація стосунків». 

Орлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради 

визначений опорним закладом із методичної роботи з проблеми «Організація методичної 

роботи в закладах загальної середньої освіти». На базі закладу було проведено методичний 

день «Компетентнісний підхід – переорієнтація з процесу навчання на результат з метою 

цілісного розвитку особистості учня». У ході заходу проведено методичні консультації, 
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майстер-клас «Екологічний урок з використанням елементів кейс-технології», практичне 

заняття із застосуванням наборів цеглинок LEGO «Вирішення педагогічних ситуацій – 

запорука розвитку педагогічної майстерності сучасного вчителя початкових класів» та ділову 

гру з елементами тренінгу «Самореалізація особистості вчителя в педагогічній діяльності». 

 

Виходячи з зазначеного вище та з метою поліпшення організації роботи опорних 

шкіл з методичної роботи заступникам директорів опорних шкіл з методичної роботи 

області у 2020-2021 навчальному році рекомендуємо:  

- спрямувати діяльність освітнього закладу на реалізацію Концепції «Нова українська 

школа» щодо стратегії розвитку школи, розбудови її нової структури, конструювання моделі 

розвитку школи, упровадження сучасних форм організації освітнього процесу з орієнтацією 

на потреби учня, формування його компетентностей, необхідних для успішної самореалізації 

в суспільстві; 

- з метою безперервного, системного підвищення кваліфікації заступників директорів з 

навчально-виховної роботи проводити проблемно-цільові, теоретичні та практичні семінари, 

тренінги з актуальних проблем освітнього процесу, зокрема з питань упровадження Концепції 

«Нова українська школа»; 

- зосередити увагу на створенні умов для науково-педагогічного зростання кожного 

педагогічного працівника, мотивації його діяльності, надання кожному можливості 

самореалізації, сприяння розробці та впровадженню авторських навчальних програм, 

проєктів;  

- забезпечити використання коуч-технології як інструменту ефективного управління 

закладом загальної середньої освіти; 

- планувати роботу опорної школи з урахуванням сучасних вимог до організації 

методичної роботи в закладі загальної середньої освіти;  

- з метою формування інноваційної культури педагога впроваджувати в практику 

роботи заступників директорів опорних шкіл з методичної роботи самопрезентації, методичні 

аукціони, захисти проєктів, естафети педагогічних інновацій, салони педагогічних інновацій, 

фестивалі педагогічної майстерності, технологію асесмент-центру, кейс-технологію, 

технологію модерації, веб-квесту тощо; 

 - спрямувати роботу заступників директорів з навчально-виховної роботи на створенні 

такої моделі методичної роботи, яка б успішно функціонувала в умовах постійного оновлення 

і розвитку системи освіти; 

- сприяти участі заступників директорів із навчально-виховної роботи у 

Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, проєктах, виставках, експериментальній роботі;  

- здійснювати методичний супровід упровадження інклюзивного навчання в освітній 

процес;  

- організувати тісну співпрацю з громадськими організаціями, вищими навчальними 

закладами.  

Таким чином, упровадити основні положення Концепції «Нова українська школа» та 

досягти позитивних результатів в освітній діяльності можна лише в співпраці адміністрації 

закладу, учителів, учнів, громадськості, адже це спільна реформа і саме керівники закладів, 

насамперед директори, заступники директорів із навчально-виховної роботи шкіл, мають 

вести колектив до змін. 
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Баришовець Н.П.,  

методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних 

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

 

РОЛЬ ДИРЕКТОРА-МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ НОВОЮ УКРАЇНСЬКОЮ ШКОЛОЮ В 

УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
  

Сучасний стан розвитку українського суспільства характеризується значними змінами 

в соціально-економічній сфері. Процеси глобалізації, демократизації, становлення ринкових 

відносин зумовлюють сутнісне оновлення змісту та структури діяльності всіх соціальних 

інституцій, у тому числі й закладів освіти. Орієнтація на гуманістичні цінності, інтеграція у 

світову культуру віддзеркалюють основні тенденції суспільного розвитку, що знайшло своє 

відображення в Конституції та законах України. Потребу модернізації галузі у зв’язку з 

визнанням її провідним чинником соціального прогресу обґрунтовано в Національній 

доктрині розвитку освіти в Україні, Законах України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту». 

Модернізація освіти – органічне поєднання освіти та науки, розвиток дистанційної 

освіти, змішаного навчання, упровадження освітніх інновацій, створення індустрії сучасних 

засобів освіти й виховання. 

Новий зміст освіти заснований на формуванні компетентностей, потрібних для 

успішної самореалізації в суспільстві. Серед основних положень Нової школи такі: 

- педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем (директором) і 

батьками; 

- умотивований учитель (директор), який має свободу творчості й розвивається 

професійно; 

- орієнтування на потреби учня в освітньому процесі; 

- наскрізний процес виховання, який формує цінності; 

- нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути 

компетентності для життя; 

- децентралізація й ефективне управління, що надасть школі реальної автономії; 

- справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до 

якісної освіти; 

- сучасне освітнє середовище, що забезпечить необхідні умови, засоби і технології для 

навчання учнів, освітян, батьків не лише у приміщенні закладу освіти. 

На етапі реформування освіти актуальною стає проблема оновлення та перебудови 

закладу освіти на інноваційну діяльність, засновану на педагогічному пошуку ефективних 

шляхів самореалізації особистості педагога та учнів. 

Задекларовано фундаментальні зміни в закладах загальної середньої освіти, і це буде не 

просто впровадження європейського досвіду та практик, а нові можливості школи. Реалізація 

цих змін − розбудова нової української школи − безперечно неможлива без створення 

належних умов. Від них залежать доступ дітей до якісної освіти, процеси формування та 

розвитку ключових компетентностей, необхідних для самореалізації. 

Розвиток освітнього співтовариства в останні роки ставить у центр системи освіти 

незаперечний пріоритет формування нової по суті людської особистості. Вирішальним 

чинником розвитку особистості є якісне освітнє середовище, а рівний доступ до якісної освіти 

вважається домінуючим принципом розбудови освітньої системи. Висвітлювали питання 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів закладів загальної середньої освіти 

вітчизняні дослідники, зокрема, Н. Василенко, Л. Артемов, В. Алхімов, В. Бобров, Р. Гавриш, 
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М. Дарманський, О. Киричук, Ю. Луковенко, А. Мазака, Н. Мельник, І. Осадчий, 

А. Панкевич, А. Підласий, В. Проскунін, М. Романенко, О. Сидорова, Н. Сурма, 

Л. Чекмарьова, Л. Юрчук. 

Динамічні процеси суспільно-економічного життя виявили суперечливі тенденції. З 

одного боку, необхідною стає більш глибока професіоналізація діяльності спеціалістів будь-

якого фаху, з іншого, – спостерігається міжгалузева інтеграція знань, підвищується значимість 

інтегрованих умінь для здійснення професійної діяльності. Ці загальні тенденції зумовлюють 

нові вимоги до управління освітою, зокрема, до управлінської діяльності керівників закладів 

освіти.  

Соціально-економічні та політичні процеси, що відбуваються в нашій країні, змінили 

підхід до управлінської діяльності керівника закладу освіти. Він отримав більше свободи: 

академічної, організаційної, кадрової та фінансової. Водночас підвищився рівень 

відповідальності директора за результати діяльності. Сучасна школа – освітня система, що має 

власні структуру, статут, контингент учнів та вчителів, вимагає досконалої системи 

управління. 

Директор нової української школи – освітній лідер колективу, агент змін у закладі 

освіти, менеджер освітнього процесу. Такою є Лізіна Лариса Олександрівна, директор 

Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Корюківської міської ради Чернігівської області, яка вважає, 

що рівний доступ до якісної освіти – важливий чинник становлення та розвитку особистості в 

умовах євроінтеграції України. Забезпечення рівного доступу в закладах загальної середньої 

освіти створює необхідні умови для повноцінного входження молоді в глобалізований світ 

відповідно до її індивідуальних особливостей, світоглядних цінностей та особистісної 

спрямованості. Освіта як основа інтелектуального, духовного, фізичного і культурного 

розвитку особистості, її успішної соціалізації повинна бути якісною. 

Без створення належних умов для рівного доступу до якісної освіти, 

формування та розвитку ключових компетентностей, необхідних для 

успішної самореалізації особистості, неможливе становлення і 

розвиток нової української школи.  

Застосування сучасних управлінських функцій (модернізованих, 

розвивальних, інноваційних) спільно з традиційними (прийняття 

управлінських рішень, планування, організація, коригування, 

координування, облік і контроль) сприяють модернізації Корюківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Корюківської міської ради, 

прискорюють процеси переведення соціально-педагогічних систем зі 

стану стабільного функціонування в стан інноваційного розвитку. 

Оскільки головний зміст діяльності закладу загальної середньої освіти – освітній процес, то 

першочергове завдання управління – чітко визначити його складові та створити належну 

матеріально-технічну базу (освітній простір). 

Досвід роботи Лізіної Л.О. спрямований на створення в закладі загальної середньої 

освіти сучасного освітнього середовища, сприятливого для розвитку особистості, 

забезпечення її якісною освітою, розвитку партнерських стосунків між педагогами, учнями, 

батьками та громадськістю.  

Взагалі, для досягнення мети потрібна консолідація зусиль та узгоджені дії всіх 

учасників процесу: органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, педагогів, учнів, 

батьків, громадськості, – усіх без винятку, щоб вийти на позитивний та якісний результат. На 

новий рівень вийшли партнерські стосунки здобувачів освіти Корюківської об’єднаної 

територіальної громади. Директор закладу освіти разом із педагогічним колективом ідуть «в 

ногу з життям», уміло співпрацюючи із головою Корюківської міської ради Ратаном 

Ахмедовим та начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради Іриною Наумчик.  
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Школа розташована в центрі міста Корюківка. Проектна потужність  будівлі 

розрахована на 1200 учнів, на сьогодні навчається 722 учні (27 класів). Упродовж 2017-

2020 років проведено капітальний ремонт приміщення за кошти Корюківської ОТГ та 

державних субвенцій з метою створення сучасного освітнього простору: замінено покрівлю 

даху, утеплено та відремонтовано фасад, їдальню; придбано нові меблі, комп’ютерне 

обладнання, дидактичний матеріал для всіх початкових класів; обладнано відповідно до 

сучасних вимог кабінети хімії, біології, географії, інформатики, ресурсну кімнату; побудовано 

два футбольні мініполя зі штучним покриттям, тенісний корт. Проводяться роботи над 

створенням кабінету робототехніки. 

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 працює на виконання освітньої програми закладу. 

Рішенням сесії Корюківської міської ради школа визнана опорним закладом освітнього округу 

та є опорною з управлінської діяльності. 

Організовано гаряче харчування для учнів 1 – 11 класів. Працює група подовженого 

дня. Здійснюється підвіз учнів до опорного закладу освіти. Таким чином, створено всі умови 

для розвитку особистості дитини.  

На сьогодні актуальною є переорієнтація закладу освіти на інноваційну діяльність, у 

підґрунті якої – педагогічний пошук ефективних шляхів самореалізації, розвиток творчого 

потенціалу педагогів, формування майстерності кожного учасника освітнього процесу, 

виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. Новий 

зміст освіти, розроблення авторських програм, освоєння електронних підручників, 

упровадження нових навчальних дисциплін, пошук оригінальних методів роботи є 

мотивацією творчої діяльності Лізіної Лариси Олександрівни, учителя вищої кваліфікаційної 

категорії, «старшого учителя». Загальний педагогічний стаж Лариси Олександрівни – 

35 років, на посаді директора – 17 років. Лізіна Л.О. закінчила Ніжинський державний 

педагогічний інститут імені Миколи Гоголя (1984).  

Лариса Олександрівна є лідером педагогічного колективу, генератором ідей щодо 

створення розвиваючого інноваційного середовища в закладі освіти. У своїй роботі керується 

діючими нормативно–правовими документами, організовано роботу щодо вивчення Законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових 

актів. Під її керівництвом запроваджено Всеукраїнський науково-педагогічний проєкт 

«Інтелект України» як форму навчання за інноваційними технологіями. Реалізуються права 

дітей з особливими освітніми потребами на освіту.  

Лариса Лізіна – досвідчений керівник. Має глибокі теоретичні знання з менеджменту 

освіти, досконало володіє практичними вміннями щодо організації роботи педагогічного 

колективу, співпраці з батьківською громадськістю, розвитку партнерських стосунків з 

іншими закладами загальної середньої освіти. В управлінську діяльність успішно впроваджує 

інноваційні технології. Пріоритетом діяльності Лізіної Л.О. є розвиток власної управлінської 

компетентності для створення творчої атмосфери в колективі, формування сучасного 

освітнього середовища, сприятливого для розвитку громадянина й особистості. Створення 

організаційно-педагогічних умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів – 

це, перш за все, цілеспрямована, ефективна система управління в закладі освіти, що включає 

впровадження стратегічного управління, стратегічного планування, моніторингу якості освіти, 

дослідно-експериментальної роботи, інновацій з підвищення професійної компетентності 

педагогів, а також оновлення матеріально-технічної бази тощо. Основою управлінського 

процесу є використання результатів SWOT-аналізу, реалізація Концепції розвитку 

Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 та цільових проєктів.  

Проєкт складається з восьми модулів, кожний з яких охоплює стратегічні напрями 

розвитку освіти на шкільному рівні. Його особливістю є проєктна форма організації 

управління процесами впровадження пріоритетних напрямів діяльності в освітянському полі. 
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Проєкт базується на сучасних теоретичних положеннях і концепціях новітньої 

вітчизняної та зарубіжної педагогіки. В його основі - визнання пріоритетної ролі особистості в 

забезпеченні своїх індивідуальних освітніх потреб. 

Актуальним завданням школи є забезпечення громадянам доступності здобуття якісної 

освіти, подальше утвердження її національного характеру, навчання володінню сучасними 

методами отримання знань та розвитку особистості. Значна роль у реалізації цього завдання 

відводиться вивченню інформаційних технологій, упровадженню дистанційної освіти. 

Одне з головних завдань керівника ЗЗСО – створення системи неперервної освіти з 

метою формування мотивації педагога до самоосвіти та самовдосконалення. 

Використовуються сучасні і ефективні форми методичної роботи, а саме: майстер-класи, 

тренінги, фестивалі, ринги, засідання круглих столів, випуск методичних бюлетенів та інші. 

На щорічному фестивалі педагогічної майстерності педагоги представляють творчий портрет 

найуспішнішого учителя року. Результативно працюють такі творчі групи: «Підвищення 

якості освіти в процесі моделювання шляхів формування предметних компетентностей 

здобувачів освіти», «Формування національної свідомості учнів шляхом впровадження 

інноваційних технологій в освітній процес», «Нова школа – щаслива дитина», «Обдаровані 

діти – майбутнє України», студія «TeacherIT», науково-експериментальна школа «Моніторинг 

як система – фактор успіху освітнього закладу, учителя, здобувача освіти», наукове 

об’єднання «Юні науковці», динамічна група «Престижність і талант».  

У закладі освіти здійснюється експериментальна, науково-дослідницька робота, а саме: 

«Електронний підручник для загальної середньої освіти», «Розробка і впровадження 

навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки для 10-11 

класів ЗЗСО», Всеукраїнський науково-педагогічний проєкт «Інтелект України».  

Однією з технологій інноваційного управління є стратегічне планування діяльності 

закладу. Програми, які створюються, впроваджуються засобами проєктних технологій.  

З метою збільшення учнівського контингенту, швидкої адаптації першокласників до 

шкільного життя успішно реалізується проєкт «Майбутні першокласники – наші!». Упродовж 

року діти щосуботи займаються зі своїми майбутніми вчителями, вихователями, керівниками 

гуртків, психологом.  

Працюючи над проєктом «Канікули для допитливих», організовано роботу літніх шкіл, 

а саме: «Знати англійську – це здорово!» (4, 10 кл.), «Краєзнавчі посиденьки «Мандруємо» 

(5 кл.), «Дивосвіт» (6 кл.), «У світі чарівних звуків та слів» (7 кл.), «Хіміко-біологічна школа» 

(7-9 кл.), «Магічний світ фізики і математики» (6-8 кл.). На таких заняттях діти почуваються 

просто і вільно, не бояться запитувати, уточнювати деталі. А найголовніше - вони не обтяжені 

іншими видами навчання і заняття в літній школі обирають з власної волі і бажання.  

Розвиток творчих здібностей здобувачів освіти здійснюється шляхом реалізації проєкту 

«Обдаровані діти – майбутнє України». З метою організації допрофільної підготовки 

поглиблено вивчається українська мова, англійська мова, математика, географія. Забезпечено 

профільне вивчення української мови, математики. Започатковано вивчення інтегрованого 

курсу «Природничі науки». Працює наукове товариство «Юні науковці». Уведені курси за 

вибором «Українознавство», «Звичаї та обряди українського народу в контексті художньої 

літератури», «Секрети пам’яті», «Ділова активність». У школі організовано роботу таких 

гуртків: «Танцювальна мозаїка», «Ансамбль», «Вокальне мистецтво», «Природа рідного 

краю», «Театральний», «Сокіл-Джура», «Ерудит», «Вчимося граючись», «Юні лісівники». 

Змістовно, цікаво, творчо підійшли учні і вчителі школи до створення та реалізації проєкту 

«Ми патріоти», що є підтвердженням високого рівня національно-патріотичного виховання.  

Важлива роль в забезпеченні рівного доступу до якісної освіти належить 

психологічному супроводу управління освітнім процесом, впровадженню особистісно-

орієнтованих технологій, що здійснюється в закладі на високому рівні.  

Досвід роботи постійно висвітлюється в онлайн-режимі, на сайті школи та 

персональних блогах педагогів. 
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Дієвість та результативність роботи педагогічного колективу Корюківської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 1 підтверджується такими досягненнями: 

- За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін: 

2018-2019 н. р. – 47 призових місць, 21 Диплом І ступеня. 

- За підсумками ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін: 

2018-2019 н. р. – 6 Дипломів ІІІ ступеня. 

- За підсумками ІІ етапу МАН України: 

2018-2019 н. р. – 1 Диплом ІІ ступеня, 1 Диплом ІІІ ступеня. 

- Обласний етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка – Диплом І ступеня. 

- Фінальний етап ХІІ Міжнародного конкурсу українознавства для учнів 8-11 класів 

ЗЗСО – Диплом ІІІ ступеня. 

- І (обласний) тур Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська 

революція: 100 років надії і боротьби» – Диплом І ступеня. 

- Обласний екологічний конкурс «Одна планета – одне майбутнє» у номінації 

«Довкілля і я» – Диплом І ступеня, у номінації «Північна краса України» – Диплом ІІ ступеня, 

у номінації «Краща фоторобота» – Диплом ІІІ ступеня. 

- Всеукраїнська акція «Годівничка» – Диплом І ступеня. 

- Обласний заочний конкурс з інформаційних комп’ютерних технологій ЧОЦНТТ 

учнівської молоді в номінації «Office» – Диплом І ступеня. 

- Обласний заочний конкурс комп’ютерного малюнка в графічному редакторі Paint 

ЧОЦНТТ учнівської молоді в номінації «Територія дитинства» – Диплом І ступеня. 

- Обласний заочний конкурс комп’ютерного малюнка в графічному редакторі Paint 

ЧОЦНТТ учнівської молоді в номінації «Територія дитинства» – Диплом ІІ ступеня. 

- Всеукраїнська Інтернет-олімпіада «Всеосвіта»: 55 дипломів з української мови, 12 

дипломів  з математики, англійської мови, природознавства. 2 переможці ІІ Всеукраїнської 

інтернет-олімпіади «На Урок» з української мови та літератури, 10 учнів - дипломи І ступеня 

Всеукраїнського конкурсу «Безпечний Інтернет» від проекту «На Урок», 5 дипломів І ступеня 

і 3 дипломанти ІІ ступеня у Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді з безпеки життєдіяльності 

«Всеосвіта – осінь 2018». 

- За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін 2019-2020 н.р. 

команда Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 отримала 17 дипломів І ступеня.  

- Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад стали 4 учні школи.  

- 5 переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України отримали високі нагороди.  

- Вихованці гуртка «Природа рідного краю» - переможці Всеукраїнської акції «День 

юного натураліста» – ІІІ місце. 

- І місце у Всеукраїнському етапі – Секція: екологія та енергозбереження. Тема 

проєкту: «Еколого-географічні особливості малих річок Корюківщини».  

- Переможці всеукраїнського конкурсу «Ок, Google, з Днем народження». 

- Всеукраїнський конкурс «Безпечний Інтернет»: Диплом  І ступеня. 

- Переможець обласного етапу конкурсу «Охорона праці очима дітей» -  І місце.  

- Всеукраїнська інтернет-олімпіада з біології «На урок» - 43 переможці - учні 8-10 

класів. 

- Всеукраїнська інтернет-олімпіада з інформатики «На урок» - 19 переможців учнів 8-

11 класів.  

- Команда школи - учасниця міського етапу правового брейн-рингу з правознавства.  

- Диплом І ступеня олімпіади «Олімпіс» Зима – 2020, Весна – 2020.  

- Здобувачі освіти 8-Б класу учасники та дипломанти онлайн-олімпіади весняної сесії 

на платформі «На урок».  
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- Команда школи виборола І місце у міських військово-спортивних змаганнях «Нумо, 

патріоти!».  

- Здобувачі освіти – учасники обласного етапу ІІ літньої Гімназіади України 2020 року. 

- Учнівське самоврядування – переможці міського етапу конкурсу «Лідер року». 

- Команда нашої школи брала участь в обласних змаганнях «Ігри «Гулівер» та 

виборола призове місце. 

- Команда школи – переможці змагань з міні-футболу серед шкіл громади, 

присвяченого  дню козацтва, переможці фізкультурно-оздоровчого заходу «Веселі старти».  

- Здобувачі освіти – учасники конкурсу дитячих малюнків «Щаслива дитина – квітуча 

Україна». 

- Учасники конкурсу читців-декламаторів до Міжнародного дня захисту дітей. 

- Дипломанти обласного конкурсу малюнків «Людина і ліс», нагороджені дипломами 

та грошовими винагородами.  

- Здобувачі освіти – переможці Всеукраїнської дистанційної олімпіади з української 

мови «Всеосвіта-осінь 2019»: 7 дипломів І ступеня: 7 дипломів ІІ ступеня; 3 дипломи І 

ступеня, 3 дипломи ІІ ступеня, 1 диплом ІІІ ступеня, 24 дипломи І ступеня, 1 диплом ІІ 

ступеня, 2 дипломи ІІІ ступеня, з інформатики 3 дипломи І ступеня, 2 дипломи – ІІ ступеня, 2 

дипломи ІІІ ступеня. 

- Всеукраїнська дистанційна олімпіада з української мови «Всеосвіта Зима-2020»: 7 

дипломів І ступеня, 7 дипломів ІІ ступеня, 1 диплом ІІІ ступеня, 24 дипломи І ступеня, 12 

дипломів І ступеня.  

- Здобувачі освіти учасники Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з предметів 

початкової школи отримали 2 дипломи І ступеня, 1 диплом ІІ ступеня, з української мови і 

літератури - 7 дипломів І ступеня, 1 диплом ІІ ступеня, 2 сертифікати учасника, з математики - 

7 дипломів І ступеня, 5 дипломів ІІ ступеня, 2 дипломи ІІІ ступеня, 3 сертифікати учасника, з 

основ здоров’я - 2 дипломи І ступеня, 2 дипломи ІІ ступеня; з математики - 25 дипломів І 

ступеня, з предмета Я досліджую світ - 25 дипломів І ступеня; з української мови та 

літератури - 11 дипломів І ступеня, з математики - 8 дипломів І ступеня, з предмета «Я 

досліджую світ» - 6 дипломів І ступеня, з предметів початкової школи - 8 дипломів І ступеня; 

з інформатики - 3 дипломи І ступеня, 2 дипломи ІІІ ступеня.  

- Здобувачі освіти – переможці  Всеукраїнського конкурсу «Українське 

народознавство» від Всеосвіти: І місце – 18 учнів, ІІ місце – 3 учні, ІІІ місце -1 учень.  

-12 дипломів Міжнародного дистанційного освітнього конкурсу  «Олімпіс», І місце з 

англійської мови – 1 учень, І місце з 5-ти предметів – 1 учень, 16 дипломів І ступеня  з 

предмета «Я досліджую світ», 8 дипломів І ступеня, 2 дипломи ІІ ступеня.  

- Переможці Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник-2020». 

- Здобувачі освіти брали участь у Міжнародних дистанційних освітніх 

конкурсах  «Олімпіс» (І Місце з англійської мови, І місце з 5-ти предметів) та Всеукраїнській 

олімпіаді «Всеосвіта».  

- Переможці Всеукраїнського конкурсу з української мови імені Петра Яцика – ІІ місце, 

ІІІ місце.  

- Учасник конкурсу «Щаслива дитина – квітуча Україна». 

- Переможці міжнародного освітнього конкурсу «Олімпіс 2019-Осіння сесія», конкурсу 

з української мови і літератури: диплом І ступеня – 12 учнів, ІІ ступеня – 4 учні,  ІІІ ступеня – 

5 учнів.  

- «Моя мрія», номінація «Моє захоплення мистецтво» - диплом ІІ ступеня. м. Київ.  

 - Переможці  олімпіада з предметів початкової школи «На урок»: Дипломи І ступеня – 

3 учні,  Диплом ІІ ступеня – 3 учні, Диплом ІІІ ступеня – 3 учні.  

- Переможці  «Всеосвіта. Олімпіада Осінь – 2019» з української  мови: Дипломи 

І ступеня – 10 учнів, Дипломи ІІ ступеня – 6 учнів; з англійської мови: Диплом ІІ ступеня – 

1 учень,  Диплом ІІІ ступеня – 1 учень, з предмету «Я досліджую світ»: Диплом І ступеня – 
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3 учні, Диплом ІІ ступеня – 2 учні, з математики: Диплом ІІ ступеня – 2 учні, Диплом ІІІ 

ступеня – 1 учень. Переможці «Всеосвіта. Конкурс. Українське народознавство»:  Диплом ІІ 

ступеня – 5 учнів, Диплом ІІІ ступеня – 1 учень. Всеосвіта. Конкурс. Фінансова грамотність: 

Дипломи І ступеня – 4 учні, Диплом ІІ ступеня – 1 учень.  

- Всеосвіта. Конкурс. Екологічна грамотність: Дипломи І ступеня – 3 учні, Дипломи ІІ 

ступеня – 1 учень, Дипломи ІІІ ступеня -2 учні. 

- Переможці  Всеукраїнського конкурсу «Від бандури до цимбал» від проєкту «На 

Урок»: Дипломи І ступеня - 22 учні,  Дипломи ІІ ступеня - 1учень, Дипломи ІІІ ступеня - 1 

учень.  

- Переможці Всеукраїнського конкурсу «Захисник України» від проєкту «На Урок»: 

Дипломи І ступеня - 24 учнів.  

- Переможці Всеукраїнської олімпіади «Всеосвіта. Осінь 2019»: І місце – 23 учнів, ІІІ 

місце – 1 учень.  

- Переможці VI Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з предмету «Я 

досліджую світ». Весна 2020р.: Дипломи І ступеня - 24 учні.  

- Переможці VI Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з української мови та 

літератури. Весна 2020р.: Дипломи І ступеня - 24 учні.  

- Переможці VI Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з математики. Весна 

2020р.: Дипломи І ступеня - 22 учні, Дипломи ІІ ступеня - 2 учні.  

- Переможці VI Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з предметів початкової 

школи. Весна 2020р.: Диплом І ступеня - 1 учень.  

- Переможці IV Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з української мови та 

літератури. Осінь 2019р.: Дипломи І ступеня - 11 учнів. 24 учні отримали дипломи І ступеня 

за відмінний результат у Міжнародному дистанційному конкурсі з математики «Олімпіс-2019. 

Осіння сесія».  Дипломи І ступеня за відмінний результат у Міжнародному дистанційному 

конкурсі з біології і природознавства «Олімпіс 2019 – Осіння сесія» отримали 24 учні. 

Дипломи І ступеня за відмінний результат у Міжнародному дистанційному конкурсі з 

української мови і літератури «Олімпіс 2019 – Осіння сесія» отримали  24 учні. 

- Педагогічні працівники - учасники Всеукраїнського фестивалю «Щасливий Бути 

Вчителем». 

- Лях Олександр Володимирович - лауреат обласного конкурсу «Учитель року-2020». 

Єрмак Наталія Петрівна, Гришилова Людмила Григорівна, Никифоренко Тетяна Анатоліївна - 

учасники міського етапу конкурсу «Учитель року-2020». 

 

Отже, Лізіна Лариса Олександрівн є лідером педагогічного колективу, партнером для 

учнів та вчителів, генератором ідей щодо створення розвиваючого інноваційного середовища в 

закладі освіти. Тому на базі закладу освіти систематично проводяться семінари директорів 

шкіл, заступників та учителів-предметників з метою обміну досвідом та впровадження в 

практику новітніх технологій. 

Лізіна Л.О. досягла високих результатів у своїй роботі. Має такі нагороди: Почесні 

грамоти відділу освіти Корюківської районної державної адміністрації (2007), Управління 

освіти Чернігівської обласної державної адміністрації (1996, 2002), Міністерства освіти і науки 

України (2006), Корюківської районної державної адміністрації (2001, 2004, 2010, 2015), 

Корюківської районної ради (2009), Корюківської міської ради (2017), Чернігівської обласної 

ради (2011), Верховної Ради України (2018); нагрудний знак «Відмінник освіти України» 

(2011), лауреат щорічної обласної премії ім. Софії Русової (2019). 

Таким чином, управлінська діяльність керівника закладу загальної середньої освіти 

набула ознак професійного управління, оскільки сучасній школі потрібен директор-менеджер, 

людина ідеї з власним баченням мети і завдань модернізованої школи та спроможна 

реалізувати ці ідеї, бути лідером. Саме такою є директорка Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 
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Лізіна Лариса Олександрівна, життєвим девізом якої є слова Б. Гейтса «Не дозволяйте собі бути 

заколисаними бездіяльністю». 

Досвід роботи директора Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Корюківської міської ради 

Чернігівської області Лізіної Л.О. презентовано у виданні «Скарбничка інноваційно-

педагогічної діяльності освітян Чернігівщини».  
 

Список використаних джерел: 

1. Конституція України. 

2. Закон України «Про освіту». 

3. Закон України «Про повну загальну середню освіту». 

4. Закон України «Про позашкільну освіту». 

5. Концепція «Нова українська школа» (Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2569-yakim-

ma-buti-direktor-novo-ukransko-shkoli). 

6. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст. 

7. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 року. 

8. Василенко Н.В. Компетентнісний підхід в освіті: реалізація теорії та практики / Н.В.Василенко. 

– Х.: Вид. група «Основа», 2017. – 128 с. - (Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип.9 (176)). 

9. Сеїтосманов А. Методичні рекомендації щодо створення системи управління освітою 

об’єднаних територіальних громад / А. Сеїтосманов, О. Фасоля, В. Мархлєвский. – SKL International. – 

2016. – 22 с. 

10.  Баришовець Н.П. Організація управління сучасними закладами загальної середньої освіти в 

умовах децентралізації та розбудови Нової української школи. Методичні рекомендації / 

Н. Баришовець, І. Наумчик, Н. Савицька, О. Власенко. – Чернігів, 2019. – 38 с. 

 

   
 

 

 

https://www.pedrada.com.ua/article/2569-yakim-ma-buti-direktor-novo-ukransko-shkoli
https://www.pedrada.com.ua/article/2569-yakim-ma-buti-direktor-novo-ukransko-shkoli
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Ольга Рябчун,  

завідувач відділу планування в системі підвищення кваліфікації  

Чернігівського ОІППО імені К. Д. Ушинського 
 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ 
 

 

Упродовж 2019/2020 навчального року Чернігівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського здійснював підвищення 

кваліфікації педагогічних та керівних кадрів відповідно до чинних державних освітніх 

стандартів, Концепції «Нова українська школа», Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників за основними напрямами: 

- розвиток професійних компетентностей; 

- створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища; 

- формування мовленнєвої, комунікаційної, емоційно-етичної компетентностей; 

- використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому 

процесі. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників області організовано шляхом 

навчання за програмами підвищення кваліфікації, які розміщені на сайті інституту, 

стажування та їх участі в семінарах, практикумах, тренінгах, майстер-класах тощо. 

Навчальні програми підвищення кваліфікації складені відповідно до законодавства 

України в освітянській галузі та передбачають упровадження в освітній процес інституту 

нових високоефективних заходів підвищення кваліфікації з використанням персональних 

комп’ютерів, моделювання освітніх процесів закладів освіти, проблемних, дослідницьких та 

інших прогресивних підходів.  

Підготовлено та оприлюднено на сайті інституту 30 (120) годинні програми 

підвищення кваліфікації за компетентностями для педагогічних працівників, які підвищують 

кваліфікацію відповідно до результатів самооцінювання власних фахових і загальних 

компетентностей, педагогічної майстерності. 

Протягом року за програмами інституту 6093 педагогічні працівники підвищили 

кваліфікацію та отримали відповідні документи. Інформація про отримані сертифікати та 

свідоцтва про підвищення кваліфікації оприлюднена на сайті інституту,  

У 2019/2020 році підвищення кваліфікації педагогічних працівників області було 

організовано за такими 

формами навчання: 

 очною (денною) –  

3402 особи; 

 очно-дистанційною –  

716 осіб; 

 очно-заочною –  

147 осіб. 

 

На виконання наказу 

Міністерства освіти і науки 

України від 16 березня 2020 

року № 406 «Про 

організаційні заходи для 

запобігання поширенню 

Очна 
3402 
56% 

Дистанційна 
1828 
30% 

Очно-
дистанційна 

716 
12% 

Очно-заочна 
147 
2% 
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коронавірусу COVID-19» освітній процес в інституті проводився за допомогою технологій 

дистанційного навчання з використанням можливостей електронного освітнього середовища 

закладу. Таким навчанням було охоплено 1828 слухачів. 

Важливим є той факт, що науково-педагогічний колектив інституту має досвід та 

належні умови для організації дистанційного та очно-дистанційного навчання:  

- кадри та нормативно-правове забезпечення; 

- телекомунікаційне забезпечення (сервер Inter (R) Core (TM)2 Quad CPU Q 9300 @ 

2.50 GHz, 4 cores, DDR2 8 Gb, HDD 2x1000 GB) та волоконно-оптична лінія зв'язку (4 Mb/s); 

- програмно-інструментальні платформи Moodle та Zoom (http://dist.org.ua/); 

- навчально-методичні комплекси з усіх напрямів підготовки.  

Із метою якісного та всебічного забезпечення самоосвіти слухачів впроваджуються 

сучасні 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. 

 

На допомогу вчителеві на сайті інституту розміщено 

сторінку «Інструменти для організації дистанційного навчання 

учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій»  

(https://choippo.edu.ua/?page_id=33608), доповнену 

програмними засобами та сервісами для організації 

дистанційного навчання в закладі загальної середньої освіти. 

На сервері Чернігівського інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського функціонує 

програмний засіб bigbluebutton для проведення вебінарів та 

розроблена система керування вебінарами http://Webinar.org.ua. 

За допомогою зазначеної системи проводяться онлайн-лекції, 

семінари та консультації зі слухачами, які підвищують 

кваліфікацію дистанційно. 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 в YouTube, група в соціальній 

мережі Facebook тощо.  

Для педагогічних та методичних працівників, керівників закладів освіти розроблена та 

реалізується система курсів та спецкурсів: «Сучасні інформаційні та телекомунікаційні 

технології в освіті», «Освітні інтернет-ресурси для вчителів початкових класів щодо 

запровадження здорового способу життя учнів», «Соціальні сервіси WEB 2.0 у 

профорієнтаційній діяльності педагогічних працівників», «STEM та STEM-освіта», 

«Особливості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики», 

«Python у шкільному курсі інформатики, «Основи програмування», «Культура українського 

ділового мовлення» тощо. 

Наукові та педагогічні працівники інституту, використовуючи активні методи 

навчання, дбають про тематичну актуальність кожного заняття, організовують фідбеки, як 

основного інструменту навчання та мотивації слухачів. 

http://dist.org.ua/
https://choippo.edu.ua/?page_id=33608
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Пандемія коронавірусу наклала свій відбиток на розвиток освіти в Україні, показавши, 

що технології дистанційного навчання дедалі глибше вкорінюватимуться в освітній процес 

закладів освіти усіх типів і форм власності. Провадження освітнього процесу з використанням 

технології дистанційного навчання має свої безумовні переваги:  

- наявність альтернативи у виборі програми підвищення кваліфікації; 

- можливість проходити навчання без відриву від основного місця роботи; 

- відсутність просторово-часових обмежень і можливість самостійно планувати час і 

місце занять; 

- зниження фінансових витрат на організацію навчання; 

- можливість суб’єкту підвищення кваліфікації розширити експорт освітніх послуг. 

 

Світ стає відкритим – поширюються відкриті контент, дані, ресурси, онлайн-курси. 

Інтернет вимагає постійного переосмислення освіти, зростає роль неформального навчання, 

переглядаються індивідуальні потреби закладів освіти й сам процес навчання. 

Звичайно, такий формат проведення освітнього процесу має і недоліки: 

- не усі слухачі мають комп’ютер і безперебійний доступ до мережі Інтернет; 

- постійний доступ до Інтернету, а також необхідність завжди бути на зв’язку 

створюють ідеальні умови для техностресу у викладачів і слухачів;   

-  
- відчутний брак практичних занять із використанням активних методів навчання. 

 

Ми всі розуміємо, що стаціонарне навчання має цінність практичного відпрацювання 

теорії, живого зворотнього зв'язку з викладачами, можливості використання матеріально-

технічної бази інституту, зокрема роботи в навчальних кабінетах, та аналіз педагогічної 

практики.  

Тому зрозуміло бажання багатьох педагогів – підвищувати кваліфікацію не лише 

дистанційно, а й стаціонарно. 
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Учитель року 

 
Юрій Грідчин, 

методист відділу природничо-математичних дисциплін  

ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 
 

СУЧАСНІЙ ШКОЛІ – СУЧАСНІ ВЧИТЕЛІ 
 

Сучасний стан національної освіти і стрімко зростаючий потік 

науково-технічної інформації вимагає кардинальних змін як у змісті 

фундаментальної освіти, так і в розробці та застосуванні новітніх освітніх 

технологій. Підвищення ефективності освітнього процесу, зокрема 

забезпечення індивідуалізації та диференціації навчання за різнорівневою 

підготовкою, можна успішно здійснити за допомогою інформаційних технологій. 

Потребам сучасного процесу навчання відповідає така організація діяльності школярів, 

яка формує власний досвід пізнання, виробляє життєво важливі компетентності й спонукає до 

активного самостійного набуття нових знань на основі раніше засвоєних. На сучасному етапі 

розвитку освіти відбувається перехід до нових інформаційних технологій. Використання 

комп’ютера в навчальному процесі відкриває нові, практично необмежені можливості для 

творчого розвитку як учителя, так і учнів, сприяє успішному, нетрадиційному розв’язуванню 

багатьох методичних проблем, дає змогу активізувати самостійну пізнавальну діяльність 

школярів. 

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та її різноманітного програмного 

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

компонентом яких є комп’ютер, проникають практично у всі сфери людської діяльності. 

Сучасна шкільна освіта, як один із компонентів соціальної системи, орієнтована на розвиток 

особистості учня в процесі активної пізнавальної діяльності. Головним завданням освіти стає 

не стільки надання суми знань, скільки розвиток творчого, критичного мислення школярів, 

формування вмінь і навичок самостійного пошуку, аналізу й оцінки інформації. Для 

вирішення такого завдання недостатньо підручника і традиційної діяльності вчителя, 

пов’язаної з керуванням процесом навчання. Необхідний доступ до значно ширших і 

різноманітних джерел інформації.  

Не можна працювати за однією методикою понад 20 років. Потрібно цікавитися 

новими тенденціями в освіті й у світі, тому що важливо мати спільну мову з учнями. Саме 

тоді вони розумітимуть та любитимуть учителя. 

Сьогодні затребувані вчителі, які крокують «в ногу» з сучасністю. А. Дістервег 

говорив: «Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися 

силами,що пробудилися в ній. Жалюгідна кожна людина, що відстала від свого часу; поява ж 

учителя, який сам живе в минулому,  викликає лише співчуття всіх людей, які живуть у ногу зі 

своїм часом і мислять суголосно зі своїми сучасниками». 

Чи крокують наші найкращі вчителі Чернігівщини «в ногу» з часом, як впевнено 

застосовують в освітньому процесі сучасні форми і методи, пов’язані з комп’ютерними 

технологіями, чи користуються у своїй роботі освітніми інтернет-сервісами та платформами? 

На ці питання ми отримали відповіді під час конкурсу «Учитель року-2020». 

21 січня 2020 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського в рамках другого туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року-2020» в номінації «Хімія» був проведений відбірковий етап серед восьми 

учасників, переможців першого туру. 
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За звання найкращого вчителя області змагалися талановиті, креативні, молоді та 

досвідчені педагоги Чернігівщини:  

 Силенко Микола Іванович, учитель Вихвостівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Городнянської районної ради;  

 Логвин Ольга Володимирівна, учитель Козелецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 Козелецької селищної ради;   

 Тарасенко Олена Миколаївна, учитель комунального опорного закладу 

«Куликівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Куликівської селищної ради;   

 Марундик Тамара Іванівна, учитель Курінського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

Бахмацької районної ради;  

 Вовченко Ірина Олександрівна, учитель Менської гімназії Менської міської ради;  

 Борздико Ірина Михайлівна, учитель Семенівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №3 Семенівської міської ради;  

 Деревянко Віталіна Сергіївна, учитель Прилуцької гімназії №5 імені Віктора 

Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради;  

 Алісеєнко Андрій Іванович, учитель хімії Чернігівської загальноосвітньої школи I-

III ступенів №7 Чернігівської міської ради. 

Відбірковий етап складався з трьох конкурсних випробувань: «Контрольна робота», 

«Методичний практикум» та «Практична робота». Багато запитань, хвилювань і тривожних 

очікувань у конкурсантів викликало випробування «Методичний практикум», яке мало на 

меті демонстрацію учасником уміння використовувати в освітньому процесі сучасні методи, 

прийоми, форми і засоби роботи, у тому числі й освітні інтернет-сервіси та платформи. Тому 

ми зупинимося на цьому випробуванні  більш детально, до нашого аналізу долучимо і думки 

самих конкурсантів, їх враження і висновки після участі на конкурсних випробуваннях. 

Розробка конкурсного випробування «Методичний практикум» належить Т.В. Ціперко, 

методисту відділу природничо-математичних дисциплін (КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»), яка люб’язно поділилась з нами. Суть конкурсного випробування в 

проходженні квесту на комп’ютері (пошук інформації, створення мультимедійних завдань), а 

саме: створення за допомогою комп’ютерної  програми laarninApps кросворду щодо реалізації 

компетентнісного потенціалу навчального предмета «Хімія», складання ситуаційної задачі та 

кодування кьюар кодом (QR-код) та створення слайдів для презентації за допомогою 

програмного продукту Microsoft Power Point. 

Треба відмітити, що без технічного супроводу та консультативної допомоги А.П. Сука, 

старшого викладача кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-

комунікаційних технологій в освіті, це випробування не відбулося би на такому високому 

рівні. 

Більшість учителів, які брали участь у конкурсі, показали високий рівень володіння 

сучасними інноваційними методами, упевнено використовували комп’ютерні технології, тому 

компетентному журі було нелегко визначитись з переможцем у випробуванні «Методичний 

практикум». Після кропіткого аналізу кращим було визнано вчителя Чернігівської 

загальноосвітньої школи №7 Чернігівської міської ради Алісеєнка Андрія Івановича, який у 

подальшому став і переможцем конкурсу «Вчитель року-2020» у номінації «Хімія». 

А що думають самі вчителі про це випробування, чи було воно для них плідним та 

корисним? Ось думки деяких конкурсантів: 

Тарасенко Олена Миколаївна стверджує : «Переоцінка своїх знань та вмінь є важливою 

для сталого розвитку кожного спеціаліста. Завдяки участі в конкурсі я отримала таку 

можливість та поглянула на розвиток освітньої галузі по-новому. Як на мене, у ХХІ ст. 

важливо бути інтегрованим в інформаційні технології, оскільки ти отримуєш більше 

матеріалу через різноманітні канали інформації, застосовуєш нові методики викладання та 
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підвищуєш рівень професійності, що, у свою чергу, позитивно впливає на якість підготовки 

учнів». 

Марундик Тамара Іванівна зауважує: 

«У цілому від конкурсу та від його етапів у мене склалося добре враження. Я отримала 

величезне задоволення від спілкування з учасниками конкурсу, від драйвової молоді! Вони 

такі розумні, добрі, креативні, так мене весь час підтримували. На методичному квесті, де 

працювали з програмою laarninApps, про яку я чула раніше краєм вуха, трішки навчилася 

працювати, це не так уже і складно. Дякую всім, хто допомагав мені справитися із завданням. 

Усім своїм колегам раджу брати участь у таких конкурсах, підвищувати свою кваліфікацію, 

самоосвіченість, крокувати «в ногу з часом». Усім дякую!». 

Алісеєнко Андрій Іванович зазначає, що праця вчителя – це постійне вдосконалення 

особистості, пошук нових ідей, методів, прийомів під час проведення уроків та позакласних 

заходів. Основне – розуміння та повага учнів. Саме участь у конкурсі «Учитель року 2020» 

дозволяє активізувати свої знання, уміння та навички, долати нових висот педагогіки, а також 

поспілкуватися та перейняти досвід у багатьох талановитих та креативних колег. 

Деревянко Віталіна Сергіївна впевнена: 

«Під час методичного квесту я вкотре переконалася, що сучасний педагог в умовах 

конкуренції повинен вміти швидко отримувати науково-методичну інформацію, володіти 

прийомами її обробки, уміти заощаджувати час на виготовлення дидактичних матеріалів та 

презентабельно оформляти їх. Саме такі інтерактивні конкурси сприяють підвищенню 

професійної компетентності та зростанню творчої ініціативи. І не зважаючи на те, що я брала 

участь у подібному квесті вперше, я змогла відчути свою успішність та інтелектуальну 

спроможність. Отриманий досвід на конкурсі буду широко застосовувати в освітній 

діяльності з учнями, адже впевнена, що він сприятиме підвищенню  рівня  їх мотивації, 

активності та творчості». 

Вовченко Ірина Олександрівна вважає, що даний конкурс об’єднав учителів, яких по 

праву можна назвати вчителями-майстрами: відданих своїй справі, творчих, відкритих до 

нових знань, готових ділитися своїми надбаннями. Організатори конкурсу створили 

середовище, у якому було дуже комфортно проходити всі творчі випробування, 

продемонструвавши глибину фахових знань, володіння сучасними технологіями, свій власний 

досвід, інтуїцію, інформаційну компетентність як обов’язкову складову професійної 

компетентності вчителя. Особливо актуальною вона стала під час дистанційного навчання. 

Завдання методичного практикуму були цікавими, творчими, змістовними. Виконуючи 

методичний практикум, учителі показали достатній рівень володіння цифровими 

інструментами, що дає можливість впроваджувати в практику програмно-педагогічні 

розробки, дидактичні ігри, тести, презентації, відеоуроки, конференції, спрямовані на 

інтенсифікацію навчального процесу, удосконалення форм і методів організації навчання.  

Ірина Олександрівна переконана, що на конкурсі потрібно надавати більшої 

самостійності у виборі шляхів розв’язання поставлених завдань, не обмежувати можливості 

використання інформаційних ресурсів, започаткувати один з етапів – «Вчитель у стінах своєї 

школи» (думка колективу, учнів, досвід вчителя до конкурсу, його робота протягом 5-10 

років, «родзинки» вчителя). Мабуть, для повної професійної картини потрібно більше днів на 

вивчення досвіду вчителів, які пройшли регіональний етап, щоб не пропустити того цінного, 

чим можна було б поділитися з іншими. 

Таким чином, за результатами конкурсного випробування «Методичний практикум», 

можна зробити висновок, що наші вчителі на високому рівні володіють уміннями та 

практичними навичками інформаційно-комунікативних технологій. Вони дійсно є сучасними 

педагогами, тому що несуть своїм учням не просто нові знання, а новий тип оволодіння 

інформацією, використовуючи найновітніші досягнення техніки у своїй професійній 

педагогічній діяльності. 
 

 



2020 Педагогічні обрії № 5 (113) 
 

40 

Література: 

1. Антонюк В.М. Комп’ютерна грамотність як складова професійної компетентності сучасного 

педагога. [Електронний ресурс] / – Режим доступу: 

 https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ca 

d=rja&uact=8&ved=0CEcQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fdspace.tnpu.edu.ua 

%2Fbitstream%2F123456789%2F957%2F1%2FAntonyk.pdf&ei=oxgaU4zGGcfX 

4ATvqIG4AQ&usg=AFQjCNFSYSK2wSi1FsbazKKOgDHUJOzb7w&sig2=k9K 1tRXezF4-H5ECsq6bdQ 

2. Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти / В.Ю. Биков. // Інформаційні технології 

і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Ін-т інформ. технологій 

і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України; гол. ред.: В.Ю.Биков. – 

2010. – № 1(15). – Режим доступу: http://www.ime.eduua.net/em15/emg.html 

3. Гуцу С.Ф. Правові основи інформаційної діяльності. — Навч. посібник. — Х.: Нац. 

Аерокосм. Ун-т «Харк. авіац. ін.-т», 2009. — 48 с. 

4. ІКТ-компетентність вчителів. [Електронний ресурс] / – Режим доступу: 

http://uk.compu.wikia.com/wiki/ІКТ-компетентність_вчителів 

 

 

 

 

Учителю початкових класів 

 
Король Н.М.,  

учитель початкових класів Авдіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Сосницької районної ради 

Чернігівської області 

 

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ LEGO-

ТЕХНОЛОГІЙ 
 

У статті розглядається питання розвитку розумових здібностей дітей молодшого 

шкільного віку засобами LEGO-технологій. Описано форми та методи організації навчальних 

занять з різних предметів із застосуванням конструктора LEGO.  

Ключові слова: розумові (інтелектуальні) здібності, діти молодшого шкільного віку, 

LEGO-технології, освітня методика LEGO «Шість цеглинок». 

 

Проблема розумового розвитку дітей в усі часи була актуальною і потребувала 

відповідних досліджень науковців. Це пов'язано з постійним зростанням вимог до системи 

освіти, що зумовлює необхідність зосередження уваги на таких проблемах навчання, які є 

ключовими з погляду особистісного розвитку учня, забезпечення його неухильного прогресу 

й успішності в навчанні та реалізації власного потенціалу [1].  

Головною умовою розумового розвитку є розумова діяльність – система психічних 

пізнавальних процесів, що взаємодіють і завдяки яким учні освоюють елементи науки, 

культури, соціального досвіду.  

Розумові пізнавальні процеси (сприйняття, пам'ять, мислення, уява) забезпечують 

ефективність будь-якої людської діяльності. Людина народжується із задатками до розумової 

діяльності, які є підґрунтям для розвитку пізнавальних процесів зокрема і розумового 

розвитку в цілому. 

Для розрізнення понять «психічна функція» і «здібність» найбільш доречною, на нашу 

думку, є такий погляд на проблему: якщо мова йде про рівень розвитку, про успішність 

діяльності, яка характеризується ступенем інтенсивності і адекватності протікання психічного 

http://www.ime.eduua.net/em15/emg.html
http://uk.compu.wikia.com/wiki/ІКТ-компетентність_вчителів
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процесу, тоді ми говоримо про здібність, а якщо описується тільки специфіка протікання і 

призначення психічного процесу – про «психічну функцію» [7].  

Тому пам'ять, відчуття, сприйняття, мислення, уява, увага – це психічні процеси, а їх 

особлива організація (когнітивні стилі, когнітивні схеми), специфіка (орієнтованість на вид 

діяльності) і мобілізація сил (роль особистості) для виконання певної діяльності, які разом 

забезпечують досягнення необхідного результату ціною мінімальних витрат, сприймаються 

нами в результаті як здібності. На думку Н.М. Завгородньої інтелектуальні (розумові) 

здібності – здатність ефективно виконувати інтелектуальну роботу, яка потребує тривалої 

пізнавальної напруги [2]. 

Сучасна освіта має бути орієнтована на сучасне покоління школярів, яке крім переваг, 

має неабиякі проблеми, а саме: проблеми соціалізації, слабку пам’ять; кліпове мислення; 

неспроможність концентрувати увагу; орієнтованість на швидкість, а не на якість виконання 

завдань; байдужість до читання книжок і, як наслідок, – фрагментарність образного мислення 

і «просідання» інтелекту; малодоступність занять творчістю й мистецтвом з огляду на їх 

елітарність тощо.  

Сьогодні перед педагогами постає завдання об'єднати моделі «людини, яка знає», 

«людини, яка мислить» і «людини, яка діє», оскільки затребуваною стає всебічно розвинена 

особистість, котра характеризується гнучкістю, оригінальністю мислення, самостійністю, 

ініціативністю, здатністю працювати і навчатися протягом усього життя. 

Реформа української школи суттєво змінює структуру початкової ланки, щоб 

максимально врахувати і розвинути розумові здібності дитини. Це вимагає спеціальної 

організації навчально-виховного процесу, спрямованої на підтримку природної допитливості 

дитини, адекватний розвиток її пізнавальних можливостей і здібностей. На початку 2017 р. 

було прийнято рішення про впровадження програми з LEGO в початковій школі, що стало 

інструментом підготовки дітей сьогодні до світу завтра. 

LEGO є однією із інноваційних технологій, яка допомагає створити нове освітнє 

середовище, підвищує мотивацію дітей до навчання, сприяє формуванню навичок наукової 

діяльності та винахідництва, допомагає втілювати положення Нової української школи [3]. І 

найголовніше – використання LEGO-конструювання в навчально-виховному процесі 

спрямоване на розвиток конструктивного мислення, уяви, бажання досліджувати, 

експериментувати і винаходити. 

Використання методу LEGO-конструювання допомагає сформувати в дітей молодшого 

шкільного віку правильне уявлення про навколишній світ у тривимірному просторі, 

урізноманітнює уроки, робить їх більш цікавими, а матеріал доступним. Разом з тим, 

використання елементів LEGO на заняттях ставить перед учителем ряд завдань, а саме: 

створення умов для активного розвитку всіх психічних процесів, зокрема конструктивного 

мислення; репродуктивної та творчої уяви; образної, рухової та словесно-логічної пам’яті 

тощо [9]. 

На сьогодні педагоги та учні Нової української школи використовують у навчально-

виховному процесі, отримані безкоштовно від The LEGO Foundation, набори «Шість 

цеглинок» для кожного учня та набори «LEGO Play Box» чи «LEGO Six Bricks» на кожен 

клас. Розглянемо особливості використання освітньої методики LEGO «Шість цеглинок» у 

початкових класах Нової української школи на уроках і позаурочний час. 

Довід упровадження методики «Шість цеглинок» засвідчив, що для організації роботи 

з LEGO важливо пояснити молодшим школярам правила: користування цеглинками, 

ознайомлення із завданням, зберігання LEGO-конструкторів, дотримання визначеного для 

виконання завдання часу тощо.  

Використання LEGO на заняттях своїм змістом, формою організації та 

результативністю сприяє формуванню вміння аналізувати, порівнювати, зіставляти, 

виділяючи характерні особливості героїв, подій тощо, що у свою чергу впливає на розвиток 

уваги, спостережливості, пам’яті, просторового мислення, уяви.  
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Учителі початкової ланки Авдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сосницької районної ради 

працюють за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О.Я.Савченко[8]. 

Вправи за цією методикою ми використовуємо на уроках таких освітніх галузей Нової 

української школи як: мовно-літературна освітня галузь (предмети: українська мова і 

літературне читання), математична освітня галузь (математика), природнича, громадянська та 

історична, соціальна та здоров’язбережувальна освітні галузі («Я досліджую світ»). 

Відомий педагог-гуманіст В.О. Сухомлинський наголошував, що «розум дитини 

знаходиться на кінчиках її пальців» [4]. 

Дрібна моторика – це здатність виконувати дрібні рухи пальцями і руками за 

допомогою скоординованих дій нервової, м'язової і кісткової систем. Моторні центри мови в 

корі головного мозку знаходяться поруч з моторними центрам пальців, тому, стимулюючи 

моторику пальців, ми передаємо імпульси в мовні центри, що й активізує вивчення мови і 

впливає на інтелектуальний рівень молодшого школяра [10]. 

Діти з LEGO складають звукові схеми, використовуючи кольорові цеглинки: червоні – 

голосні звуки, сині – тверді приголосні, зелені – м’які приголосні тощо. Можна попросити 

дітей показати звук-цеглинку того кольору, який він вимовляє, збудувати букви з деталей 

конструктора. На деталі конструктора можна наклеїти букви алфавіту і розділові знаки і 

складати з деталей-букв слова і речення, одночасно вивчаючи орфографію і правопис або ж 

наклеїти на деталі цілі слова і попросити учнів скласти з цих слів розповіді та історії, 

дотримуючись правил граматики. 

Школярі із задоволенням складають сенкан (особлива форма білого вірша на п’ять 

рядків) на тему LEGO:  

1. Лего. 

2. Цікава та повчальна діяльність. 

3. Будувати, грати, розвиватися. 

4. Лего – цікавий конструктор, який допомагає розвиватися. 

5. Супергра. 

Вивчаючи тему «Власні і загальні іменники» учням дуже подобається грати в гру 

«Будемо знайомі». Із цеглинок LEGO кожна група будує свої великі і маленькі літери, 

наприклад Д, д і розігрують діалог: 

Автор: Зустрілись дві букви. 

к: Ти хто? - запитує одна. 

К: Я буква Д (велика). 

к : І я буква д (маленька) 

К: Бути такого не може ! Це я буква Д. 

к: Не ти, а я д. 

Автор: Не можна сваритись, ви всі потрібні. Без вас не можна правильно писати. Але 

кожна з вас повинна знати своє місце. Маленькими буквами нехай пишуться слова, а великі 

букви будуть стояти на початку речення,в іменах, прізвищах людей, по батькові, у кличках 

тварин, назвах міст, сіл, вулиць, річок, морів, озер, гір тощо. Букви дуже зраділи і відтоді не 

сварилися. 

Наприкінці гри кожна група наводить приклади іменників, які пишуться з тієї великої 

букви, яку будувала їхня група. 

Відпрацьовуючи лексичні теми, діти моделюють різні ситуації, які відбуваються в 

реальній дійсності. З деталей конструктора створюються моделі тварин і птахів, будівель і 

споруд, різних видів транспорту, меблів. Це дозволяє більш точно закріпити у свідомості 

дитини наочний образ і сюжет, допомагає сформувати більш стійкі знання і навички, 

активізує розвиток мовлення. Діти відпрацьовують навички узгодження числівників з 

іменниками в роді, числі і відмінку, утворення складних слів. 

Створені дітьми моделі з LEGO допомагають закріпити навички використання 

прийменників у мовленні («Де знаходиться предмет»).  
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Щоб навчитися читати, діти мають якомога частіше «перетинати» руками й ногами 

уявну центральну лінію, що розділяє тіло на ліву та праву половини. Серед звичайних вправ, 

які давно відомі педагогам, – передача м’яча по колу, з’єднання правої й лівої колонок на 

папері. Цього можна досягти і за допомогою LEGO. Перед дитиною висипають кубики і 

пропонують взяти правою рукою кубик 2х2, а лівою – 2х4, потім побудувати з них змійку і 

порахувати цеглинки. Під час виконання цієї вправи дитина постійно «перетинає» свою 

центральну лінію, коли тягнеться за іграшкою то правою, то лівою рукою. Так реалізується 

основний принцип програми – навчання через дію.  

LEGO можна використовувати для творчого переказу казок або історії за допомогою 

моделей, іграшок та різноманітних конструкцій. Найчастіше основою ігор-театралізацій є 

народні казки: «Ріпка», «Колобок», «Теремок» тощо. У дитини є можливість створити 

власного колобка або вовка і наділити свій персонаж тими якостями, якими вона хоче. Діти 

вибирають різні LEGO-елементи для окремих частин тіла героїв, підкреслюючи тим самим їх 

індивідуальні якості. Ігри-театралізації є інструментом для розвитку мовлення, творчості і 

позитивно впливають на емоційну сферу. Героїв казок, зроблені з LEGO своїми руками, 

допомагають дитині легше розкрити і свої індивідуальні розумові здібності.  

Математична освітня галузь реалізується в курсі початкової школи через навчальний 

предмет – «Математика». У процесі безпосередньої освітньої діяльності доречно 

використовувати ігрові вправи на розвиток логічного мислення, уваги, орієнтування в 

просторі («Логічні ланцюжки», «Продовж послідовність», «Знайди закономірність», «Чого не 

стало», «Симетрія»), на закріплення навичок рахунку («Порахуй і назви», «Чарівна 

драбинка»), на закріплення зорового образу цифри («Виклади цифру з LEGO», «Чого не 

вистачає цифрі»), на закріплення знання складу числа («Доповни до потрібного числа», «Що 

зайве»). За допомогою деталей конструктора можна розв’язувати прості арифметичні задачі 

на додавання і віднімання, відпрацьовуються поняття «більше», «менше», «однаково», 

«найбільший», «найменший» тощо. При конструюванні діти вчаться правильно оперувати 

такими поняттями, як «праворуч», «ліворуч», «позаду», «попереду», «під», «над», таким 

чином формується розуміння просторових відносин між предметами.  

За допомогою LEGO і плат можна проводити графічні диктанти. Наприклад: У лівому 

нижньому кутку поклади одну зелену цеглинку, над нею поклади чотири таких самих, 

праворуч від останньої – 2 червоні цеглинки і внизу від останньої поклади 1 червону.  

При перевірці діти демонструють роботи, аналізують фігури. 

Учням дуже подобається «будувати» математичні диктанти. Наприклад: перший поверх 

- 4 цеглинки, другий поверх – на 1 цеглинку менше, третій поверх – на 1 менше, ніж другий 

тощо.  

Справжнім помічником стає LEGO, коли учні вчаться розв’язувати задачі. За 

допомогою цеглинок викладається зображення задачі. Наприклад: На галявині росло 3 квітки. 

Прилетіли метелики і сіли по одному на кожну квітку. Двом метеликам не вистачило квітів. 

Скільки було метеликів? Чого більше квітів або метеликів? На скільки? Діти поступово 

викладають квіти, метеликів і міркують над розв’язанням. При такому скороченому запису, 

відразу видно, скільки квітів, метеликів і чого більше. Аналогічно можна розв’язувати інші 

задачі. 

У 2-му і 3-му класі можна використовувати LEGO при вивченні таблиці множення. У 

цьому випадку доречно використовувати набори «LEGO Play Box». Наприклад, щоб вивчити 

таблицю множення числа 4 нам знадобляться цеглинки LEGO з 4-ма ґудзиками. 

Беремо одну цеглинку з чотирма ґудзиками: 4 взяли один раз.              Запис: 4  1 = 4. 

Беремо дві цеглинки з чотирма ґудзиками: 4 взяли два рази.                  Запис: 4  2 = 8 

Беремо 3 цеглинки: 4 взяли три рази.                                                         Запис: 4  3 = 12 тощо. 

За аналогією можна пояснювати множення числа 6, 7, 8, вибираючи відповідні 

цеглинки (якщо це таблиця множення числа 6, то беремо цеглинку з шістьма ґудзиками, якщо 

числа 8, то – з вісьмома). 
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Дуже зручно вчити з конструктором LEGO дроби. Щоб пояснити наочно, треба 

побудувати вежу з необхідної кількості деталей: 1/3 – з трьох деталей, 1/4 – з чотирьох тощо 

або ж пояснити, що кожен ґудзик на деталі LEGO позначає одну частину.  

Програма LEGO Education пропонує дітям розв’язати задачку про сім’ю левів: лев, 

левеня і левиця. Лев з’їдає в день три кілограми м’яса – це три червоні кубики LEGO, левиця – 

два кілограми (два червоних кубики LEGO), а левеня з’їдає один кілограм (один червоний 

кубик LEGO). Маємо великий шматок м’яса і потрібно з’ясувати, на скільки днів левовій 

родині вистачить такого запасу. Задачу можна розв’язати просто розкладанням кубиків: по 

три, по два, по одному, і є багато способів правильно виконати завдання [5]. 

Таким чином математика з абстрактної і незрозумілої науки перетворюється на 

абсолютно конкретну і прикладну.  

На уроках предмета «Я досліджую світ» (природнича, громадянська та історична, 

соціальна та здоров’язбережувальна освітні галузі) діти можуть використовувати LEGO для 

складання карти України або прапорів різних країн.  

У експериментальній діяльності LEGO може бути використано як матеріал, з якого 

зроблено конструктор («З чого зроблено?», «Знайди такий самий», «Чим схожі і чим 

відрізняються?», «Розкажи про властивості предмета» тощо).  

За допомогою LEGO діти передають у будівлях отримані знання та враження від 

занять, екскурсій, спостережень і прогулянок. Отримані конструкції поєднують у тематичну 

споруду «Моє місто», «Моя вулиця», «Тварини Африки» тощо, які надалі використовуються 

не тільки на уроках природознавства. 

Створені LEGO-споруди, діти використовують у сюжетно-рольових іграх під час 

вивчення правил дорожнього руху, будуючи перехрестя, дороги, автомобілі, мости та 

пішохідні переходи, правил поведінки в школі тощо. 

Доречно під час використання конструювання створювати проблемні ситуації, які учні 

можуть самостійно або в групах спробувати вирішувати. Не варто давати дітям інформацію в 

готовому вигляді. Адже виховання особистісних якостей у дітей, які сприятимуть їхньому 

розумовому розвитку: вмінню зосередитися, ставити перед собою цілі, здатності до вольових 

зусиль, до переборення труднощів – одна з умов розвитку розумових здібностей молодших 

школярів, на думку В.О.Сухомлинського [6]. 

Крім уроків LEGO-конструктор можна включати в широкий спектр життєвих подій 

класу: виховні години, дидактичні ігри, LEGO-свята і розваги, оформлення класної кімнати до 

свят, що є потужним джерелом формування в дітей інтересу до конструювання.  

Наводимо зразки ігор з конструктором, які можна використати під час виховних годин, 

на динамічних паузах (фізкультхвилинках). 
 

Гра «Нова споруда» 
Мета. Розвивати увагу, пам’ять. 

Матеріал: набори конструкторів LEGO, плати за кількістю гравців. 

Хід гри. Ведучий будує, яку-небудь споруду не більше ніж з восьми деталей. Протягом 

відведеного часу діти запам’ятовують конструкцію, потім споруда закривається, і діти 

намагаються по пам'яті побудувати таку ж. Хто виконує завдання правильно, той виграє і стає 

ведучим. 

 

Гра «Вантажники» 

Мета. Вчити співвідносити цифру з кількістю, виховувати бажання та вміння 

працювати в команді, розвивати наочно-дійове та образне мислення. 

Матеріал: зображення вантажної машини, торбинка з цифрами від 1 до 10, цеглинки 

конструктора LEGO.  

Хід гри. Учитель пропонує об’єднатися в групи і кожній обрати цифру від 1 до 10. 

Учасникам необхідно завантажити машину відповідною кількістю цеглинок, у залежності від 

обраної цифри.  
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Гра «Чарівні цеглинки» 

Мета. Вчити порівнювати величину предметів за допомогою «мірки», вимірювати 

споруду шляхом збільшення кількості деталей, розвивати конструкторські здібності. 

Матеріал: цеглинки конструктора LEGO, макет багатоповерхівки. 

Хід гри. Діти об’єднуються у групи і створюють макети багатоповерхівки. Кожна 

група готує запитання або завдання. Учитель пропонує групам обмінятися макетами і 

відповісти на запитання, перевіряючи свою відповідь. 

Наприклад:   

– Скільки цеглинок потрібно, щоб побудувати таку ж багатоповерхівку? 

– Скільки цеглинок потрібно, щоб побудувати багатоповерхівку на 2 цеглинки вищу 

(нижчу), ніж задана?  
 

На ранковій зустрічі за допомогою цеглинок діти вітаються, знайомляться, мають 

змогу показати свій настрій (червоний – поганий, жовтий – нормальний, зелений – чудовий), 

грають в ігри, відтворюють певні ситуації, аналізують, висловлюють свою думку і логічно 

обґрунтовують її. 

Навіть фізкультхвилинка з LEGO стає цікавішою та оригінальнішою. У дітей 

покращується настрій та самопочуття. 

Синій колір – покрутись, 

Жовтий – навколо себе озирнись. 

Червоний – покажи всім літачок, 

Зелений – другу дай «кулачок». 

Голубий – дістань до пальців ніг, 

Оранжевий – продемонструй свій 

щирий сміх. 

Упровадження LEGO-технологій у початковій школі є одним із сучасних методів 

розвитку технічної творчості. Унікальний за своїм рішенням освітній набір LEGO дозволяє 

розвинути розумові здібності молодших школярів – не тільки розширити та поглибити знання 

й навички школярів, стимулювати інтерес і допитливість до технічної творчості, формувати 

вміння досліджувати проблему, аналізувати наявні ресурси, висувати гіпотези, а й розвивати 

розумові навички учнів. 
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Питання виховної роботи 

 
Олена Злобіна, 

завідувач відділу виховної роботи і здорового способу життя  

ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 

 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГРОМАДЯНСЬКИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 

 

Система освіти має провідну роль у процесах формування свідомої 

громадянської позиції молодої людини, її світогляду, уміння приймати 

самостійні рішення, брати участь у самоврядуванні тощо.  

Сьогодні, як ніколи, актуальним постає питання пошуку оптимальних освітніх 

технологій, методів і засобів формування соціальних та громадянських компетентностей 

здобувачів освіти.  

Саме над зазначеною вище проблемою працює Валентина Ситенька, заступник 

директора з виховної роботи, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель 

Корюківської гімназії Корюківської міської ради та педагогічний колектив цього закладу. 

Використання в організації 

освітнього процесу таких сучасних форм 

роботи як дебатні та проєктні технології, 

шкільна медіація, застосування 

медіаосвітніх засобів та формування 

медіаграмотності; залучення соціальних 

партнерів, активізація учнівського 

самоврядування – результат дієвої 

співпраці учнівського, педагогічного 

колективів Корюківської гімназії 

Корюківської міської ради та 

громадськості. 

У гімназії активно поширюється 

дебатний рух. Команда учнів неодноразово брала участь у міському дебатному турнірі, а 

також Х міжнародному відкритому дебатному турнірі  Dnipro Open-2018, який був 

організований ГО «Нове бачення» у рамках проєкту «Навчання демократії через дебати». 

Значну роль у формуванні умінь 

попереджати та розв’язувати конфлікти має 

шкільна медіація. Адже конфлікти в житті 

неминучі, і завдання педагогічного 

колективу – сформувати у дітей навички їх 

вирішення, що є важливим як сьогодні, так 

і завтра, так само як вивчення математики 

або історії. Медіаційна допомога в закладі 

здійснюється під керівництвом 

практичного психолога – медіатора. 

Здобувачі освіти проходять навчання, по 

завершенню якого самостійно допомагають 

своїм одноліткам домовлятися в ситуаціях 

конфліктної взаємодії. Кінцева мета – діяльність Служби порозуміння в гімназії.  
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Щодо важливості зазначеного вище пані Валентина 

Ситенька переконалась, коли, у якості спікера, брала участь у 

панельній дискусії з питань вирішення конфліктів та протидії 

булінгу на фестивалі інновацій «Освітній хайп» у м. Ніжин 

(2019 рік). 

Одним з інноваційних підходів у вихованні молоді є 

застосування медіаосвітніх засобів та формування 

медіаграмотності. Адже, ми чітко маємо пам’ятати, що в 

Україні продовжується інформаційна війна, тож елементарні 

практичні навички з медіаграмотності, на думку пані 

Валентини,  просто необхідні дітям. Саме тому педагоги 

гімназії вчать дітей аналізувати інформацію і виявляти 

маніпулятивні техніки. 

У закладі заохочується створення власних медіа-

продуктів: колажів, флаерів,  соціальної реклами, відео сюжетів тощо. Працює радіо «Гімназія 

FM», а це щоденні випуски передач різної тематики, інтерв’ювання гостей радіо, ігрові 

програми тощо.  

Успішне виховання громадянина вимагає не лише знань та критичного розуміння себе і 

світу, а й отримання особистого досвіду участі в громадському житті. Допомагає у вирішенні 

зазначеної проблеми проєктна діяльність.  

За останні роки в гімназії було реалізовано низку різних проєктів як за тривалістю, так і 

за формою, до роботи над якими в рамках соціального партнерства залучали всі можливі 

установи та організації міста. Таким чином 

було показано небайдужість громадськості 

до проблем, які порушують  діти,  а також 

це є чудовим прикладом того, як 

продуктивно можна працювати в команді.   

Значна частина проєктів ініційована 

та реалізована учнівським 

самоврядуванням «Гімназія Land». І це 

невипадково. Адже учнівська самоврядна 

структура – є універсальною формою 

активності учнів, ефективною 

платформою для соціалізації. Їх головне 

гасло «Від ідеї – до успіху!». Успішною 

була участь в обласному конкурсі лідерів учнівського самоврядування «ART – LED FEST», на 

якому представили свою діяльність і потрапили в число переможців.  

Тож наші лідери активно ініціюють і втілюють у життя багато різних проєктів.  Перш 

за все, це благодійні.  

Зокрема, проєкт «Марафон добрих справ», який вдалося втілити в життя  спільно з 

Міжнародним фондом «Люди сильні духом». 

Учнівською молоддю для жителів міста було 

організовано концертну програму, а всі 

зароблені кошти потім  направлено на 

лікування онкохворих дітей.  

Проєкт «Діти – дітям», у рамках якого 

проведено в гімназії ярмарок. Вилучені 

кошти направлено на лікування 5-тирічного 

корюківця. Крім того, допомогли дитячому 

відділенню Корюківської лікарні: надали 

частину коштів, яких їм не вистачало, щоб  
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придбати у відділення телевізор.  

Спільно з громадською організацією «Альтернатива» реалізували проєкт «Подаруймо 

добро», у рамках якого зібрали смаколики до Великодня для самотніх людей похилого віку 

міста.  

Творити добро разом завжди цікавіше. Саме тому учнівське самоврядування 

започаткувало в гімназії челендж добрих справ: один колектив класу робив певну добру 

справу – потім передавав виклик учням вже іншого. А коли челендж облетів усі гімназійні 

класи, то виклик переадресували іншим закладам освіти області. Зокрема Авдіївській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Сосницької районної ради та Прилуцький гімназії №1 імені 

Георгія Вороного Прилуцької міської ради. 

У закладі започатковано проєкти, що 

сприяють формуванню екологічної культури і 

вихованню екологічних компетентностей учнів. 

Так, у співпраці з Корюківським міжрайонним 

водним господарством  реалізовано декілька 

проєктів, у рамках яких  висаджено саджанці 

дерев біля річок Корюківщини, прибрано 

прибережні смуги, міський пляж, зібрано пластик 

у місті, ліквідовано несанкціоновані 

сміттєзвалища.  

Весною 2019 року долучилися до 

Міжнародної кліматичної угоди і завдяки 

партнерській підтримці Корюківського лісового 

господарства висадили 0, 8 га саджанців лісу. 

Також, спільно з лісовим господарством, у 

рамках Всеукраїнської акції «Твоє майбутнє у 

твоїх руках»,  закладено Алею імені Миколи 

Лущика – воїна, загиблого в АТО, 

корюківчанина.  

Серед патріотичних проєктів слід 

визначити: «Голуб миру»,  «Танцювальний 

флешмоб до Дня Європи»,  Всеукраїнський 

проєкт «Вишиванка підкорює світ». 

Результат роботи над проєктами «Видатні жителі Корюківки», «Історія мого міста в 

назвах вулиць», «Корюківка моя! Моя маленька батьківщина, яка ж покручена історія твоя» - 

невеличкі збірки друкованих матеріалів. 

Команда здобувачів освіти 

гімназії вже двічі брала участь у 

Всеукраїнському освітньому 

проєкті «Відкривай Україну». 

Перший раз було розроблено та 

реалізовано проєкт, у результатом 

якого в закладі організовано  радіо 

«Гімназія FM».  

У 2018 році подали ще два 

проєкти: на рівні закладу 

розроблено символіку учнівського 

самоврядування, а на рівні міста – 

створено арт-попередження на 

асфальті «За крок до безпеки». 

(біля пішохідних переходів діти наносили фарбою написи-попередження «Візьми дитину за 
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руку», «Зніми навушники» тощо). Мета зазначених проєктів – підвищити увагу перехожих на 

дорогах міста та сприяти зниженню кількості їх травмувань. У результаті цей проєкт виборов 

ІІ місце в півфіналі конкурсу «Відкривай 

Україну». Важливість проведеної роботи 

підкреслює також і той факт, що з даним 

проєктом – стали переможцями онлайн-

голосування і Всеукраїнського конкурсу 

«Безпечна країна», організованого міжнародним 

благодійним фондом «Допомога постраждалим 

внаслідок дорожньо-транспортних пригод».  

Таким чином, педагогічний колектив 

працює на результат: випускник гімназії – 

громадянин-патріот з активною громадянською 

позицією, випускник гімназії – ініціатор суспільно значимих дій, здатний відповідати за свої 

рішення, випускник гімназії – особистість, яка володіє компетентностями для успішного 

самостійного життя. 

У жовтні 2019 року на базі Корюківської гімназії Корюківської міської ради проведено 

засідання обласного педагогічного клубу «На крилах творчості». 

Учасники ознайомилися з освітнім простором закладу, взяли участь у флеш-меседжі з 

теми «Мадіаосвіта як один із сучасних засобів виховання патріотизму»,  тематичному колі з 

теми «Формування громадянських компетентностей засобами медіації» та переглянули 

фрагмент дебатів «Патріотичне виховання в розрізі дебатних технологій». 

В актовій залі гімназії відбулася прес-конференція «Набуття соціальної практики через 

діяльність учнівського самоврядування» за участю лідерського активу гімназії. Переглянули 

виставу гімназійного соціального театру «Право на любов».  

Перспективний педагогічний досвід Валентини Ситенької, заступника директора з 

виховної роботи Корюківської гімназії Корюківської міської ради, з теми «Формування 

соціальних та громадянських компетентностей – пріоритетний напрям у вихованні учня» 

схвалено на засіданні науково-методичної ради ЧОІППО імені К.Д. Ушинського у листопаді 

2019 року. 
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Валентина Ситенька, 

заступник директора з виховної роботи Корюківської гімназії 

Корюківської міської ради 

 
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО АКТИВНОЇ ТА 

АДАПТОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

(засідання педагогічної ради) 
 

Учасники: учителі, лідери учнівського самоврядування гімназії 

Форма проведення: світове кафе 

Обладнання: мультимедійний проектор, ноутбук, ватман, маркери, аркуші паперу, 

фліпчарт, плакат «Кавовий етикет», рекомендації  «Господарям столиків», рекомендації 

«Посланцям ідей» 

Організаційна робота 

1. Створення ініціативної групи з проведення засідання педагогічної ради. 

2. Вивчення науково-методичної літератури з названого питання. 

3. Проведення анкетування щодо визначення рівня соціальної адаптованості, 

активності, автономності та моральної вихованості гімназистів. 

4. Підготовка проєкту рішення педради ініціативною групою. 

 

Хід засідання  

 

Організаційно-мотиваційний момент 

 

Притча «Камінь» 

В. Сухомлинський 
Вечоріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх — батько й семирічний син. Посеред 

шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крекчучи, він обійшов 

камінь, і, взявши дитину за руку, пішов далі. 

Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив 

каменя, знову спіткнувся і забив ногу. 

Третього дня батько й син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько 

каже синові: 

- Дивись уважно, синку, треба обійти камінь. Ось і те місце, де батько спіткнувся й забив 

ногу. 

Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать, обабіч дороги сидить сивий 

старий дід. 

- Дідусю, -  запитав хлопчик, - Ви не бачили тут каменя? 

- Я прибрав його з дороги. 

- Ви також спіткнулися й забили ногу? 

- Ні, я не спіткнувся й не забив ногу. 

- Чому ж ви прибрали камінь? 

- Бо я - людина. Хлопчик зупинився у задумі. 

- Тату, - запитав він, - а Ви хіба не людина? 

 

А в  листі до дочки  великий український педагог писав: «Моє заповітне бажання – 

передати тобі ту життєву мудрість, яку називають умінням жити». Мудрий учитель  розумів, 

https://pritcha.com.ua/finiki/
https://pritcha.com.ua/yaki-lyudi-zhivut-v-misti/
https://pritcha.com.ua/cvyaxi-vixovannya/
https://pritcha.com.ua/chas-shlyaxu/
https://pritcha.com.ua/velikij-sekret-abo-pritcha-pro-shhastya/
https://pritcha.com.ua/pokarannya/
https://pritcha.com.ua/ne-vse-vidrazu/
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що досягнути цього можна, лише крок за кроком вводячи дитину у світ різноманітних 

людських стосунків і спонукаючи її до більшої самостійності та відповідальності. 

І сьогодні перед освітніми закладами стоїть важливе завдання - забезпечити розбудову 

такого освітнього простору, у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою 

суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з 

соціумом. 

На засіданні педагогічної ради спільно з лідерами учнівського самоврядування 

проаналізуємо рівень соціальної адаптованості, активності, автономності та моральної 

вихованості наших гімназистів і розробимо модель інноваційного соціалізуючого простору, 

яка б сприяла підвищенню ефективності соціалізації дітей та учнівської молоді закладу. 

 

Теоретична частина. Виступ заступника директора з виховної роботи (мультимедійна 

презентація). 

Процеси виховання і соціалізації протікають паралельно і в той же час незалежно один 

від одного, хоча і спрямовані на становлення особистості, набуття людиною свого місця в 

житті. Різниця між цими процесами полягає в тому, що виховання, яке здійснюється в сім'ї, у 

дитячому садку, у школі, може перериватися, а ось соціалізація йде безперервно. 

У процесі соціалізації бере участь все оточення дитини: сім’я, школа, однолітки, сусіди, 

засоби масової інформації. Рання соціалізація здійснюється в сім’ї, де складаються перші 

уявлення про світ, про добро і зло, де дитина усвідомлює себе. Хоча існують певні недоліки 

сімейної соціалізації: 

– надмірна опіка, допомога, що гальмує процес дорослішання дитини; 

– дефіцит елементарних обов’язків, ділових стосунків; 

– невміння узгоджувати дії, розв’язувати конфлікти. 

Далі соціалізація продовжується в дитячому садку і в школі. 

Останнім часом від школи суспільство вимагає виконання  соціальної функції, а саме: 

введення дитини за допомогою навчання та виховання в розгалужену структуру соціальних 

ролей.  

Результатом успішної соціалізації дитини можна вважати її готовність до виконання 

соціальних ролей: 

Я – успішний учень, у дорослому житті – успішний працівник, 

Я – система громадянських компетентностей, у дорослому житті – свідомий громадянин,  

Я – система ціннісних ставлень, у дорослому житті – успішний сім’янин 

Визначають конкретні функції виховної діяльності щодо керування позитивною 

соціалізацією учнів.  

Перша функція — компенсація недоліків первинної соціалізації, що здійснюється в 

родині. Саме тут складаються перші уявлення про світ, добро і зло, дитина усвідомлює себе. В 

умовах соціальної нестабільності росте рівень тривожності, конфліктності як серед дорослих, 

так і серед дітей. У цих випадках компенсація браку сімейного тепла повинна відбуватися за 

рахунок гуманізації позиції педагога. Важливо, щоб у дитини була людина, якій вона довіряє. 

Друга функція керування процесом соціалізації особистості — попередження або 

корекція дитячих комплексів. Необхідно створити сприятливий морально-психологічний 

клімат у первинному колективі, ситуацію успіху і прийняття особистості навколишніми. 

Ознакою успішності процесу соціалізації особистості підлітка є його готовність 

взаємодіяти з соціумом. Нами виділяються три шляхи формування цієї ознаки: 

 – перший шлях, коли дорослі самі формують ті чи інші життєві компетентності 

підлітків у практиці особистісних взаємовідносин;  

– другий – набуття життєвого досвіду відбувається в стосунках з ровесниками;  

– третій – одночасно і в стосунках з дорослими, і в стосунках з однолітками. 

Готовність підлітка взаємодіяти з соціумом є умовним показником його позитивної 

соціалізації та визначається за такими критеріями: 
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а) суспільно ціннісна спрямованість;  

б) свідома соціальна поведінка;  

в) соціально-психологічні компетентності, які формуються в ході засвоєння особистістю 

системи спілкування та через включення в суспільну діяльність.  

Доведено, що на ефективність формування готовності підлітка взаємодіяти з соціумом 

впливають такі чинники освітнього простору: 

 – інтеграція виховного та навчального процесів, психолого-педагогічна служба,  

– учнівське самоврядування,  

– взаємодія сім’ї, школи, місцевої громади; 

 – засоби – рідна мова, культура, позитивний приклад батьків, родинні цінності, традиції, 

ідеали, спільна праця, державницько-громадський характер управління навчальним закладом. 

 

Моніторинг соціалізації особистості учня (виступ практичного психолога) 

Ознайомлення з результатами анкетування учнів щодо визначення їх рівня соціальної 

адаптованості, активності, автономності та моральної вихованості (анкета додається). 

  

Робота «Світового кафе» 

(Пояснення процесу роботи педагогам – учасникам засідання) 

 Учасники педагогічної ради розміщаються групами за окремими столами, як у кафе. У 

кожній групі визначається «господар» столу, який буде зберігати інформацію, а решта – 

«посланці ідей». На столах знаходяться ватмани та маркери для фіксації напрацьованих ідей. 

Відображати ідеї можна у вигляді малюнків, схем, таблиць, тез тощо. 

Рекомендації для «господарів столиків»:  

1) Чітко слідкувати за тим, щоб на ватмані коротко занотовувались ключові 

взаємозв’язки, ідеї, відкриття та питання в міру їх виникнення. 

2) Завжди залишатися за столиком і вітати «посланців ідей», які приходять  від іншого 

столика. 

3) Коротко поділитися з «посланцями ідей» основними відкриттями, які прийшли в 

голову в процесі попереднього обговорення.  

Рекомендації для «посланців ідей»: 

1) У першому раунді – ви викладаєте свої ідеї відповідно до обраної ролі. 

2) У всіх інших раундах – ви подаєте ідеї «господарям» столів, до яких завітали, як 

посланці, відповідно до своєї ролі. 

 

Обговорення правил, розміщених на плакаті «Кавовий етикет»: 

1) Фокусуйтеся на тому, що має значення. 

2) Діліться своїми ідеями, думками. 

3) Говоріть розумом і серцем. 

4) Слухайте, щоб зрозуміти. 

5) Комбінуйте ідеї. 

6) Грайте, записуйте, замальовуйте. 

7) Отримуйте задоволення.  

Обговорення запланованих питань 

Питання для обговорення за столиками: 

Стіл №1. Наявні в освітньому закладі ресурси соціалізації здобувачів освіти 

Стіл №2. Роль класного керівника в забезпеченні успішної соціалізації учнів 

Стіл №3. Роль учнівського самоврядування в соціальній адаптації учнівської молоді 

Стіл №4. Створення інноваційної моделі соціалізованого освітнього простору 

Обговорення триває 3 раунди по 15 хвилин. Через кожні 15 хвилин «посланці ідей» 

переходять до іншого столу, а «господар» повинен розповісти новоприбулим про те, що 

обговорювала попередня група. Через 15 хвилин відбувається наступний перехід. 
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Презентація напрацювань 

«Господарі» кожної групи впродовж 15 хв. представляють напрацювання.  Відбувається 

обговорення та узагальнення представлених ідей. 

 

Використана література: 

1. https://pritcha.com.ua/bo-ya-lyudyna/ 

2. http://library.kherson.ua/socialisation/socializacija_1_etap.pdf 

3.https://vseosvita.ua/library/anketuvanna-ucniv-na-temu-monitoring-socializacii-osobistosti-

ucna-93634.html.  

4.https://umanstudy.at.ua/publ/metodichnij_poradnik/mo_vchiteliv_4_kh_klasiv/novitni_tekhn

ologiji_v_pochatkovij_shkoli_tekhnologija_svitovogo_kafe/58-1-0-688 

5. http://library.kherson.ua/socialisation/socializacija_1_etap.pdf 

 

Моніторинг соціалізації особистості учня 

Інструкція: Уважно прочитай кожне з тверджень та виріши, наскільки воно тебе 

характеризує. У бланку слід зазначити відповідь, базуючись на таких оцінках: 4- завжди, 3 – 

майже завжди, 2 – іноді, 1 – дуже рідко, 0 – ніколи. 

 1. Прагну слухатися у всьому своїх учителів та батьків. 

 2. Вважаю, що завжди треба чимось відрізнятися від інших. 

 3. За щоб я не взявся - досягаю успіху. 

 4. Я вмію прощати. 

 5. Я прагну чинити так само, як і всі мої товариші. 

 6. Мені хочеться бути попереду інших у будь-якій справі.  

 7. Я стаю впертим, коли упевнений, що я правий.  

 8. Вважаю, що робити людям добро - це головне в житті. 

 9. Прагну чинити так, щоб мене хвалили оточуючі.  

 10. Спілкуюся з товаришами, відстоюю свою думку. 

 11. Якщо я щось задумаю, то обов'язково зроблю. 

 12. Мені подобається допомагати іншим. 

 13. Мені хочеться, щоб зі мною всі дружили. 

 14. Якщо мені не подобаються люди, то я не буду з ними спілкуватися. 

 15. Прагну завжди перемагати і вигравати. 

 16. Переживаю неприємності інших, як свої. 

 17. Прагну не сваритися з товаришами. 

 18. Прагну довести свою правоту, навіть якщо з моєю думкою не згодні оточуючі.  

 19. Якщо я беруся за справу, то обов'язково доведу її до кінця. 

 20. Прагну захищати тих, кого ображають. 

 
1. 5. 9. 13. 17. 

2. 6. 10. 14. 18. 

3. 7. 11. 15. 19. 

4. 8. 12. 16. 20. 

Обробка результатів: 1.Середню оцінку соціальної адаптованості учнів отримують 

при додаванні всіх оцінок першого рядка і діленні цієї суми на п'ять. 2.Оцінка автономності 

вираховується на основі аналогічних операцій із другим рядком.3. Оцінка соціальної 

активності – з третім рядком. 4.Оцінка схильності дітей до гуманістичних норм 

життєдіяльності (моральності) – з четвертим рядком. 

Якщо отримується коефіцієнт більше трьох, то можна констатувати високий ступінь 

соціалізованості дитини; якщо ж він більше двох, але менше трьох, то це свідчить про 

середній ступінь розвитку соціальних якостей. Якщо коефіцієнт виявиться менше двох балів, 

то можна припустити, що окремий учень (або група учнів) має низький рівень соціальної 

адаптованості. 

https://pritcha.com.ua/bo-ya-lyudyna/
http://library.kherson.ua/socialisation/socializacija_1_etap.pdf
https://vseosvita.ua/library/anketuvanna-ucniv-na-temu-monitoring-socializacii-osobistosti-ucna-93634.html
https://vseosvita.ua/library/anketuvanna-ucniv-na-temu-monitoring-socializacii-osobistosti-ucna-93634.html
https://umanstudy.at.ua/publ/metodichnij_poradnik/mo_vchiteliv_4_kh_klasiv/novitni_tekhnologiji_v_pochatkovij_shkoli_tekhnologija_svitovogo_kafe/58-1-0-688
https://umanstudy.at.ua/publ/metodichnij_poradnik/mo_vchiteliv_4_kh_klasiv/novitni_tekhnologiji_v_pochatkovij_shkoli_tekhnologija_svitovogo_kafe/58-1-0-688
http://library.kherson.ua/socialisation/socializacija_1_etap.pdf


2020 Педагогічні обрії № 5 (113) 
 

54 

Соціальний квест-челендж ДОБРИХ СПРАВ 
 

Доброта — це те, що може почути  

туговухий і побачити сліпець.  

Марк Твен 

 

Ініціатори квесту-челенджу: учнівське самоврядування «Гімназія Land» 

Учасники: учні 1-7 класів 

Термін дії: вересень-жовтень 2019 р. 

Мета: згуртування гімназистів навколо добрих справ, які вони можуть самі здійснювати; 

розвиток конструктивних дитячих і молодіжних ініціатив, прагнення до самовдосконалення; 

виховання бажання творити добро.  

 

Завдання: 

– сприяння виробленню активної життєвої позиції, прагненню до здійснення 

громадських дій; 

– формування в учнів умінь і навичок ініціативи, самостійності; 

– формування комунікативних умінь та навичок цивілізованого обміну інформацією; 

навичок роботи в команді задля досягнення загального результату. 

 

Обгрунтування  

Доброчинність є найвищим проявом духовності людини. Але вміння  

робити добро не виникає в людині само по собі. Потрібно змалку вчитися  

доброчинності й милосердя, виховувати в собі потребу допомагати та приносити радість 

іншим. Закладені з дитячих років добро, людяність, милосердя, чесність, відповідальність за 

свою громаду залишаються з людиною на все її життя. 

– Ми хочемо навчитися робити добро і приносити іншим радість, не чекаючи 

винагороди за це. 

– Ми прагнемо показати нашим друзям, батькам, усій громаді міста, як це круто просто 

безкорисливо зробити добру справу.  

– Ми хочемо закцентувати увагу на те, що кожна людина може зробити щось хороше, 

неважливо велике чи маленьке, щоб поліпшити життя інших та позитивно змінити світ 

навколо себе і себе особисто. 

– Ми хочемо вкотре нагадати,  добро завжди перемагає, і що без доброти люди не були б 

людьми. Хтось пропагує тільки здоровий спосіб життя, а ми – здорові справи. 

 

Умови проведення 

Учнівське самоврядування «Гімназія Land» створює робочу групу з організації квест-

челенджера Добрих справ, яка, у свою чергу,  продумує детальний хід проведення, розробляє 

Пам’ятку учасника, проводить зустріч із лідерами класних учнівських самоврядувань, а потім 

кидає виклик одному з класів гімназії, який повинен  обрати Добру справу і втілити своїм 

класом її в життя впродовж тижня. Зафіксувати все на відео і передати онлайн-виклик 

наступному (кому саме передати клас обирає самостійно).  

 

Пам’ятка учасника квест-челенджера 

1. Отримай онлайн-виклик 

2. Обери Добру справу  та реалізуй її впродовж тижня. 

3. Розкажи про свою Добру справу та передай виклик наступному класу (кому передати 

обираєш сам) 
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!  
 

 

 

 

 

До Міжнародного дня чистих берегів, який відзначають 21 вересня, учні 3б класу, а 

потім і учні 7 класу разом з представниками Корюківського міжрайонного управління водного 

господарства прибрали територію біля міського пляжу та біля р. Бречиця по вул. Бульварній 

 

  
 

 

                                      

 

 

І передали естафету учням 6(10) класу, які зібрали понад 70 кілограмів макулатури, здали 

закупівельникам, а виручені кошти спрямували  на благодійність. 

 

 

 

 

 

Марафон добрих справ підхопили гімназисти 5(9) класу.  

І присвятили свою справу Тижню бібліотек. Разом з 

бібліотекарем гімназії Вірою Мірошниченко вони «лікували» 

книжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні 2(6) класу вирішили зробити одразу 

дві добрі справи: зібрали 100 кілограмів 

макулатури і дитячі іграшки, які передали 

міському дитячому садку «Веселка». 

 

 

Учнівське 

самоврядування  

3б 

кл.  

7кл. 

6(10) 

кл.  

5(9) 

кл.  

2(6) кл.  

Як усе відбувалось 
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Напередодні Дня захисника України челендж від другокласників підхопили учні 3-А 

класу.  

Вони провели майстер-клас з виготовлення вітальних листівок батькам для учнів 

початкової школи. 

 

 
Посадка туй у лісі біля братської могили  

на околиці міста — ініціатива учнів 4(8) 

класу. Їх підтримали працівники   

Корюківського держлісгоспу, які і надали   

зелені деревця. 

 

 

 

                                      

 

Естафету добрих справ завершили  найменші гімназисти — учні 1(5) класу. Діти 

подарували книжки для куточка читача в початковій школі. 

 

Проведення квест-челенджу в гімназії спричиняло певний азарт, адже ніхто не знав, хто 

стане наступним у цьому ланцюжку. А ще це був своєрідний соціальний тімбілдінг кожного 

класу. Учні взаємодіяли одне з одним, з соціальними партнерами та разом розділяли радість 

реалізованої доброї справи. Це ще більше згуртовує та залишає приємні емоції та спогади. А 

для нашого самоврядування позитив від завершеної справи – це завжди поштовх рухатись 

вперед та бути завжди на крок попереду. Адже ми передали виклик іншим освітнім закладам 

Чернігівської області. Зокрема Прилуцькій гімназії №1 ім. Георгія Вороного Прилуцької 

міської ради та Авдіївській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Сосницької районної ради.   

Це ще один доказ того, що добро починається з кожного з нас і що світ змінюють люди. 

Головне – розпочати власним прикладом змінювати світ! 

Про нашу діяльність можна також прочитати за посиланням: 

https://susidy.city/read/dosvid/48561/koryukivski-gimnazisti-provelimarafon-dobrih-sprav-

chelendzh-hochut-peredati-inshim-shkolam-chernigiv 
 

4(8) кл.     

3(7)а 

кл.  

1(5) кл.  

https://susidy.city/read/dosvid/48561/koryukivski-gimnazisti-provelimarafon-dobrih-sprav-chelendzh-hochut-peredati-inshim-shkolam-chernigiv
https://susidy.city/read/dosvid/48561/koryukivski-gimnazisti-provelimarafon-dobrih-sprav-chelendzh-hochut-peredati-inshim-shkolam-chernigiv
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Учителю іноземних мов 

 

Євгенія Булгакова, 

методист  відділу суспільно-гуманітарних дисциплін  

ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У 

ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

LA CLASSE VIRTUELLE 

 (D’APRES ALLIANCE FRANÇAISE DE FRANCE) 
 

«La  classe virtuelle est définie comme le fait de rassembler par un système de 

visioconférence un groupe de personnes, généralement un formateur et des apprenants, pouvant se 

voir, partager des documents et des affichages, discuter par radio ou chat, réaliser seul ou à plusieurs 

des activités interactives».  

Source: www.elearning-news.fr  

 

Les spécificités de l’animation d’une classe virtuelle 

 un cadrage de l’enseignement plus strict qu’en présentiel: l’élaboration et l’animation 

d’une classe virtuelle invitent l’enseignant à plus de rigueur et de précision dans la rédaction de son 

déroulé de cours et laissent peu de place à l’improvisation; 

 des techniques d’animation de classe différentes par rapport à l’enseignement en 

présentiel: il ne s’agit pas simplement de transposer devant une webcam des activités qui marchent 

en présentiel; 

 un travail particulier sur le rythme pour alterner les modalités de présentation et les 

activités afin de maintenir l’intérêt et l’engagement des participants, qui sont moins captifs à 

distance; 

 une réflexion nécessaire sur les possibilités apportées par les outils numériques et sur 

la manière de les combiner efficacement pour dynamiser le processus d’enseignement et 

d’apprentissage. 

 

Les outils de soutien au processus pédagogique 

Les outils collaboratifs permettent d’impliquer les apprenants et élargissent les 

fonctionnalités de l’outil de visioconférence/classe virtuelle pour la mise en place d’activités de 

production et la réalisation de projets. 

Framapad est un éditeur de texte collaboratif. Les contributions de chaque utilisateur sont 

signalées par un code couleur et apparaissent à l’écran en temps réel. Elles sont enregistrées au fur et 

à mesure qu’elles sont tapées. 

AnswerGarden est un outil de remue-méninges simple et efficace. Les contributions des 

apprenants apparaissent sous la forme d’un nuage de mots. 

Padlet permet de créer des murs collaboratifs multimédias qui peuvent combiner tout type 

de documents (textes, images, vidéos, etc.). 

http://www.elearning-news.fr/
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Google Drive et Microsoft OneDrive sont des plateformes complètes de stockage, de 

création et de partage de documents. Ces sont des outils facilitateurs pour la préparation et la mise en 

place d’activités collaboratives. 

Teaming est un outil pour commenter de manière collaborative une image. 

 

Sélection d’outils de tableau blanc  

(si votre outil de visioconférence n’en propose pas par défaut) 

AWW est un outil collaboratif de tableau blanc. Dans la version gratuite, des images 

peuvent être téléversées et annotées sur l’espace de travail. 

ClassroomScreen est un fond d’écran enrichi qui propose un panel varié de petits outils : 

tableau blanc, dessin, etc. Destiné au présentiel, son usage peut être détourné pour la classe virtuelle. 

Attention : l’outil n’est pas collaboratif. 

Sélection d’outils pour l’évaluation 

Kahoot est un outil pour créer et diffuser des quiz ludiques. Le rythme de progression est 

déterminé par l’enseignant, qui anime le questionnaire. Les résultats sont affichés en temps réel. 

Quizizz permet également de créer et de diffuser des quiz ludiques. Ici, le rythme de 

progression est propre à chaque apprenant ou chaque équipe d’apprenants. Les résultats sont 

également affichés en temps réel. 

LearningApps propose une banque d’exercices interactifs riches et variés. Un outil idéal 

pour la mise en place d’exercices d’entraînement (évaluation formative). L’outil permet également 

de créer ses propres exercices. 

Sélection d’outils pour télécharger des médias en ligne 

Video Cyborg est un outil pour télécharger des vidéos en ligne de YouTube, mais 

également de nombreuses autres plateformes et sites (Vimeo, Dailymotion, etc.). Idéal pour récupérer 

une vidéo et l’éditer avant de la diffuser sur l’outil de visioconférence par exemple. 

MP3 Cyborg est un outil pour télécharger au format MP3 la piste audio d’une vidéo. 

Sélection d’outils pour créer/éditer des fichiers multimédias 

YouTube Time Sharing permet de découper un extrait d’une video YouTube après avoir 

précisé le temps de début et le temps de fin de la vidéo. Pratique si vous ne souhaitez aborder qu’une 

partie d’une vidéo dans votre cours. 

Vocaroo offre la possibilité d’enregistrer un fichier audio depuis un navigateur web en toute 

simplicité. L’utilisateur peut ensuite récupérer le lien de l’enregistrement ou le télécharcher au format 

MP3. 

Kapwing est un véritable studio multimédia en ligne. Il peut être utilisé pour la préparation 

de supports ou pour la réalisation de projets. Exemples de fonctionnalités: sous-titrage de vidéos, 

assemblage d’extraits de vidéos, ajout d’un texte sur une image, ajout d’une bulle de BD sur une 

image, création d’un mème, etc. 

LosslessCut est un logiciel multiplateforme qui permet de découper un extrait ou plusieurs 

extraits d’une vidéo ou d’un fichier audio, de fusionner plusieurs extraits et de faire des captures 

d’écran d’une vidéo. Combiné avec Video Cyborg ou MP3 Cyborg, LosselessCut est un puissant 

outil pour préparer des supports avant de les diffuser dans l’outil de visioconférence. 

Sélection d’outils pour partager des ressources 

Deux techniques simples permettent de partager rapidement des ressources en temps réel: le 

lien raccourci et le code QR. Ils peuvent être utiles pour accéder à une ressource en ligne en dehors 

de l’espace de visioconférence. 

Frama.link permet de générer des liens raccourcis afin de rendre lisibles des adresses 

longues et complexes. 

Générateur de code QR propose une interface minimaliste pour générer en un clic un code 

QR à partir d’une adresse copiée dans le presse-papier. 
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QR Code Monkey se distingue de l’outil précédent par ses fonctionnalités de 

personnalisation des codes QR (aspect, couleurs, etc.) et par la possibilité de créer différents types de 

codes (lien, texte, lieu, etc.). 

Les conseils 

Conseil 1: Pour bien se préparer 

o téléviser tous les documents et supports nécessaires dans un espace approprié. Par 

exemple: Google Drive, Microsoft OneDrive, Padlet; 

o consigner dans un fichier texte un déroulé de cours avec les différentes étapes, les 

liens des supports médias et les liens vers les documents et outils externes (documents collaboratifs, 

par exemple); 

o garder ce fichier ouvert et consultable à tout moment; 

o précharger les pages Web utilisées pendant la séance pour qu’elles soient 

immédiatement disponible le moment venu; 

o tester le matériel au moins 15 minutes avant le démarrage: casque, micro et webcam; 

o désactiver les notifications de l’ordinateur et du téléphone: courriels, réseaux sociaux, 

etc.; 

o se déconnecter des autres outils de communication, le cas échéant; 

o faire le nécessaire pour ne pas être dérangé; 

o éviter le contre-jour, pour favoriser la visibilité sur la webcam; 

o choisir un fond neutre. 

Conseil 2: accueillir les participants 

o accueillir individuellement chaque participant; 

o profiter du moment d’accueil pour diffuser une ou deux diapositives sur les  règles de 

fonctionnement  de la classe virtuelle; 

o annoncer clairement le début de la séance; 

o inviter les participants à couper leur micro au début de la séance. 

Conseil 3: animer avec clarté et dynamisme 

o présenter les objectifs et les différents moments d’apprentissage de manière 

synthétique; 

o annoncer et commenter verbalement chaque action effectuée sur l’outil; 

o formuler des consignes courtes et claires pour les activités; 

o ne pas hésiter à répéter et à reformuler; 

o laisser suffisamment de temps pour la réflexion et la réalisation des activités: la 

perception du temps est différente lors d’un échange en visioconférence et les moments de silence 

peuvent sembler plus longs qu’ils n’y paraissent; 

o privilégier un enchaînement d’activités courtes (maximum 15 minutes); 

o faire régulièrement des pauses structurantes; 

o surveiller régulièrement le chat. 

Conseil 4: rendre actifs les participants 

o varier les modalités de présentation et de travail en utilisant les outils à disposition: 

partage d’écran, partage de documents, tableau blanc, etc.; 

o utiliser des outils externes pour élargir les fonctionnalités de base de votre outil de 

visioconférence: le numérique offre la possibilité de manipuler le contenu, de construire des 

documents, d’annoter des images, faire des exercices interactifs, etc. 

Conseil 5: prendre le temps de conclure chaque séance 

o faire la synthèse des éléments abordés; 

o transmettre les documents de cours; 

o proposer du contenu complémentaire (travail en autonomie); 

o annoncer la prochaine séance; 

o proposer un sondage d’évaluation de la séance pour vérifier l’adhésion et la 

compréhension des participants. 
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ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ЕФЕКТИВНИЙ ОНЛАЙН-УРОК 

ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

HOW TO CONDUCT AN ENGAGING ONLINE LESSON 

DURING DISTANCE LEARNING  
 

 

 

 The reality of living and working in severe conditions of distance learning and teaching has 

lately brought many challenges to both – teachers and students. Different resources are available in 

the Internet to help the teachers conduct effective and interesting lessons online. Besides, we are free 

to choose and use various platforms for webinars, online-conferences and classes. Any useful tips 

and suggestions from colleagues who have already organized distance teaching are appreciated by 

creative and motivated teachers. 

I would like to share some ideas and practices on how to deliver an engaging online English 

lesson to teenagers. I will look into the tools and platforms that can be used for online teaching and 

will suggest numerous tips to make the lessons interactive, motivating and effective. 

The first step is choosing a platform. There are a number of free platforms you can use to 

deliver an English class online. Some of them are: 

- Google Classroom. Classroom is a free service for schools and anyone with a personal 

Google account. It functions as a virtual classroom and connects with Google tools. It is a 

service that connects Google Docs, Google Drive and Gmail, allows you to organize online 

learning using video, text and graphics. The teacher has the opportunity to test, monitor, 

systematize, evaluate activities, review the results of exercises, apply various forms of 

assessment, comment and organize effective communication with students in real time. The 

main element of Google Classroom is groups. Functionally, groups resemble the structure of 

forums, as they allow users to easily send messages to other users.  

A teacher can register as many classes as he needs, giving a link to all students in order to join 

it, makes a lesson schedule and uploads tasks and materials on every lesson. You can attach different 

files of any format (videos, documents, images, photos, presentations, etc.), give links on YouTube 

or other sites, determine a date/time of the task deadline, create Google tests to be done online. 

Besides, a teacher sees clearly which of the students send back tasks on time or are late with them. 

You can establish your own gradation of marks. Checking such works also saves much time and 

efforts because you can make corrections while reading, highlight the needed parts, give comments, 

give a mark and return them to pupils right away by clicking one button.    

- Google Hangouts. It is Google’s free online video conferencing software. It’s not 

built for classes, but it has an automatic subtitle feature, screen sharing, a chatbox where you 

can share links and can host multiple attendees. Thanks to the Hangouts service, students and 

teachers can have real-time online conversations from a computer or mobile device, and team 
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members can show their screens, watch, and work together on everything. This broadcast will 

automatically post to the YouTube channel. The platform also allows Google forms to collect 

student responses and then automatically evaluate test results. 
 

- Moodle. It is a free open distance learning management system. It allows to use a wide 

range of tools for educational interaction between teachers, students and the administration of the 

educational institution. In particular, it provides an opportunity to submit educational materials in 

various formats (texts, presentations, videos, web pages; lessons as a set of web pages with possible 

intermediate performance of test tasks). It is possible to carry out testing with use of questions of the 

closed and open types. Students can complete tasks and send the relevant files back. In addition, the 

system has a wide range of tools for monitoring students' learning activities, such as: the total time of 

a student's work with a particular subject, relevant topics or components of the materials, the overall 

performance of a student or a class in the test. 

Moodle itself has the following tools: 

- forms of submission of tasks;  

- discussion forums;  

- download files;  

- an evaluation journal;  

- messaging system;  

- a calendar of events; 

- news and announcements;  

- online testing; 

- Wiki resources. 
 

To provide the synchronous form of learning there are platforms for conducting video 

conferences and online-classes, such as:  

- Zoom. It is a service for video conferencing and online meetings. To do this, you need 

to create an account. The free version of the program allows you to conduct a video 

conference lasting 40 minutes. 

Zoom is suitable for individual and group classes. Users can use the application on a 

computer as well as on a tablet or a smartphone. Any user can join the video conference by following 

the link or conference ID. Classes can be scheduled in advance, as well as links for regular meetings 

at a specific time. The platform has a built-in interactive whiteboard that can be shown to students. In 

addition, you can easily and quickly switch from the demonstration screen to the interactive 

whiteboard. 

Zoom has become extremely popular recently because it can host up to 100 people for free 

and has a number of useful classroom features, such as a whiteboard, breakout rooms and screen 

sharing. One disadvantage of the free version is that each session is capped at 40 minutes. However, 

can always restart the lesson if you need to do a longer class.  

-  Skype (suitable for small groups and one-to-one sessions);  

- Webroom (allows you to maintain a video conference with up to 12 people with full 

HD video / audio. It doesn’t require registration and offers a number of features to deliver 

classes including screen sharing, an interactive whiteboard, file sharing, workspaces and 

more);  
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- 8x8 (a free HD audio and video conferencing platform that offers no meeting time 

limits, collaboration tools and a free dial in);  

- Google Meet (this mosaic format can hold up to 49 participants, the interface is 

similar to Zoom. It is planned to integrate the Digital Jamboard into Meet, and customers will 

be able to create discussion rooms in Meet, which will allow virtual classes to be divided into 

small groups. Also teachers are able to track class attendance at Meet). 

 

There are other tools and services that facilitate independent learning. All of these tools offer 

at least basic features for free:   

● Padlet – an interactive noticeboard where learners can add photos, texts, documents, links 

and audio recordings. Padlet allows teachers and students to  share interactive images, videos and 

texts quickly and easily. It is much like having a hightech whiteboard or a bulletin board. 

● Flipgrid – a video community where you record a video posing a question or setting a task 

and learners respond with their own videos. They can see and respond to each other. Flipgrid is a 

social learning platform that allows educators to ask a question, then the students respond by means 

of a video. Students are also able to respond to each other, creating a ―web‖ of discussion. 

● Actively Learn – gives an opportunity to choose any article on a website, add questions or 

notes, share the link with students and they read it and respond. You can see their answers.  

● Quizlet – for creating flashcards to help students learn new vocabulary.  

● Storybird – for creating story books with beautiful art images and share them anonymously 

online.  

● Classtime - a platform for creating interactive learning applications that allows you to 

analyze the learning process and implement strategies for individual approach. There is a library of 

resources, as well as the ability to create questions. The principle of work is as follows: the teacher 

develops interactive educational material on a certain topic (you can use materials from the library), 

students get access to educational material and start work, the teacher monitors the progress of each 

student in real time. 

● LearningApps - an online service that allows you to create interactive exercises. They can 

be used to work with an interactive whiteboard or as individual exercises for students. Allows you to 

create different types of exercises on different topics. This service is a Web 2.0 application to support 

educational processes. LearningApps Designer is designed to develop, store and use interactive tasks 

in various subjects. Here you can create exercises for use with the interactive whiteboard. 

 

You shouldn’t feel you need to use all of these tools. Decide how you’re going to structure 

your teaching process and choose the tool(s) that will be the most effective and adjustable to your 

class.  
 

The second important component of distance teaching is organizing an online lesson itself. 

First of all, make sure that your students have an access to a computer, with a camera and a 

microphone to get the most out of your classes. Otherwise, they should be able to connect with a 

smartphone, although they might not get the most out of your classes. 

Secondly, it is important to act a little when delivering a lesson. A teacher should use 

gestures, facial expressions and movement. Your aim should be to bring lots of positive energy to the 

class, offer praise and encouragement where you can. This keeps your students interested in you and 

what’s going on. Of course, all these things are relevant to teaching in a physical classroom context. 



2020 Педагогічні обрії № 5 (113) 
 

63 

But they become more important online because your students are further away from you and it will 

be harder for them to stay focused. 

Keep in mind, that you’ll need more patience, especially where technology is concerned. You 

students will take a while to get used to how everything works – so be prepared to explain things 

more than once. 

Furthermore, share your screen when you have a presentation or want to demonstrate 

something on an interactive whiteboard. But when you don’t have something to show them, display 

the participants’ video so you can see them and they can see each other. It will feel more like a class 

that way! 

Make sure, there are no extra noises during the lesson. An online class won’t work if your 

students are talking over you or there’s lots of background noise. Ask them to mute their 

microphones when they are not using them for a task. If students are likely to unmute without your 

permission, you can take away the right for participants to unmute within the platform. 

Use platforms which provide chatrooms or chatboxes. They can be very effective to 

brainstorm in groups. You can also have students individually type answers. This offers an advantage 

over a traditional class in that you can quickly see each student’s understanding because everyone 

can answer the same question at the same time! 

One of the disadvantages of online teaching is that it’s a lot harder to see whether students 

understand you. So make sure you ask them to repeat back what they have to do or type their 

understanding in the chatbox. This will help concept check students’ understanding of your 

instructions. 

From a practical perspective, you can also paste links, send messages or files to the whole 

group or individuals – and everyone can speak at once! 

One of the best tool for organizing a group or pair work online is using breakout rooms. 

These are virtual rooms where small groups of students can work together, Zoom has such a useful 

feature. They are ideal for a number of tasks that you would perform in a physical classroom. For 

example; pair work, roleplays, reporting answers to a group, group discussions, project work and 

other activities. 

Unlike a regular class, it can be harder to recognize which of your students interact the most. 

It is important to keep a list of participants in terms of how many times they communicate with you 

and others in the class. This will help ensure you call on everyone equally and get everyone 

involved.  

Attention! It is important not to overload your students with online lessons since you might be 

not the only teacher who uses them, so combine synchronous and asynchronous form of lessons 

wisely.  

Finally, an important component of online-lessons is evaluation. I would advise to apply 

formulative and cumulative forms of grading as the most objective ones in these conditions. 

A distance lesson is not limited by the class format, it can be conducted both – in synchronous 

and asynchronous forms. The lesson space is individual for everybody. Learning materials, 

discussions, results can be saved. There is a possibility to control parallel activities, but there is a lack 

of distraction control. Digital skills of both a teacher and students are vital for effective distance 

lesson organization and perception. 

Every teacher who develops a distance lesson becomes a pedagogical designer, brings 

something of his own and each time adjusts the lesson model to specific conditions. 
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Громадянська освіта 

 

Поцелуйко Ю.І.,  

методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін ЧОІППО  

імені К.Д. Ушинського 

 

ШКІЛЬНИЙ КУРС «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА» ЯК 

СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ СВІДОМОГО 

ГРОМАДЯНИНА 
 

 

Громадя нська освіта (англ. civic education) – це навчання 

принципам та видам участі громадян у суспільних та політичних процесах. Громадянська 

освіта може бути як формальною (затверджені на державному рівні класи з 

політичного/суспільного виховання), так і неформальною (тренінги/курси/патріотичні 

програми для молоді).[1] 

Проблема громадянської освіти та виховання розроблялась відомими українськими 

педагогами Г. Ващенком, М. Грушевським, І. Огієнком, С. Русовою, В. Сухомлинським, 

К. Ушинським, М. Боришевським, І. Бехом, О.Киричуомк, О. Савченко, О. Вишневським, 

О. Пометун, Т.Ремех та ін. [2] 

Питання формування свідомого громадянина в закладах загальної середньої освіти в 

умовах розвитку громадянського суспільства в Україні обумовлена численними політичними 

та економічними трансформаціями, характерними для сучасного суспільства, що висуває до 

людини нові вимоги. Головними серед них є: вміння робити усвідомлений вибір у ситуації 

невизначеності та нести відповідальність за свої дії, незалежність переконань, активна 

життєва позиція, володіння цінностями громадянського суспільства, уміння адаптуватися в 

умовах соціальних змін. Процес формування особистості є невід’ємною потребою освітньої 

системи та має певні особливості: відбувається зміна освітньої парадигми під впливом 

громадянського суспільства; створюється відкритий виховний простір, спрямований на 

плекання дитини як суб’єкта власного життя й успіху; відбувається оволодіння нею життєвою 

компетентністю; удосконалюється комунікативна культура педагогічних працівників для 

демократизації освітнього процесу; змінюються технології роботи на демократичні, тобто 

розуміння та сприйняття різноманіття думок і точок зору, компромісу, уміння чути та 

підтримувати власну думку дитини; модулюються виховні системи закладів освіти, що 

охоплюють навчальну й позаурочну діяльність педагогів, школярів, батьків, громадських 

організацій, науки, засобів масової інформації та інших державних інституцій. Навчальний 

предмет «Громадянська освіта» є важливим чинником соціалізації особистості в суспільстві та 

полягає в культивуванні цінностей прав, свобод і гідності людини, розвитку вмінь особистості 

захищати власні права від зазіхань на них інших людей чи влади, формуванні громадянської 

компетентності учня, його прихильності до демократії, критичного мислення, мотивуванні 

його до участі в розв’язанні проблем суспільного життя.[3] Громадянська освіта є 

інтегрованою за своїм змістом, оскільки вона містить, крім суто політологічних, елементи 

правових, історичних та економічних знань, відомості з історії духовно-культурного життя 

українського суспільства, етики, естетики, психології, соціології, філософії та ін. Предмет 

побудовано з урахуванням необхідності встановлення широких міжпредметних зв’язків із 

відповідними шкільними предметами. Громадянська освіта також інтегрує загальнонавчальні 

вміння і навички: ІКТ; міжособистісного спілкування та ін. Міжпредметні та 

внутрішньопредметні зв’язки лягають в основу учнівських проєктів і досліджень. Уроки з 

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://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
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предмета надають учню основні громадянські вміння, навики і поведінкові моделі; учень 

отримує знання про повноваження органів влади та посадових осіб, права громадян, 

законодавчу процедуру, діяльність судової та податкової систем нашої держави, крім того, 

бачить, усвідомлює власне місце в цих процесах. Завдання громадянської освіти 

передбачають формування в учнів умінь «поводитись», «проявлятись», «реалізуватись у 

життєвих ситуаціях», «спілкуватись з іншими», «отримувати досвід поведінки, взаємодії, 

взаємовідносин»; учням забезпечена можливість ухвалювати прості й складні рішення щодо 

ідей і ситуацій стосовно поваги людської гідності, забезпечення прав і свобод людини та 

суспільного блага, завдяки цьому вони отримують досвід обговорення і поведінки, що 

засновані на таких цінностях демократії як свобода слова, справедливість та різноманітність. 

Постійне і вдумливе залучення школярів до дискусій із суперечливих чи уразливих питань 

при наявності кількох точок зору практикує їхні навички критичного мислення. Відмова від 

тільки читання текстів та представлення відповідей на запитання з підручників, навчають 

досліджувати, ставити питання, оцінювати інформаційні джерел. Ефективними є активні та 

інтерактивні методи: мозковий штурм, дискусія, рольова гра, моделювання, аналіз кейсів 

(випадків, реальних ситуацій суспільного життя), взаємонавчання, робота в малих групах, 

драматизація, портфоліо, коли учні є суб’єктами навчання – виконують творчі завдання, 

беруть участь у діалозі, ставлять запитання одне одному та вчителю, що позитивно впливає на 

формування громадянської компетентності.[4] А громадянська компетентність повною мірою 

виявляється лише в реальній життєвій ситуації, у ній органічно поєднується мобілізація знань, 

умінь і способів поведінки особистості, спрямованих на умови конкретної діяльності. Для 

цього потрібно також «розсунути» стіни школи, «включити» учня в оточуючий світ в усьому 

його розмаїтті. Тому, важливу роль у цьому процесі має використання методу навчальних 

проєктів. Навчальний проект – це науково-пошукова та дослідницька робота не тільки 

окремого учня, а й великої чи малої їх групи в позаурочний час, що спрямована на розв’язання 

теоретичної або практичної проблеми та передбачає, з одного боку, використання 

рiзноманiтних методів та засобів навчання, а з іншого – інтегрування знань і умінь.[5] 

Учнівські проєкти «Школа – простір для демократії», «Молодь самоврядує в школі та 

громаді», «Організація учнівського самоврядування», «Проводимо соціологічне 

дослідження», «Учнівський трудовий десант», «Допомагаємо пенсіонерам місцевої громади», 

«Знайшли проблему - вирішили» тощо сприяють практичному застосуванню знань та вмінь 

учнів. 

Прикладом є методика проведення навчального проєкту «Покоління NEXT» 

Девіз проєкту: «Можна бути активним творцем свого життя, а можна пливти за течією 

чужих планів і дій. Кожний має право робити власний вибір. Та все ж таки варто спробувати 

переконатись у власних можливостях, спроможності організувати власне дозвілля, показати 

громадськості, якою є молодь міста. Подолавши інертність і байдужість, усвідомивши 

відповідальність за власне життя, можна зробити його набагато цікавішим і змістовнішим». 

Мета проєкту: 

 залучення молоді до активної участі в житті місцевої громади; 

 привернення уваги громадськості до проблем молоді; 

 розвиток творчого потенціалу молоді; 

 організація дозвілля силами самої молоді; 

 залучення молоддю своїх ровесників до культурного проведення вільного часу. 

Завдання проєкту: 

 провести День активної молоді під час святкування Дня молоді в Україні 

(остання неділя червня); 

 навчитися співпрацювати з представниками влади (працівниками відділу молоді 

та спорту держадміністрації, відділу культури, ДАІ); 

 підготувати та провести заходи, спрямовані на залучення творчої молоді, 

демонстрацію талантів молоді. 
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Очікувані результати: 

 формування навичок організації та проведення громадських акцій; 

 проведення молоддю «Активної спільної ходи» центральною вулицею міста; 

 створення й демонстрація плакатів «Покоління NEXT»; 

 проведення концерту «Покоління NEXT - дорослим»; 

 організація фотовиставки «Покоління NEXT». 

Учасники проєкту: учні, учителі, батьки, представники органів влади, громадськість. 

Опис діяльності 
І етап – підготовчий: 

 отримання згоди адміністрації на проведення проєкту; 

 узгодження питань про проєктну діяльність з учителями, які можуть надати 

допомогу при вирішенні завдань проєкту (учителями образотворчого мистецтва, музики, 

фізичного виховання); 

 визначення мети та очікуваних результатів; 

 установлення контактів з працівниками відділу молоді та спорту 

держадміністрації, відділу культури, ДАІ; 

 поширення інформації про здійснення проєкту; 

 формування групи учасників; 

 зібрання ініціативної групи та проведення першого організаційного заняття; 

 пошук шляхів фінансування. 

ІІ етап - збір необхідної інформації та матеріалів: 

 ознайомлення учнів з існуючою нормативною базою (Конвенція про права 

дитини (ст. 12, 13, 17), Конституція України (34, 39), витяги із Кримінального Кодексу, що 

стосуються, зокрема, захисту честі, гідності та ділової репутації, закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»(ст. 38 - про проведення зборів, мітингів, маніфестацій та 

демонстрацій та здійснення контролю забезпечення в цей час громадського порядку), витяги з 

Кодексу України про адміністративні правопорушення - про адміністративну відповідальність 

за порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій); 

 планування програми (наприклад, проведення молоддю «Активної спільної 

ходи» центральною вулицею міста; створення та демонстрація плакатів «Покоління NEXT»; 

проведення концерту «Покоління NEXT - дорослим»; організація фотовиставки «Покоління 

NEXT»; здійснення «Десанту»); 

 формування груп активістів у кожному напрямі та здійснення заходів (режисери 

концерту, організатори ходи, «десантники» тощо); 

 підбір матеріалів для оформлення плакатів, фотовиставки; 

 пошуки фінансової підтримки. 

ІІІ етап – визначення напрямів діяльності, вирішення організаційних питань: 

 визначення маршруту» Активної спільної ходи»; 

 отримання згоди ДАІ, залучення працівників ДАІ до підтримки «Активної 

спільної ходи»; 

 планування програми «Десанту», основне завдання якого - поширити 

інформацію про час і місце основних заходів; 

 підбір репертуару та планування програми концерту; 

 підбір учасників концерту, проведення репетицій; 

 залучення до проведення акції зацікавлених осіб (наприклад, місцеві молодіжні 

самодіяльні колективи); 

 заняття з тренування «Активної спільної ходи»; 

 узгодження питань про місце проведення концерту; 

 оформлення листівок, плакатів, фотовиставки; 
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 поширення інформації про заплановані заходи через пресу, радіо; 

 пошуки спонсорської підтримки; 

 запрошення представників преси. 

IV етап – проведення свята: 

 11:00-12:00 - у часники «Десанту» за допомогою листівок і просто на словах 

повідомляють жителям міста про проведення свята, запрошують взяти участь, відвідати 

фотовиставку та концерт; 

 13:00-14:00 - «Активна спільна хода» центральною вулицею міста; 

 14:00-15:00 - демонстрація виставок плакатів, листівок, фотовиставки; 

 16:00-19:00 - концерт «Покоління NEXT - дорослим». 

V етап - презентація та оцінювання результатів здійснення проєкту «Покоління NEXT» 

 упорядкування матеріалів; 

 створення демонстраційного стенду, мультимедійної презентації; 

 представлення матеріалів роботи групи на учнівських зборах, конференції, 

батьківських зборах; 

 висвітлення в пресі; 

 дослідження громадської думки про актуальність і доцільність здійсненого 

проекту; 

 узагальнення отриманого досвіду. 

Умови реалізації: чітке планування діяльності та послідовне виконання етапів проєкту; 

визначення й обґрунтування часових рамок; підтримка діяльності школярів; співпраця з 

представниками відділу молоді та спорту держадміністрації, відділу культури, ДАІ; 

поінформованість населення; технічне забезпечення. 

Ресурси: ватман, маркери, гуаш, прапорці, матеріал для виготовлення плакатів, повітряні 

кульки, технічне забезпечення проведення концерту (мікрофони, підсилювачі звуку), сцена.[6] 

Крім того, важливими складовими шкільного життя мають стати: ідея пріоритету прав 

особистості, демократизація управління школою, створення умов для громадянської діяльності 

учнів у школі і поза школою, перетворення школи у відкрите співтовариство, створення 

атмосфери взаємоповаги, взаємовідповідальності, конструктивного діалогу, спілкування, 

консенсусу інтересів усіх груп учасників шкільного життя. 

Таким чином, у процесі формування свідомого громадянина має реалізуватися навчально-

виховна модель, у якій взаємодіють усі складові процесу виховання: сім’я, навчальні заклади 

всіх рівнів і типів, соціальні партнери, об’єднання громадян, засоби масової інформації.[2] 
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АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 
(з досвіду роботи Крутченко Наталії Анатоліївни,  

учителя інформатики Ріпкинської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 2 Ріпкинського району) 

 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти впровадження 

освітньої реформи в Україні можливе лише творчим педагогом з високим 

рівнем професіоналізму, духовності, мотивації і здатності до інноваційної 

діяльності, потреби у творчій самореалізації, з високою самооцінкою, 

оптимістичним, упевненим у своєму успіху. Універсальним 

методологічним орієнтиром створення такого прогресивного освітнього 

процесу виступає акмеологічний підхід. 

Акме – вищий ступінь будь-чого, вершина. Акмеологія (від 

давньогрецького «acme» – вершина, «logos» – наука) – це наука про шляхи досягнення 

людиною найвищих вершин у життєдіяльності та самореалізації творчого потенціалу. 

Акмеологічний підхід орієнтує особистість на постійний саморозвиток, спрямований на 

досягнення найвищих результатів. Термін «акмеологія» вперше вводять ще в 20-х роках ХХ 

століття радянські психологи Б. Ананьєв і М. Рибников. Отже, акме – це вищий для кожної 

людини рівень розвитку її фізичного здоров’я, розуму, почуття, волі, взаємодіючих таким 

чином, що вона добивається найбільшого результату. 

Акмеологічна школа – це такий навчальний заклад, у якому створені всі необхідні 

умови для становлення й розвитку в усіх суб'єктів освіти уявлення про успіх, високі 

досягнення, необхідні для розвитку особистості й соціуму. В акмеологічній школі дитина 

розвивається як індивід, особистість, ураховуються її індивідуальні особливості, формуються 

духовні та моральні цінності, розвиваються творчі здібності, уміння соціалізуватись, будувати 

відносини в колективі та соціумі. 

Акмеологічний підхід до розвитку освіти – це створення необхідних умов для успіху, 

гуманізації освіти, розвиток потреби в суб’єктів навчання поповнювати знання протягом 

усього життя.  

В умовах реформування системи загальної середньої освіти існує потреба задовольнити 

не тільки запити суспільства, а й освітні потреби учнів і педагогів. Освіта повинна стати 

засобом успішної соціалізації людини, формувати ключові компетентності учнів, які через 

декілька років стануть активними громадянами інформаційного суспільства. 

Сучасне суспільство вимагає від школярів уміння швидко сприймати й опрацьовувати 

великі обсяги інформації, ефективно використовувати сучасні засоби і технології, мати 

інформаційну культуру. Тому формування інформаційної компетентності учнів є одним із 

головних завдань навчальної програми «Інформатика».  

Кваліфікований спеціаліст будь-якої галузі зараз повинен не тільки володіти своїм 

предметом, але й бути здатним швидко знаходити потрібну інформацію серед різноманітних 

джерел, візуалізувати та аналізувати її, вести ефективну комунікацію в співтоваристві 

експертів, постійно розвиватися та опановувати суміжні, а інколи і зовсім нові галузі, ставити 

цілі для саморозвитку та знаходити шляхи їх досягнення. Саме таким творчим учителем є 

Крутченко Наталія Анатоліївна.  
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Наталія Анатоліївна працює 

над проблемою «Акмеологічний 

підхід до формування інформаційної 

компетентності учнів на уроках 

інформатики», творчо підходить до 

планування уроків, досконало 

володіє ефективними формами і 

методами освітнього процесу. За час 

роботи у школі забезпечує високий 

рівень викладання інформатики 

відповідно до навчальної програми та 

з дотриманням вимог Державного 

стандарту загальної середньої освіти. 

Працює над формуванням в учнів 

наукового світогляду, удосконалює 

інтелектуальний розвиток учнів 

(логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, 

пам’яті, уваги).  

Наталія Анатоіївна – учитель-акмеолог. Учитель-акмеолог володіє не однією, а 

багатьма стратегіями, уміло поєднуючи їх із методами та прийомами активізації пізнавальної 

діяльності та створюючи ситуацію успіху на уроках. Реалізація акмеологічного підходу в 

навчанні допомагає практично розв'язати проблему особистісного та професійного успіху, 

знайти молодою людиною своє місце в житті, реалізувати особисті здібності та задатки. 

Крутченко Н. А. володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно 

їх використовує та поширює в професійному середовищі. Фахівець володіє широким 

спектром стратегій навчання; вміє продукувати оригінальні, 

інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми 

проведення уроку; активно впроваджує 

форми та методи організації освітнього 

процесу на уроках інформатики, що 

забезпечує максимальну самостійність 

навчання учнів. Всі її заняття 

забезпечують розвиток особистості 

учня, тому що вчитель дотримується 

головних вимог професійної моралі: 

повага до учнів, педагогічний 

оптимізм, створення ситуації успіху. 

Наталія Анатоліївна володіє на 

високому науково-методичному рівні 

методикою викладання інформатики. Ефективно 

використовує сучасні інформаційні технології, створює інтерактивні 

презентації до уроків, активно використовує сервіси Інтернет для підготовки інтерактивних 

завдань, тестів. Велику увагу приділяє створенню найсприятливіших умов для навчання, 

виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи індивідуальні особливості, нахили, 

інтереси. Розробляє різнорівневі завдання відповідно до вимог навчальної програми та 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. Допомагає учням знаходити раціональні 

способи розв’язання задач, складання алгоритмів, обґрунтування.  

Кожен урок вчитель будує так, щоб в усіх учнів постійно був стійкий інтерес, 

навчальна активність і бажання творити й пізнавати. Навчає не просто весь клас, а особисто 

кожного учня. Тому учні на уроках експериментують, формулюють і перевіряють гіпотези, 

вчаться на власних помилках. На уроках інформатики Наталія Анатоліївна розвиває 
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допитливість учнів, приймає інтелектуальний 

виклик із дослідницьким духом «що буде, якщо 

я зроблю так», розвиває логічне мислення учнів, 

використовує елементи гри та інтерактивні 

вправи. 

Для того, щоб дійсно активізувати 

розумову діяльність учня, недостатньо 

поставити перед ним задачу, необхідно 

створити таку обстановку, щоб задача 

торкнулася, зачепила його внутрішній світ, щоб 

виникла особиста зацікавленість у її вирішенні. 

Тут Наталія Анатоліївна використовує 

завдання, які носять практичний характер та 

значною мірою усувають відірваність від 

життя. Такі задачі завжди викликають живий 

інтерес до науки, розвивають спостережливість, учать учнів мислити, порівнювати та робити 

висновки.  

Пояснення супроводжується прикладами на комп’ютері за допомогою заздалегідь 

підготовлених відповідних файлів, що дає можливість учням згодом успішно виконати свої 

індивідуальні завдання. На уроках використовує різні форми і методи роботи, акмеологічні 

засоби. 

Велику увагу приділяє самостійній роботі учнів. Для забезпечення диференційованого 

підходу до навчання, самостійно розробляє електронну наочність. Вчитель уміє організувати 

колективну роботу на уроці, вдало використовує можливості мультимедійного комплексу. 

Для оперативної та об’єктивної  оцінки знань часто використовує комп’ютерне тестування. На 

уроці переважають наступні форми організації  навчальної діяльності: 

 робота в групах; 

 виконання індивідуальних завдань на картках; 

 демонстрація прийомів роботи з програмами; 

 робота в локальній мережі, мережі Інтернет. 

Наталія Анатоліївна намагається викликати інтерес до предмета інформатики тих 

учнів, для яких улюбленими предметами є біологія, хімія, історія, широко використовуючи 

при цьому міжпредметні зв'язки.  

Учитель використовує у своїй роботі 

досвід педагогів-новаторів, кращих учителів 

району, області, а також ділиться своїм 

досвідом на сторінках інтернет-видань, сайті 

школи.  

Постійно підвищує свій фаховий рівень, 

пройшла дистанційні курси «Використання 

Інтернету та хмарних сервісів для 

дистанційного та перевернутого навчання. 

Віртуальна школа Moodle», міні-курс 

«Використовувати онлайн-сервіси для 

інтерактивної дошки», бере активну участь у 

навчальних вебінарах.  
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Свою майстерність Крутченко Н. А. виявляє в постійній участі в колективних формах 

методичної роботи школи, району, області. Вчитель має  публікації в інтернет-виданнях, є 

автором методичної розробки «Сучасний урок: застосовуємо ІТ-технології» (2019 р.). 

Зазначені методичні рекомендації містять короткий опис особливостей організації сучасного 

уроку з використання мультимедіа, Інтернет-технологій, поради щодо практичного 

використання цих технологій під час підготовки та 

проведення уроків із різних предметів. 

Актуальність теми «Акмеологічний підхід до 

формування інформаційної компетентності учнів на уроках 

інформатики» обумовлена особливим інтересом у педагогіці 

й методиці до проблеми якості освіти. Пошук оптимальних, 

найбільш ефективних способів, що впливають на якість 

освіти, в останні роки тільки розширюється. Акмеологічний 

підхід до змісту освіти, технологій навчання й виховання 

учнів дозволяє перевести школу з режиму функціонування 

до режиму розвитку, при цьому значно підвищується і якість 

освіти, тому що в усіх суб'єктів освіти систематизуючими 

стають пізнавальні мотиви, навчання стає внутрішньою 

потребою, а творче переосмислення дійсності стає 

провідним.  

Необхідність акмеологічного підходу в освітньому 

процесі закладів загальної середньої освіти очевидна, оскільки суспільство очікує від школи, 

що її випускники будуть комунікабельними, креативними, самостійно мислячими 

особистостями, які прагнуть до успіху й уміють самостійно будувати індивідуальну 

траєкторію розвитку. Акмеологічні прийоми, акметехнології пропонують практичне рішення 

питання особистісного та професійного успіху. Пошук оптимальних, найбільш ефективних 

способів, що впливають на якість освіти, у останні роки тільки розширюється. Створюються 

нові педагогічні технології, актуалізуються вже відомі, оскільки все більш явною стає 

неспроможність традиційної освітньої системи відповідати новим соціокультурним та 

економічним умовам. 

Педагогічна робота складна, відповідальна, але разом із тим почесна та необхідна. 

Учитель – одна з найдавніших професій, місія якої – працювати на майбутнє! Так стверджував 

відомий український педагог, заслужений учитель Василь Сухомлинський. Акмеологічний 

підхід у даний час є одним із прогресивних і перспективних для сучасної школи. 
 

 

Крутченко Н.А., 

учитель інформатики Ріпкинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Ріпкинського району 
 

УРОК-ЗМАГАННЯ З ТЕМИ «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА» 
 

Мета: 

 навчальна: узагальнення знань, умінь і навичок учнів із теми «Комп’ютерна 

графіка»; 

 розвивальна: розвиток інтересу учнів до інформатики; 

 виховна: виховання таких якостей як колективізм, уміння співпереживати, воля, 

терпіння. 

Очікувані результати:  

учні: 

 знають основні поняття з теми «комп’ютерна графіка»; 

 порівнюють особливості кодування растрових і векторних зображень; 
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 наводять приклади форматів векторної та растрової графіки; 

 створюють зображення у векторному та растровому графічних редакторах. 

Формування компетентностей: 

 здоров'я і безпеки: дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з 

ІТ-пристроями; 

 підприємливість та фінансова грамотність: розвиток уміння визначати всі 

можливі варіанти розв’язання проблеми та перевіряти результати; 

 основні компетентності в природничих науках і технологіях: усвідомлення 

міждисциплінарного значення інформатики; 

 спілкування іноземними мовами: оперувати базовою міжнародною ІТ-

термінологією. 

Обладнання та програмне забезпечення: комп’ютери з підключенням до мережі 

Інтернет, інтерактивна дошка з проєктором, презентація вчителя до уроку, картки із 

завданнями для команд, графічний редактор Inkscape, браузер. 

Використаний ресурс: Растровий графічний редактор. Засоби графічного редактора. 

Тест 5 (6 клас) [Ел. ресурс]. Тести з інформатики / Режим доступу: 

http://testinform.in.ua/test-5-6-klas-onovlenij-rastrovij-grafichnij-redaktor-zasobi-grafichnogo-

redaktora/ 

Тип уроку: урок-гра.  

Перебіг  уроку 

I. Організаційний момент  

Привітання, перевірка готовності класу до уроку, перевірка відсутніх. 

II. Мотивація навчальної діяльності 

Мета нашого уроку – це узагальнення накопичених знань, умінь з теми «Комп’ютерна 

графіка». Але сьогодні мені б хотілося наш урок провести в незвичайній формі – у формі гри-

подорожі. Отже, ви готові до подорожі в світ комп’ютерної графіки? Тож починаємо. 

III. Основна частина уроку 

1. Поділ класу на команди: 

2. Ознайомлення з правилами роботи в командах: 

 для виконання завдання викликається 1-2 учні від команди. Вони виконують 

завдання за комп'ютером. Решта виконують завдання вчителя. Або ж працюють усі учні 

команди індивідуально. Всі бали, отримані за індивідуальну роботу, виставляються в 

картки оцінювання: 

Картка оцінювання 

ПІ учня_____________________________________ 

 

№ завдання Кількість балів Набрана кількість балів 

1.  1 б  

2.  1 б  

3.  –  

4.  
10 б 

 

5.  12 б  

Всього 22/2=11 б 
 

 за кожне завдання учасники отримують бали. Перемагає команда, яка набрала 

більшу кількість балів. Команда переможець отримує по 1 додатковому балу для 

формування загальної оцінки. Результати за командну та індивідуальну роботу капітани 

команд виставляють у картку оцінювання команди: 
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Картка оцінювання 
команди_____________________________________ 

№ завдання Максимальна кількість балів Набрана кількість балів 

1.  1 б  

2.  10 б (по 1 б за правильну відповідь)  

3.  
0,5 б за правильну відповідь 

 

4.  10 б * кількість учасників  

5.  
12 б * кількість учасників 

 

Всього   

 

3. Проведення гри 

На шляху до кінцевої мети нас чекають різноманітні перешкоди. Я бажаю всі ці 

перешкоди подолати, отримати задоволення від уроку та гарні оцінки. 

Учитель. У деякому царстві, у світі Графіки жили-були цар Графічний редактор, 

цариця Програма і діти Paint та Inkscape. Жили вони дружно і весело, але раптом трапилася 

біда. Викрав прекрасну царівну підступний Злий Вірус. Видав тоді цар Графічний редактор 

указ: «Хто врятує прекрасну царівну, той отримає півцарства». І ось рано вранці біля ґанку 

зібралися діти, які вирішили врятувати принцесу, тобто ви. Чим краще і швидше ви виконаєте 

завдання, тим скоріше врятуєте царівну.  

Завдання 1. Представлення команд 

Команди придумують назву, вибирають капітана. 

Після закінчення часу по черзі представляються, черговість встановлюється 

жеребкуванням. 

Оцінювання завдання 1: хто запропонував назву – ставить 1 бал, капітан – 1 бал (всі 

інші – прочерки) 

Учитель. «Цар благословляє вас у довгу дорогу, і ви вирушаєте в подорож». 

 

Завдання 2 (можна обрати один із варіантів проведення) 

Варіант 1 (без використання ІКТ) 

Гравці команди відповідають на запитання «Заморочки з бочки» – 10 запитань (1 

запитання – 1 бал). Хто відповідає, визначає капітан. 

1. Растрове графічне зображення  складається з … (пікселів). 

2. Векторне графічне зображення складається з … (примітивів). 

3. Яке зображення не втрачає якості при збільшенні? (векторне). 

4. Програма для створення, редагування, перегляду графічних зображень називається... 

(графічний редактор). 

5. Який тип графічного зображення ви будете використовувати під час редагування 

цифрової фотографії (растрову). 

6. Великий розмір файлу –  це недолік … (растрової). 

7. Нереалістичність зображення – це недолік … (векторної). 

8. Яке зображення не можна створити за допомогою пристроїв … (векторне). 

9. За допомогою яких пристроїв можна створити растрове зображення? (камера, 

фотоапарат). 

10. Пікселізація зображень при збільшенні масштабу – це недолік … (растрової). 

 

Варіант 2 «Комп’ютерна вікторина» (з використанням інтерактивної 

комп’ютерної презентації) 

Правила проведення: капітан команди визначає учня, який буде відповідати на 
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запитання. Учень підходить до дошки, 

обирає питання за номером (округлена 

прямокутна виноска містить 

гіперпосилання на слайд із запитанням). 

Якщо відповідь дано правильну, учитель 

натискає на Смайлик, якщо – ні, то на вірус. 

У залежності від цього зафарбовується 

виноска: червоний або чорний колір. 

 

  

Бали отримують усі, хто дає 

правильну відповідь 

Завдання 3.  

Учитель. Довго чи коротко їхали вони – побачили на дорозі величезний камінь. 

Зрушити його можна, якщо правильно виконати завдання, що на тому камені написано. 

Завдання: поставити у відповідність призначенню інструмента його піктограму 

(роздатковий матеріал)(можна обрати один із варіантів проведення) 

   Варіант 1 (без використання ІКТ)              Варіант 2 (з використанням сервісу 

LearningApps) 

1.  
Виділення та 

трансформація об’єктів  

 

2.  Змінити масштаб 
 

3.  
Редагування контурів за 

вузлами  

4.  
Створення зірок та 

багатокутників  

5.  Створення спіралей 
 

6.  
Малювання кривих Безьє 

чи прямих ліній  

7.  
Створення та зміна 

текстових об’єктів  

8.  
Створення кіл, еліпсів та 

дуг  

Веб-посилання на вправу: https://learningapps.org/watch?v=poudcdtm518 

https://learningapps.org/watch?v=poudcdtm518
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Оцінювання за завдання: команда отримує по 0,5 б за правильну відповідь. 

Максимальна оцінка – 4 бали. 

Учитель. Зникла перешкода зі шляху, і вершники помчали далі. Скоро казка мовиться, 

та не скоро діло робиться. На шляху дітей з'явився дрімучий ліс. А в лісі хатинка на дискових 

колесах. «Хатинка, хатинка, повернись до нас передом», – сказали діти. Хатинка повернулася. 

Увійшли вони і бачать, сидить Баба Мишка, горює. Запитали учні: «В чому справа?» А вона 

їм і відповідає: «Була у мене скриня з ялинковими прикрасами, та ось біда, розбилися всі 

прикраси! А Новий рік не за горами! Можу не встигнути виготовити нові прикраси». 

Допоможіть Бабці Мишці підготуватися до Нового року. 

Завдання 4. 

А) Всі члени команд запрошуються за комп’ютери. Завдання: намалювати ялинкову 

іграшку в графічному редакторі Inkscape. 

Оцінювання завдання: вчитель виставляє бали в індивідуальні картки оцінювання, 

капітани команд виводять загальний бал команди за конкурс. 

Учитель. Виготовили діти прикраси, розповіли бабці про свою біду. А вона й каже: 

«Підкажу вам, де він царівну ховає і як її врятувати. Ось вам клубок, він приведе вас, куди 

потрібно». Клубок покотився, діти за ним. Бігли вони слідом, але ось перед ними з’явилося 

болото... Щоб його пройти, потрібно виконати тест. 

Завдання 5.  

Всі члени команд виконують тест 5 за посиланням: http://testinform.in.ua/test-5-6-klas-

onovlenij-rastrovij-grafichnij-redaktor-zasobi-grafichnogo-redaktora/. Результати записують у 

картку оцінювання. 

Учитель. Болото позаду. Діти біжать далі слідом за клубком. Бачать великий, красивий 

замок, у якому і була захована царівна Програма. А от хто з вас отримає головний приз, ми 

зараз і дізнаємося .... 

 

ІV. Підбиття підсумків 

Підведення підсумків уроку, оголошення команди переможця. Виставлення оцінок. 
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Баранова О.Є., Смірнова О.М.,  

методисти відділу природничо-математичних дисциплін  

 

ПРО ПІДСУМКИ ІІІ ЕТАПУ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ 

ОЛІМПІАД ІЗ ІНФОРМАТИКИ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 
 

Одним із важливих напрямів діяльності вчителя є його робота з обдарованими учнями, 

які характеризуються порівняно високим розвитком мислення, довготривалим 

запам'ятовуванням навчального матеріалу, великою працездатністю, умінням самостійно 

працювати. На сьогоднішній день учнівська олімпіада є однією з найважливіших форм 

позакласної роботи, що спонукає учнів до самоосвіти та науково-дослідної діяльності, 

розвиває їх інтелектуальний потенціал, розкриває креативні та творчі здібності, виховує 

інтерес до предмета. Олімпіада – це конкурс, у якому переможцями стають найсильніші, а 

інші учасники збагачуються новими знаннями і здобувають необхідний досвід. Неоціненну 

роль тут відіграють етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та 

інформаційних технологій. 

Документом, що визначає завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських 

олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних 

предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1099 від 

22.09.2011, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за 

№ 1318/20056. Метою проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з 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. На сучасному 

етапі розвитку суспільства інформатика та інформаційні технології пронизують практично усі 

сфери діяльності.   

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. ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з інформатики поділяється на два тури, у кожному з яких усім учасникам пропонується 5 

задач і 5 астрономічних годин на їх розв'язання. Комплект завдань для кожного класу 

однаковий. Ці два етапи проводяться в два окремі дні. Завдання олімпіади мають бути 

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. 

2. Розробити програму, що отримуватиме вхідні дані та повідомлятиме про результати 

їх обробки, інтерактивно взаємодіючи з бібліотекою журі. Такий підхід зручний тоді, коли 

необхідно, щоб програма учасника не містила на початку роботи всієї інформації, а 

отримувала її шляхом звертання до бібліотеки. Наприклад, у такий спосіб можуть бути 

оформлені задачі-ігри. 
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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. 

Звичайно, задача, що задається певними вхідними файлами настільки важка, що її розв’язок 

важко знайти без комп’ютера. 

4. Реалізувати функції, які відповідно до умови отримуватимуть та повертатимуть дані. 

Ці файли будуть компілюватись разом з бібліотекою журі. 

Під час туру учасники можуть багатократно надсилати 

свої розв'язки автоматичній системі перевірки, яка одразу ж 

сповіщає учасника про кількість балів, у які оцінено 

розв'язок. 

У 2019/2020 навчальному році ІІІ (обласний) етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 

відбувся 01 та 02 лютого 2020 року в Чернігівському 

національному технологічному університеті. 

 

Згідно з рейтингом загальна кількість учасників 

становила сто дев’яносто п’ять осіб, було подано заявок – 

вісімдесят. Фактично в інтелектуальному змаганні взяв 

участь сімдесят один учень 8 – 11 класів (8 клас – дев’ять, 9 

клас – двадцять один, 10 клас ‒ двадцять, 11 клас – двадцять 

один учень). У ІІІ (обласному) етапі олімпіади брали участь 

двадцять три команди: чотири – міст обласного значення, 

одна ‒ району, вісім – об’єднаних територіальних громад (ОТГ), вісім – об’єднаних команд 

районів/ОТГ, дві ‒ обласних педагогічних ліцеїв. Із закладів загальної середньої освіти області 

прибуло тридцять учнів (42,3 % від загальної кількості учасників), гімназій, ліцеїв, 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти – сорок один (57,7 %). 

Високі результати продемонстрували 

чотири команди міст обласного значення: 

Чернігова, Прилук, Ніжина, Новгорода-

Сіверського; сім об’єднаних команд районів 

та ОТГ: Бахмацького району/Батуринської 

ОТГ, Козелецької ОТГ/Кіптівської 

ОТГ/Остерської ОТГ, Ніжинського 

району/Лосинівської ОТГ/Вертіївської ОТГ, 

Городнянської ОТГ/Тупичівської ОТГ, 

Бобровицького району/Бобровицької 

ОТГ/Новобасанської ОТГ, Срібнянського 

району/Срібнянської ОТГ, Ріпкинського 

району/Любецької ОТГ; дві команди 

об’єднаних територіальних громад: 

Менської ОТГ, Куликівської ОТГ; команда 

Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради. За рішенням журі 

олімпіади дипломами нагороджені тридцять чотири учні 8 –11 класів (47,9 % від загальної 

кількості учасників): чотири – І ступеня, дванадцять – ІІ ступеня, вісімнадцять – ІІІ ступеня. 

Серед переможців – двадцять два (64,7 %) представники гімназій, ліцеїв, спеціалізованих 

закладів загальної середньої освіти. 

Водночас, команди Козелецького району, об’єднана команда Ічнянського 

району/Ічнянської ОТГ, команди Деснянської, Коропської, Корюківської, Сновської, 

Сосницької, Талалаївської об’єднаних територіальних громад та команда Чернігівського 

обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради 

не вибороли жодного диплома. 
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Найбільшу кількість дипломів здобули команди міст Чернігова (дев’ять учасників – 

дев’ять дипломів: один диплом – І ступеня, п’ять – ІІ, три – ІІІ), Ніжина (шість учасників – 

п’ять дипломів: один диплом – І ступеня, чотири – ІІІ), Прилук (шість учасників – три 

дипломи: один диплом І ступеня, один – ІІ, один – ІІІ), Новгорода-Сіверського (шість 

учасників – три дипломи ІІІ ступеня) та об’єднаної команди Бахмацького району/Батуринської 

ОТГ (чотири учасники – три дипломи: один диплом – ІІ ступеня, два – ІІІ). Однак, двадцять 

чотири учасники отримали менше третини від максимально можливої кількості балів, що 

складає 33,8 % від загальної кількості учасників.  

ІІІ (обласний) етап олімпіади з інформатики був проведений у два практичні тури з 

використанням центрального серверу прийому та передачі учнівських робіт за завданнями 

предметно-методичної комісії, призначеної Міністерством освіти і науки. 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. 

У цілому учні на достатньому рівні володіють математичною логікою та теорією 

алгоритмів, мають розвинене аналітичне та логічне мислення. Здобувачі освіти успішно 

виконали задачі, розв’язання яких передбачало використання методу розгалуження та 

циклічних повторень. Більшість учасників не виконали завдання із застосуванням методу 

динамічного програмування через прогалини в знаннях. Учням бракує знань із основ 

алгоритмізації, роботи з файлами вхідних та вихідних даних. 

Отже, під час підготовки до олімпіади з інформатики необхідно не тільки вчити учнів 

методів розв’язування задач та основним алгоритмам. Учнів потрібно вчити вмінню 

керування своєю діяльністю, розподілом часу на розв’язання кожної задачі, умінню поділяти  

процес розв’язання задач на етапи. До олімпіади учнів необхідно готувати теоретично, 

практично та психологічно. У процесі психологічної підготовки необхідно налаштувати 

учасника на бажання і вміння максимально реалізувати свої потенційні можливості в 

екстремальних умовах, які надає олімпіада. 

Із метою поліпшення результатів учнів з інформатики п’ять років функціонує обласна 

Інтернет-школа «Юний програміст», діяльність якої координують науково-педагогічні 

працівники Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. 

Д. Ушинського. Обласна Інтернет-школа функціонує як форма дистанційного навчання та 

підготовки учнів 5-11 класів до інтелектуальних змагань з інформатики та підвищення рівня 

знань із програмування. Навчально-методичні матеріали Інтернет-школи розміщені на 

Інтернет-ресурсі http://choippo.cn.sch.in.ua. Навчальну і консультативну діяльність, змістове 

наповнення Інтернет-ресурсу (олімпіадні завдання, матеріали для самоконтролю, 

рекомендації щодо підготовки до змагань) здійснюють тьютори, склад яких щорічно 

затверджується наказом Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 

адміністрації. Тьюторами є вчителі закладів освіти. 

 

 
 

На виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 02.10.2019 № 295 «Про продовження діяльності обласної Інтернет-школи для 

обдарованих школярів «Юний програміст» у 2019/2020 навчальному році» та з метою 
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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 2019 року функціонувала обласна Інтернет-школа для обдарованих школярів «Юний 

програміст». У рамках Інтернет-школи було проведено сім самостійних практичних робіт із 

розв’язування задач у формі змагань за допомогою системи автоматизованої перевірки 

розв’язків.  

Заняття учнів в Інтернет-школі в 2019/2020 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 взяли участь 127 учнів 5 – 11 класів закладів загальної 

середньої освіти області. За рішенням журі Інтернет-школи «Юний програміст» дипломами 

нагороджені тридцять учнів 8 – 11 класів із Бахмацького, Ріпкинського районів, міст Прилук, 

Чернігова та Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради. Із них 

12 учнів стали переможцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформатики 2019/2020 навчального року. Найбільшу кількість дипломів здобула команда 

міста Чернігова (двадцять дипломів: чотири дипломи – І ступеня, сім – II, дев’ять – III). 

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. 

Досвід роботи Інтернет-школи показує, що ця форма навчання є ефективною щодо 

підготовки учнів до олімпіади. Навчання учнів в Інтернет-школі позитивно вплинули на їх 

результати: усі переможці III етапу олімпіади з інформатики є її учасниками. У порівнянні з 

минулими роками кількість переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформатики суттєво збільшилась (2014 р. – 7 учнів, 2015 р. – 5 учнів, 2016 р. – 18 

учнів, 2017 р. – 16 учнів, 2018 р. – 18 учнів, 2019 р. – 30 учнів, 2020 р. – 34 учні).  

У рамках Інтернет-школи «Юний програміст» з метою підготовки учнів 5-11 класів 

закладів загальної середньої освіти до участі в інтелектуальних змаганнях із інформатики 04 

червня 2020 року було проведено фінальний заочний етап турніру «Супер кодер». 

Навчання в турнірі «Супер кодер» здійснювалося в двох групах: 

http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/metodi_pobudovi_algoritmiv/
http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/osnovni_ponyattya_movi_programuvannya/
http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/bazovi_strukturi_movi_programuvannya_rozgaluzhennya/
http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/bazovi_strukturi_movi_programuvannya_cikli/
http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/pidprogrami/
http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/masivi/
http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/algoritmi_obchislyuvaljnoi_geometrii/
http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/rekursiya/
http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/sortuvannya/
http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/dovga_arifmetika/
http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/robota_z_fajlami/
http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/poshukovi_algoritmi/
http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/ryadkovi_velichini/
http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/osnovni_ponyattya_teorii_grafiv_sposobi_predstavlennya_grafiv/
http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/teoriya_grafiv_poshuk_u_shirinu_i_glibinu/
http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/viznachennya_najkorotshogo_shlyahu_v_grafi_algoritm_dejkstri/
http://choippo.cn.sch.in.ua/navchaljni_temi/algoritm_flojda/
http://choippo.cn.sch.in.ua/Files/downloadcenter/teoria_chis.docx
http://choippo.cn.sch.in.ua/Files/downloadcenter/dinam_progr.docx
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1 група – учні, які 

навчалися перший рік; 

2 група – учні, які 

продовжували навчатися. 

 

До участі було запрошено 

36 учнів, які стали переможцями 

на заочному етапі турніру «Супер 

кодер». Фактично у фінальному 

етапі турніру взяли участь 35 

учнів 5 – 11 класів закладів загальної середньої освіти області (5 клас – 3, 8 клас – 5, 9 клас – 

11, 10 клас – 10, 11 клас – 6) із Бахмацького, Ніжинського, Ріпкинського районів, 

Бобровицької, Городнянської, Козелецької, Менської об’єднаних територіальних громад, міст 

Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилуки, Чернігова. За підсумками змагань переможцями 

визнано 18 учнів із Бахмацького, Ніжинського, Ріпкинського районів, Козелецької, Менської 

об’єднаних територіальних громад, міст Ніжина, Прилук, Чернігова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У змісті сучасного шкільного курсу інформатики переважає напрям з інформаційних 

технологій, тому логічним є той факт, що у 2011/1012 н. р. МОН України крім олімпіади з 

інформатики (програмування) ввели ще й олімпіаду з інформаційних технологій (наказ 

МОН № 976 від 15.08.2011 р.). Тому перед учителями інформатики постало завдання 

підготовки учнів до участі ще в одній олімпіаді. Насправді, олімпіада з інформаційних 

технологій є більш привабливою для старшокласників, ніж олімпіада з програмування, 

оскільки сучасними інформаційними технологіями учні володіють набагато краще, ніж 

основами алгоритмізації, а також здебільшого виконання олімпіадних завдань з інформатики 

(програмування) вимагає від учнів володіння більш глибокими знаннями з математики, які 

найчастіше навіть не входять до шкільної програми з математики навіть старших класів. 

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. 
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Основними завданнями учнівської олімпіади з інформаційних технологій є: 

 

 
 

Зміст завдань для III етапу олімпіади базується на навчальній програмі з курсу 

«Інформатика» профільного та поглибленого рівнів. Автори задач готують критерії 

оцінювання завдань, визначають розподіл балів по кожному критерію та виносять на 

обговорення журі. Журі на засіданні обговорює та затверджує критерії та розподіл балів до 

початку перевірки завдань. Кожна із задач повинна розв'язуватись виключно засобами 

відповідного умові задачі програмного засобу з пакету офісних додатків MS Office. 

Особливістю завдання є його комплексність - авторами моделюється життєва ситуація з 

певної галузі людської діяльності. Запропоновані завдання вирішуються за допомогою засобів 

офісних додатків, що передбачає у: 

- текстовому процесорі: створення текстового документа із використанням засобів 

форматування, редагування та пошуку, вбудованих та зв'язаних об'єктів, стилів, посилань та 

розсилок, засобів рецензування; 

- 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; 

- 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); 
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- 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. 

 

Аналізуючи мету та завдання олімпіади, можна сказати, що олімпіадні задачі з 

інформаційних технологій повинні бути оригінальними, цікавими, нестандартними і мати 

значну кількість «точок зчеплення» теорії з практикою. Специфіка олімпіадних задач полягає 

в тому, що більшість із них потребують від учнів критичного мислення, дослідницької 

діяльності, творчої роботи. Як засвідчує практика, у методичній системі єдиного підходу до 

вироблення в учнів умінь розв'язувати такі задачі немає. 

Завдання олімпіади розраховані на виконання в середовищі MS Office 2013/2016/2019 

Professional. Додаткове прикладне програмне забезпечення надається, якщо воно заплановано 

авторами завдання олімпіади. Учасникам олімпіади забороняється користуватися власною 

літературою, друкованими або рукописними матеріалами, засобами комунікації (Інтернет, 

мобільні телефони, електронні носії інформації тощо). Оргкомітет олімпіади на час 

проведення турів олімпіади має забезпечити 

неможливість взаємодії учасників олімпіади з 

використанням мережевих технологій, у тому числі і 

бездротових. Під час роботи над завданням учасник 

самостійно обирає послідовність виконання окремих 

його складових. Кожна задача оцінюється 

визначеною кількістю балів відповідно до критеріїв. 

Результатом роботи учасника є загальна сума балів 

за кожну виконану задачу. 

У 2019/2020 навчальному році на виконання 

наказу Управління освіти і науки Чернігівської 

обласної державної адміністрації від 18.12.2019 № 

364 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів у 

2019/2020 навчальному році» у Чернігівському 

національному технологічному університеті  08 

лютого 2020 року відбувся ІІІ (обласний) етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних 

технологій.  

Згідно з рейтингом загальна кількість учасників становила сто п’ятдесят три особи, 

було подано заявок – сто дванадцять. Фактично в інтелектуальному змаганні взяли участь сто 

два учні 9 – 11 класів (9 клас – тридцять один, 10 клас ‒ тридцять чотири, 11 клас – тридцять 

сім учнів). 

 

У ІІІ (обласному) етапі олімпіади брали участь тридцять шість команд: чотири – міст 

обласного значення, сім ‒ районів, десять – об’єднаних територіальних громад (ОТГ), 

тринадцять – об’єднаних команд районів/ОТГ, дві ‒ обласних педагогічних ліцеїв. Із закладів 

загальної середньої освіти області прибули п’ятдесят дев’ять учнів (57,8 % від загальної 

кількості учасників), гімназій, ліцеїв, навчально-виховних комплексів, спеціалізованих 

закладів загальної середньої освіти – сорок три (42,2 %). 

ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 

був проведений за єдиними завданнями, укладеними Державною науковою установою 

«Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України. 
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Запропоновані 

учасникам завдання 

містили задачі різного 

рівня складності. Зміст 

відповідав навчальній 

програмі предмета 

«Інформатика» 

профільного та 

поглибленого рівнів. 

Кожна із задач 

розв’язувалася 

програмними засобами 

з пакету офісного 

додатка Microsoft 

Office: Word, Excel, PowerPoint, Access. Завдання олімпіади були пов’язані єдиною темою про 

сучасну модель океанаріуму. Учасникам потрібно було розробити інформаційні моделі для 

біотопних акваріумів, просторовий макет демонстраційної зали океанаріуму, проєкт бази 

даних про риб та макет майбутнього журналу для початківців-акваріумістів. 

За рішенням журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій дипломами нагороджені сімнадцять учнів (16,7 % від загальної 

кількості учасників): три – І ступеня, чотири – ІІ ступеня, десять – ІІІ ступеня. Серед 

переможців – вісім учнів (47,0 % від кількості переможців) із закладів загальної середньої 

освіти, дев’ять (53,0 %) представники гімназій, ліцеїв, навчально-виховних комплексів, 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти. Високі результати продемонстрували 

чотири команди міст обласного значення: Чернігова (чотири дипломи, друге 

загальнокомандне місце), Прилук (два дипломи, третє загальнокомандне місце), Ніжина (три 

дипломи, четверте загальнокомандне місце), Новгорода-Сіверського (один диплом, п’яте 

загальнокомандне місце); чотири об’єднаних команд районів та ОТГ: Бахмацького 

району/Батуринської ОТГ (один диплом, восьме загальнокомандне місце), Бобровицького 

району/Бобровицької ОТГ/Новобасанської ОТГ (один диплом, дев’яте загальнокомандне 

місце), Ріпкинського району/Любецької ОТГ (один диплом, сьоме загальнокомандне місце), 

Городнянської ОТГ/Тупичівської ОТГ (два дипломи, перше загальнокомандне місце); 

команда Коропської об’єднаної територіальної громади (два дипломи, шосте 

загальнокомандне місце). 

Водночас, вісімдесят п’ять здобувачів освіти отримали менше третини від максимально 

можливої кількості балів, що складає 83,3 % від загальної кількості учасників. За висновками 

журі найскладнішими для учасників олімпіади виявилися завдання із систем управління 

базами даних (СУБД) та табличного процесора. Так, п’ятдесят сім учнів (55,9 % від загальної 

кількості учасників) не зробили другої задачі на використання Microsoft Access. Завдання із 

СУБД викликало складнощі в тому, що здобувачі освіти не знають функції, макрокоманди, не 

мають життєвого досвіду з теми задачі «Акваріумний навігатор для початківців». Не менше 

труднощів викликало й завдання на використання табличного процесора. Сорок чотири 

учасники (43,1 %) не виконали першої задачі на використання Microsoft Excel. Значна частина 

учнів виявила незнання англомовної версії додатків Microsoft Office та основних 

функціональних можливостей офісних програм, за допомогою яких виконували завдання, 

невміння застосовувати свої знання в нестандартних умовах і ситуаціях. 

Журі ІІІ етапу констатувало, що складнощі, які виникли під час виконання олімпіадних 

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. 
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Проаналізувавши все вище викладене, можна дійти висновку, що підготовка учнів до 

розв’язування олімпіадних завдань з інформаційних технологій повинна містити наступні 

кроки: 

– глибока теоретична підготовка з основного курсу інформаційних технологій; 

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

самостійно); 

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

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

розв’язування; 

– систематичне поглиблення власних знань з інформаційних технологій та розширення 

загального кругозору. 

 

Отже, із метою підвищення якості підготовки учнів до участі у Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій надаємо рекомендації: 

 

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. Брати участь у турнірі «Супер кодер». 

10. При підготовці учнів до олімпіади з інформаційних технологій, більш детально 

з ними опрацювати: 

 - у текстовому процесорі: створення текстового документа з використанням 

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

посилань 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; 
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 - 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: проектування моделі презентації та її 

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

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

елементів керування. 

11. Використовувати сучасні інформаційні технології для підвищення 

інформативності уроків інформатики та ефективності засвоєння програмного матеріалу.  

 

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. 

Сучасна освітня система є динамічною й постійно удосконалюється з метою 

кваліфікованого та всебічного розвитку усіх здібностей та нахилів сучасних старшокласників. 

Ситуація в галузі інформатики не є винятком, скоріше навпаки. Для цієї галузі освіти дана 

проблема є особливо актуальною, оскільки на сучасному етапі розвитку суспільства 

інформатика та інформаційні технології пронизують практично усі сфери діяльності, саме 

тому підготовка старшокласників до використання інформаційних технологій є особливим 

завданням для вчителя інформатики. 
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Позашкільна робота 

 

Хлопіна Ж.Ф., 

методист відділу виховної роботи та здорового способу життя ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 

 

СКЛАДОВА ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ КЕРІВНИКА ГУРТКА 
 

Сьогодні на часі заміна стандартних виховних заходів для дітей та молоді на 

цілеспрямоване і професійне управління виховним процесом, посилення національно-

патріотичного виховання. 

Із метою підвищення якості, удосконалення змісту позашкільної освіти в лютому 

2020 року проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у 

номінації «Керівник гуртка-2020» за військово-патріотичним, еколого-натуралістичним 

(лісівничий профіль), дослідницько-експериментальним (наукові відділення «Фізика і 

астрономія», «Математика», «Технічні науки»), науково-технічним (інформаційно-технічний 

та виробничо-технічний профілі), художньо-естетичним (вокальний профіль) напрямами 

позашкільної освіти. 

На Конкурс надійшло 20 робіт переможців І (міського, районного, об’єднаних 

територіальних громад) етапу конкурсу (10 робіт – художньо-естетичного, 3 – науково-

технічного, 5 – військово-патріотичного, 1 – еколого-натуралістичного, 1 – дослідницько-

експериментального напрямів позашкільної освіти). 

У Конкурсі взяли участь керівники гуртків закладів позашкільної освіти Бобровицької, 

Деснянської, Коропської, Куликівської, Носівської, Семенівської, Сновської, Талалаївської 

об’єднаних територіальних громад, Новгород-Сіверського, Прилуцького, Ріпкинського 

районів, міст Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук, Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, комунального позашкільного навчального 

закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, обласного комунального 

позашкільного навчального закладу «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» 

Чернігівської обласної ради, комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді». 

Журі оцінювало матеріали конкурсантів, представлені у вигляді електронного 

портфоліо (анотація, опис власного досвіду, його результативність, відеозаписи занять 

гуртка, масового заходу, публікації в мережі Інтернет). Учасники конкурсу підготували 

презентації професійної педагогічної діяльності «Я – творча особистість» та «Я – педагог».  

Заняття, презентовані керівниками гуртків у відеозаписах та конкурсних матеріалах, 

продемонстрували знання з методики, педагогіки і психології, уміння застосовувати 

інноваційні підходи до навчання, виховання. Змістовні та належно оформлені матеріали 

«Наукові дослідження з фізики» подано обласним комунальним закладом «Чернігівська Мала 

академія наук учнівської молоді», виховний захід «Державні символи України» –

 комунальним позашкільним навчальним закладом «Центр національно-патріотичного 

виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді», заняття «Безпека в інтернеті» – 

Чернігівським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді, заняття-

подорож «Нарешті вже веснонька люба прийшла, подорож до казкового лісу» – Центром 

творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради.  

Конкурсні матеріали свідчать про оновлення змісту, напрямів та форм роботи 

керівників гуртків: традиційним стало використання в роботі інформаційно-комунікаційних 

технологій. 
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Творчі роботи переможців ІІ (обласного) етапу Конкурсу (І місця) направлено для 

участі у ІІІ (всеукраїнському) етапі. 

За право представляти Чернігівщину на всеукраїнському рівні змагалися 4 керівники 

гуртків. 

За рішенням журі Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у номінації 

«Керівник гуртка науково-технічного напряму позашкільної освіти» ІІ місце посіла Лобанова 

Оксана Владиславівна (Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді); у номінації «Керівник гуртків художньо-естетичного напряму позашкільної освіти» 

(вокальний профіль) ІІІ місце зайняла Спиця Наталія Григорівна (Центр творчості дітей та 

юнацтва Прилуцької міської ради).  

Імідж і репутація це найцінніше майно закладу позашкільної освіти –  це позитивний 

результат довгої праці. Імідж закладу позашкільної освіти складає колектив, який працює в 

цьому закладі. Лобанова Оксана Владиславівна працює на посаді керівника гуртка Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді 22 роки. За час роботи проявила себе активним, 

здібним педагогом.  

Постійно працює над фаховим рівнем, брала участь у вебінарі «Освітній проєкт «На 

Урок»», «Редагування статей Вікіпедії: мотивація, теорія, практика» (2019 р.); участь у 

Всеукраїнському форумі позашкільників (у рамках проекту професійного розвитку «Толока 

позашкільників») «Формування національно-культурної ідентичності особистості в сучасних 

умовах» (2019 р.); проходила навчання на платформі Teach Hub corporation «Як спланувати 

STEM-проєкт». 

Оксана Владиславівна є учасником «Творчої групи», яка працює на базі Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського. У рамках 

семінару «Педагогіка формування творчої особистості в закладі позашкільної освіти» та 

засідання творчої групи педагогів закладів позашкільної освіти області «Педагогічна 

майстерність – запорука розвитку і самореалізації особистості педагога-позашкільника» на 

базі ЧОІППО ім.К.Д. Ушинського провела заняття-тренінги «Тімбілдінг у закладі 

позашкільної освіти: як згуртувати вихованців?», «Вплив творчого потенціалу педагога на 

результативність заняття гуртка», «Що таке STEM-освіта».  

Щороку вихованці гуртка «Комп’ютерної підготовки» (керівник Оксана Лобанова) є 

учасниками та призерами обласного заочного конкурсу з інформаційних комп’ютерних 

технологій, де показують рівень знань з основних дисциплін в номінації Office, знання та 

навички програмування в номінації Scretch-проєкт, та уміння створювати Web–сайти в 

номінації Web–дизайн, та обласного заочного конкурсу комп’ютерного малюнку «Територія 

дитинства».  

До вашої уваги пропонуємо заняття гуртка, представлене на конкурс Лобановою О.В. 

«Тренінг «Безпека руху – це життя» в рамках єдиного національного уроку «Безпека на 

дорозі»» (заняття розроблено для учнів 7-10 років). 

 

Тема. Тренінг «Безпека руху – це життя» у рамках єдиного національного уроку 

«Безпека на дорозі» 

Мета: узагальнення, систематизація знань з теми «Правила дорожнього руху», 

засвоєння пам’ятки з безпеки дорожнього руху;  

розвиток логічного мислення, пам’яті, творчих умінь та навичок, стимулювання 

пізнавальної діяльності учнів; виховання відповідального ставлення до свого здоров’я та 

здоров’я оточуючих. 

Обладнання: проєктор, зображення світлофора, дорожні знаки, ілюстрації для 

запитань і загадок, презентації. 
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Перебіг проведення тренінгу 

 

Найважливіше для людини – її життя, а найцінніше в цьому житті – здоров’я. Адже 

кожна людина унікальна, неповторна. І життя в неї одне, тому берегти здоров’я необхідно 

кожному. 

Сучасний світ дуже складний і в ньому багато небезпечних ситуацій. Адже статистика 

дорожньо-транспортних пригод невтішна: у світи щогодини гине 9 дітей. В Україні 

нараховується понад 10 млн. автомобілів, діти, які потрапили під колеса автомобілів, 

знехтували правилами дорожнього руху. Тому на сьогоднішньому занятті ми перевіримо ваші 

навички по убезпеченню життя і здоров’я під час перебування на дорозі.  

Кожного дня ми з вами перебуваємо в ролі учасників дорожнього руху. Переходимо 

дорогу – ми пішоходи, рухаємося транспортом – пасажири, а якщо маємо власний транспорт, 

то час від часу стаємо водіями. Тож ми повинні знати правила дорожнього руху та засоби його 

регулювання. 

Порушуючи правила дорожнього руху, ми наражаємо себе на смертельну небезпеку. 

Тож, щоб не сталося лиха ми повинні знати правила, уміти переходити через дорогу та 

переводити своїх менших братів та сестер на пішохідних переходах, розрізняти типи дорожніх 

знаків, щоб завчасно скористатися інформацією для своїх подальших дій. 

Сьогодні ми поговоримо про «Правила дорожнього руху» і пограємо з вами. А для 

цього нам потрібно дві команди.   

 Кожна команда буде відповідати на питання, за кожне правильно виконане завдання ви 

будете отримувати бали. Переможе та команда, яка отримає найбільшу кількість балів. 

 

Гра 1 «Загадки».  

Переможе та команда, яка швидше відгадає загадку. 

 

1. Біжать чотири брати  

І один одного не можуть наздогнати. 

(Колеса) 

 

2.  Маленькі будиночки містом біжать,  

Хлопчики й дівчатка в будиночках 

сидять. (Автобус, трамвай, тролейбус)  

 

3. Тримаюсь лише на ходу,  

А як зупиниш – упаду. (Велосипед)  

 

4. Йде з села до села, 

А з місця не рушить. (Дорога) 

 

5. Він на вулиці щораз 

Оком блимає на нас. 

- Зупинися! Почекай! 

Терпеливо стій-но! 

А тепер, будь ласка, йди 

Впевнено й спокійно! 

Хто це? (Світлофор) 

 

6. Є великий, є малий, 

 З вантажами, легковий.  

По дорогах поспішає,  

У собі людей катає. (Автомобіль) 

 

7. Ні сани, ні віз, 

А їде без коліс. (Човен) 

 

8. Пасажирський чи товарний  

Металевий він і гарний.  

Все ховає у вагонах  

І стає лиш на перонах (Потяг) 

 

9. Через море – океан,  

В сильний шторм чи ураган  

Впевнено вперед прямує,  

А на ньому люд мандрує.(Корабель) 

 

10. По маршруту вас везуть 

 І квиточки продають. 

 З вигляду продовгуватий, 

 Але зовсім не рогатий.(Автобус)  

 

11. Вгору ріжки підіймає 

 І в дорогу вирушає. 

 Їздить тільки у містах, 

 В будні дні і по святах.(Тролейбус) 
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- А Ви знаєте, що означає 

слово світлофор?  Перегляд презентації 

«Мій друг – світлофор». 

З історії світлофора. Чому світлофор 

так назвали? 

Назва ця походить від двох слів: 

нашого слова «світло» і грецького 

«форос» – несе. Отже, у перекладі на 

нашу мову «світлофор» означає: той, що 

несе світло. А чи знаєте ви, що 

світлофори походять від прапорців, 

якими користувалися залізничники, щоб 

керувати рухом поїздів? Було три 

прапорці: червоний, який забороняв рух, 

жовтий, що закликав до обережності, і 

зелений, який дозволяв вільно їхати. Мали три кольори і перші світлофори, котрі з’явилися на 

початку ХХ століття. Це були великі дошки, пофарбовані у три кольори. По їхній поверхні з 

одного кольору на інший була стрілка, вказуючи, який саме колір слід брати до уваги. Її важко 

було розгледіти здаля, і водії помилялися, не розуміючи, на який колір вона вказує. На 

сучасних світлофорах вогні спалахують по черзі, так що сплутати їх не можна. 

 

Гра «Червоний, жовтий, зелений» 

У викладача в руках три круги червоного, жовтого та зеленого кольорів.  Учитель по 

черзі буде показувати різні круги, а діти повинні виконувати певні завдання. На сигнал 

«жовтий» - тиша, на «червоний» - плескають у долоні, на «зелений» – крокують (умовно).  

 

Гра «Мозковий штурм» 
Кожній команді по черзі пропонується 6 запитань, які передбачають коротку відповідь. 

Члени команди повинні відповідати досить швидко, оскільки часу на роздуми немає. 

Відповідає той, хто знає відповідь. 

 

І команда. 

1. Частина дороги, призначена для руху пішоходів через проїжджу частину… (пішохідний 

перехід). 

2. Особа, яка керує транспортним засобом…(водій). 

3. Пристрій для регулювання руху в певних напрямках… (світлофор). 

4. Скільки сигналів має пішохідний світлофор, на відміну від звичайного (два -  червоний 

та зелений). 

5. Працівник ДАІ, який регулює дорожній рух…(регулювальник). 

6. Транспорт, який стоїть обходити потрібно тільки…(позаду). 

 

ІІ команда. 

1. Як називається документ, який встановлює порядок дорожнього руху на всій території 

України? (Правила дорожнього руху). 

2. Учасниками дорожнього руху є: водій, пішохід та…(пасажир). 

3. Як називається світлофор із символами людини…(пішохідний світлофор). 

4. Звичайний світлофор має три сигнали, а саме: (червоний, жовтий та зелений). 

5. Особа, яка перебуває у транспорті, проте, не керує ним…(пасажир). 

6. Які машини можуть їхати без сигналу? (іграшкові) 
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Гра «Крокодил» 

Всім знайома гра. Представнику команди дають поняття або термін по темі. Завдання – 

без жодного слова, за допомогою рухів, міміки і жестів показати своїй команді дані слова. 

Дається 1 хвилина. Кожна правильна відповідь – 1 бал. 

 

Команда 1 

- Водій 

- Зебра 

- Велосипедист 

- Світлофор 

- Регулювальник 

Команда 2 

- Перехрестя 

- Пішохід 

- Свисток 

- Дорожній знак 

- Пасажир 

 

Гра «Склади знак» 

 

Кожна команда отримує по 2 знаки-пазли, які потрібно правильно скласти. Виграє та 

команда, яка швидше впорається із завданням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- А які групи дорожніх знаків ви знаєте?  

Діти переглядають презентацію «Дорожні знаки». 

Дорожні знаки бувають кількох видів: 

Попереджувальні. 

Заборонні. 

Наказові. 

Інформаційно-вказівні. 

Знаки пріоритету. 

Знаки додаткової інформації. 

Пізнавальні знаки. 

Попереджувальні знаки інформують про характер небезпеки. Вони можуть нести різну 

інформацію, у якій ти повинен розбиратися. Наприклад: «Пішохідний перехід», «Небезпечний 

поворот» (лівий, правий), «Викидання гравію», «Земляні роботи», «Небезпечне узбіччя», 

«Слизька дорога», «Падіння каміння», «Крутий спуск», «Інші небезпеки», «Залізничний 

переїзд зі шлагбаумом», «Залізничний переїзд без шлагбаума» — тут ти повинен бути 

особливо обережний, щоб правильно перейти колію і не потрапити під потяг. 

Заборонні знаки вводять або відміняють певні обмеження. Наприклад: «В’їзд 

заборонено» — забороняє в’їзд усіх видів транспорту, «Рух заборонено» — забороняє рух усіх 

видів транспорту, «Рух мотоциклів заборонено» — забороняє рух мотоциклів, «Рух на 

велосипедах заборонено» — забороняє рух на велосипедах, «Прохід закрито» — забороняє 

рух пішоходів, «Кінець зони всіх обмежень» — це означає, що всі обмеження знімаються. 
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Наказові знаки вводять або відміняють певні режими руху. Наприклад: «Рух прямо», 

«Рух праворуч», «Рух ліворуч» — дозволяє рух лише у вказаному напрямку, «Круговий рух» 

— дозволяє рух тільки у зазначеному стрілками напрямку, «Велосипедна доріжка» — 

дозволяє рух тільки на велосипедах, «Пішохідна доріжка» — дозволяє рух лише пішоходам. 

Інформаційно-вказівні знаки інформують про особливості режиму руху або про 

розташування в напрямку руху населених пунктів та інших об’єктів. Наприклад: «Місце 

зупинки автобуса» — це зупинка автобуса, «Місце зупинки тролейбуса», «Місце зупинки 

трамвая», «Місце зупинки таксі», «Пішохідний перехід», «Підземний перехід», «Надземний 

перехід», «Місце стоянки», «Пункт харчування», «Місце відпочинку», «Готель», «ДАІ», 

«Лікарня», «Автозаправка», «Вода для пиття». 

Якщо ви вмієте читати дорожні знаки, то знатимете, як треба рухатися, чого 

остерігатися, куди звернутись у разі потреби. Дорожні знаки — це азбука, по якій можна 

читати книгу доріг. 

 

Гра «Ерудит» 

Команди отримують завдання – кросворди. Вони однакові для кожної команди. На 

розгадування дається 3 хвилини. А потім всі разом перевіряємо правильність розгадування на 

дошці. (Презентація «Кросворд») 

Завдання для кросворда. 

1. Ця тварина непроста: 

Без копит і без хвоста. 

Не гуляє, не біжить –  

Серед вулиці лежить. (Зебра) 
 

2. Я не їм вівса, ні сіна, 

Дайте випити бензину. 

Усіх коней обжену, 

Кого хоч наздожену! (Автомобіль) 
 

3. Біжать чотири брати 

один одного не можуть 

 наздогнати. (Колеса) 
 

4. Наче пташка він летить, але всім на лихо 

Він реве, кричить, тріщить, бо не може тихо. 

Є два колеса у нього, сила й швидкість також є. 

Швидко мчить він по дорогах, має ім`ячко своє.  (Мотоцикл) 
 

5. На колесах їде хата, 

А у ній людей багато. (Автобус) 

 

6. Така я велика, що й кінця не маю; 

Лежу собі тихо, нікого не займаю. 

Тільки добрі люди 

День і нічку топчуть груди. (Дорога) 

 

7. Маленькі будинки  

по рейках біжать, 

Хлопчики й дівчатка  

в будиночках сидять. (Трамвай) 
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8. Як переходиш вулицю, 

То завжди зупинись, 

І перш за все з увагою 

На мене подивись. 

Я шлях вкажу надійний, 

Де небезпек нема, 

Трикольорові очі  

Я маю недарма... (Світлофор)  

 

9. З рогами, а не коза, 

Є сідло, а не кінь. 

З педалями, а не рояль, 

З дзвоником, а не двері. (Велосипед) 

 

 

Гра «Не плутай сторони» 

 Діти, ви, мабуть, уже втомилися, нумо трохи пограємо в гру «Не плутай сторони». Всі 

учні стоять. Учитель подає такі команди: «Підняти праву (ліву) руку!», «Подивитись праворуч 

(ліворуч)». Хто помиляється, той сідає на місце. Перемагають ті, хто не зробив помилок і 

залишився стояти.  
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СТОРІНКА МЕДІАГРАМОТНОСТІ 

 

 ЧИТАННЯ В КОНТЕКСТІ МЕДІАСПОЖИВАННЯ 
 

Чим зайнятись під час тривалого карантину, щоби було і цікаво, і 

корисно? Бібліотекарі порадять: «Зверніться до наших вірних друзів – 

книжок!». Карантин – це нагода повернутися обличчям до безцінних 

культурних надбань нації і світу. Розраду і натхнення можна отримати від 

художніх творів як української класики, так і сучасних письменників.  

А ще – це час переосмислити нашу історію, пізнати глибше реальні 

факти та ідеологічні перекручення щодо, здається, усім добре відомих подій та явищ, дізнатися 

більше про минуле нашого краю, його окремих міст та сіл. 

Умови ізоляції дають змогу заглибитися у роздуми про власне життя, переосмислити 

наші використані і невикористані можливості для самореалізації та самовдосконалення, 

підвищення фахового рівня. Для цього нам стануть у пригоді низка видань зарубіжних і 

вітчизняних вчених, психологів, бізнесменів, відомих політичних діячів. 

Серед багатющого різноманіття книг кожний може знайти саме ті, які допоможуть з 

користю і задоволенням провести час, зробити карантин не таким важким і тривалим. 

Інститут книги дослідив вплив карантину на читацьку поведінку українців (Український 
інститут книги (УІК) – державна установа при Міністерстві культури України, покликана формувати 

державну політику у книжковій галузі, провадити промоцію книгочитання в Україні, підтримувати 

книговидавничу справу, стимулювати перекладацьку діяльність, популяризувати українську літературу 

за кордоном). 

Для дослідження відібрали публічні пости в соціальних мережах Facebook, Instagram, 

Twitter, ролики в YouTube та дописи в публічних каналах Telegram, у яких були згадування з 

книжковою тематикою. Так виокремили понад мільйон одиниць контенту. 

Дослідження виявило, що найбільш продавані книжки не завжди стають найбільш 

обговорюваними в соцмережах. І навпаки, книжки, що займають нижчі позиції в топах 

продажів видавництв, можуть активно обговорюватися. 

Найчастіше згадувалися в соцмережах мотиваційні книги: 

 ☑  «Витончене мистецтво забивати на все», Марк Менсон, Наш Формат, 2018; 

 ☑  «7 звичок високоефективних людей» Стівен Кові, Клуб Сімейного Дозвілля, 2012; 

 ☑  «Велика книга почуттів», Гжегож Касдепке, Урбіно, 2019; 

 ☑  «Емоційний інтелект», Деніел Ґоулман, Vivat, 2019; 

 ☑  «21 урок 21 століття», Ювал Ной Харарі, Book Chef, 2018; 

 ☑  «Жінки, що біжать з вовками», Клариса Пінкола Естес, Yakaboo Publishing, 2019; 

 ☑  «Клавка», Марина Гримич, Нора-Друк, 2019; 

 ☑  «Доки світло не згасне назавжди», Макс Кідрук, Клуб Книжкового Дозвілля, 2019; 

 ☑  «За спиною», Гаська Шиян, Фабула, 2019. 

Серед сучасних українських авторів найпопулярнішими стали Оксана Забужко, Ліна 

Костенко, Сергій Жадан, Макс Кідрук, Андрій Кокотюха, Софія Андрухович, Василь 

Шкляр, Люко Дашвар, Юрій Андрухович та інші. 
Книга залишається модним атрибутом стилю, слоган «читати модно» не виглядає 

жалюгідним, навпаки, в різних варіаціях він повторюється в думках багатьох опініонмейкерів 

(лідерів, що формують громадську думку). У свідомості користувачів соцмереж глибоко 

вкорінений меседж про книжки як можливості для розвитку. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Частково саме з цим пов’язане те, що друкована книжка не поступається лідерськими 

позиціями.  

В умовах пандемії найбільше охоплення отримують дописи, пов’язані зі здоров’ям: 

помітну частку в цій групі згадувань мають поради залишатися вдома і багато читати під час 

карантину. Нонфікшн (літературна журналістика, художній репортаж) міцно тримається у 

смаках читачів, саме до цього жанру належить більшість масової літератури, яка обговорюється 

у соцмережах. Жанрова художня література, що була особливо популярна понад десятиліття 

тому, зараз витіснена в середовище YouTube-каналів для старших людей та нішевих спільнот. 

Facebook лишається найпотужнішим промо-інструментом для поширення книжок, 

особливо українських, і особливо для авдиторії, старшої за 30 років. Однак при цьому Instagram 

компенсує брак контенту тим, що він є більше орієнтованим на продажі та комерцію. 

Користувачі YouTube найчастіше згадують про слухання аудіокнижок. Більша частина роликів 

– це власне самі аудіокнижки, але є і згадування про них, що може формувати перспективи для 

їх реклами саме в цьому середовищі. 

Незалежно від статі, користувачі соцмереж читають переважно друковані видання, 

менше – електронні (жінки роблять це в 11% згадувань, чоловіки – в 9%), і майже не слухають 

аудіо книжки (відповідно, 3% і 4% згадувань). При цьому схвальні, або навпаки, критичні 

відгуки про певний тип читання в їх постах майже відсутні. Хоча чоловіки загалом, згідно з 

вищенаведеними даними, пишуть про читання менше, однак помітною є різниця в споживчій 

поведінці: жінки вдвічі частіше книги купують, чоловіки дещо частіше отримують їх як 

подарунок. 

Найбільш «універсальними» читачами стала вікова група 40-49 років. 

Медіа як такі, безумовно, мають вплив на авдиторію, однак при цьому слабко 

перетинаються у своєму впливі з соцмережами. Користувачі в абсолютній меншості постів про 

книжки використовують посилання на онлайн-медіа. 

Поради знайомих залишаються найпопулярнішим драйвером для читання, саме тому 

різноманітні тематичні флешмоби є найрезультативнішим способом залучення нових читачів. 
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