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Усе, що перебуває у взаємному зв’язку, має 
викладатися в такому самому зв’язку…
Усе, що пов’язано між собою, має бути по-
в’язано постійно і розподілено пропорційно 
між розумом, пам’яттю і мовою. Таким чи-
ном, усе, чого навчають людину, повинно 
бути не розрізненим і частковим, а єдиним 
і цілісним.

Ян Амос Коменський

Ñó÷àñíà óêðàїíñüêà îñâіòà ìàє âіäïîâіäàòè çàïèòàì ç áîêó ñóñïіëüñòâà 
òà îñîáèñòîñòі, ïîòðåáàì åêîíîìіêè, à òàêîæ ñâіòîâèì òåíäåíöіÿì. ×àñ 
çìіíþєòüñÿ, çìіíþþòüñÿ äіòè, çìіíþþòüñÿ їõíі çàïèòè, ïіçíàâàëüíі іíòå-
ðåñè, їõíі ìîæëèâîñòі, ïîòðåáè, çìіíþþòüñÿ çàâäàííÿ і öіëі ñó÷àñíîї
øêіëüíîї îñâіòè.

Âèíèêàє ïîòðåáà â óäîñêîíàëåííі îñâіòíіõ ïðîãðàì, ÿêі âèçíà÷àòèìóòü
ìåòó, çàâäàííÿ íàâ÷àííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ, ó çàáåçïå÷åííі îñâіòíüîãî 
ïðîöåñó ñó÷àñíèì òåõíі÷íèì, äèäàêòè÷íèì ìàòåðіàëîì, ó ðîçðîáêàõ íî-
âіòíіõ òåõíîëîãіé, âèêîðèñòàííі åôåêòèâíèõ ìåòîäіâ і ïðèéîìіâ îðãàíіçà-
öії óñïіøíîãî îñâіòíüîãî ïðîöåñó âіäïîâіäíî äî âèìîã ÷àñó.

Î÷åâèäíèì ïîñòàëî çàâäàííÿ ðîçïî÷àòè ñèñòåìíó òðàíñôîðìàöіþ îñâіò-
íüîї ñôåðè, ãîëîâíà ìåòà ÿêîї – íîâà âèñîêà ÿêіñòü îñâіòè íà âñіõ ðіâíÿõ:
âіä ïî÷àòêîâîї øêîëè, îñíîâó ÿêîї ñòâîðþє äîøêіëëÿ, – äî çàêëàäіâ âèùîї
îñâіòè.

Óêðàїíñüêà øêіëüíà îñâіòà çàëèøàëàñÿ ðóäèìåíòîì ðàäÿíñüêîї îñâіò-
íüîї ñèñòåìè, ùî ãàëüìóâàëî ïîñòóï îñâі÷åíîñòі ó ñâіòîâîìó ïðîñòîðі. À öå 
ñòàòè÷íі çìіñòîâі íàïîâíåííÿ îñâіòíіõ ïðîãðàì, ùî íå âіäîáðàæàþòü äèíà-
ìіêó íàóêîâîãî і ïðàêòè÷íîãî ïіçíàííÿ, çàñòàðіëі ôîðìè íàâ÷àííÿ é îðãà-
íіçàöії íàâ÷àëüíîãî/îñâіòíüîãî ïðîöåñó, íååôåêòèâíі äèäàêòè÷íі çàñîáè, 
íåäîñêîíàëèé ðіâåíü ôîðìóâàííÿ ïðåäìåòíèõ òà êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñ-
òåé і íàâè÷îê; öèôðîâèé ðîçðèâ ìіæ ó÷èòåëåì і ó÷íåì. Òàêîæ îñâіòíі çà-
êëàäè ïîòåðïàëè âіä íåäîñòàòíüîãî ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, 
íååôåêòèâíîãî óïðàâëіííÿ òà íèçüêîї ÿêîñòі ìåíåäæìåíòó.

Êëþ÷îâîþ ðåôîðìîþ Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè ùîäî óäî-
ñêîíàëåííÿ é îñó÷àñíåííÿ îñâіòÿíñüêîãî ïðîöåñó ñòàëî ñòâîðåííÿ Íîâîї 
óêðàїíñüêîї øêîëè (ÍÓØ).

ÂÑÒÓÏ
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Îñíîâíà ìåòà ÍÓØ – ñòâîðåííÿ øêîëè, ó ÿêіé áóäå ïðèєìíî íàâ÷àòèñü 
і ÿêà äàâàòèìå ó÷íÿì íå òіëüêè çíàííÿ, à é óìіííÿ çàñòîñîâóâàòè їõ ó 
æèòòі, ñòâîðåííÿ îñíîâè äëÿ íåïåðåðâíîї îñâіòè і ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó 
íàóêîâîãî ïîòåíöіàëó.

Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà ñóòòєâî çìіíþє ðîëü ó÷èòåëÿ. Àäæå äëÿ ñó÷àñ-
íèõ äіòåé ó÷èòåëü âæå íå є єäèíèì äæåðåëîì çíàíü – ïîòðіáíó іíôîðìà-
öіþ ìîæíà çíàéòè é ó êíèæêàõ/äîâіäíèêàõ, і â іíòåðíåòі. Óòіì, ñàìå â 
öèõ óìîâàõ ïіäñèëþєòüñÿ âèñîêà ðîëü ó÷èòåëÿ ÿê ïàðòíåðà ó âèõîâàííі, 
ðîçâèòêó òà îñâі÷åíîñòі îñîáèñòîñòі.

Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó» (Âіäîìîñòі Âåðõîâíîї Ðàäè (ÂÂÐ), 2017,
№ 38–39, ñò. 380){Іç çìіíàìè, âíåñåíèìè çãіäíî іç Çàêîíàìè № 2657-VIII 
âіä 18.12.2018, ÂÂÐ, 2019, № 5, ñò. 33 № 2661-VIII âіä 20.12.2018, ÂÂÐ, 
2019, № 5, ñò. 35} (äàëі – Çàêîí ïðî îñâіòó) âèçíà÷åíî, ùî âіäïðàâíîþ 
ëàíêîþ â ñèñòåìі îñâіòè є äîøêіëüíà îñâіòà, ó ìåæàõ ÿêîї ðåàëіçóþòüñÿ 
ïðîãðàìè і çàâäàííÿ ïåðøîãî ðіâíÿ, ñïðÿìîâàíі íà ðîçâèòîê çäіáíîñòåé 
äіòåé òà ôîðìóâàííÿ â íèõ åëåìåíòіâ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі. Âàæëèâîãî 
çíà÷åííÿ ïðè öüîìó íàáóâàє íàñòóïíіñòü ó ðîáîòі äâîõ ïåðøèõ ëàíîê 
îñâіòè – äîøêіëüíîї òà ïî÷àòêîâîї.

Íàñòóïíіñòü çàáåçïå÷óє ïîñòóïîâèé ïåðåõіä âіä ïîïåðåäíüîãî âіêîâîãî
ïåðіîäó (ðіâíÿ îñâіòè) äî íîâîãî, ïîєäíàííÿ ùîéíî çäîáóòîãî äèòèíîþ äî-
ñâіäó ç ïîïåðåäíіì, і, âіäïîâіäíî, ñòâîðåííÿ áàçè äëÿ íàñòóïíîãî ñòóïåíþ 
íàâ÷àííÿ.

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ íàñòóïíîñòі â íàðîùóâàííі çìіñòó òà óíèêíåííÿ 
éîãî äóáëþâàííÿ â îñâіòíіõ ïðîãðàìàõ äîøêіëüíîї і ïî÷àòêîâîї îñâіòè 
çìіñòîâå íàïîâíåííÿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ äîøêіëü-
íèêіâ ñïðÿìîâàíå íà ôîðìóâàííÿ їõ îñîáèñòіñíèõ ÿêîñòåé (ïіçíàâàëüíà
àêòèâíіñòü, òâîð÷іñòü, ñàìîñòіéíіñòü òîùî), ôîðìóâàííÿ öіííіñíîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî îòî÷óþ÷îãî ñâіòó, ñïіâòîâàðèñòâà ðîâåñíèêіâ, öіííîñòåé ðîäèí-
íîãî îòî÷åííÿ, ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîї ñàìîîöіíêè âëàñíèõ äîñÿãíåíü òà 
êîíñòðóêòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî ñåáå â öіëîìó. [Іíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷íі
ðåêîìåíäàöії ùîäî çàáåçïå÷åííÿ íàñòóïíîñòі äîøêіëüíîї òà ïî÷àòêîâîї 
îñâіòè.]

Äëÿ âèçíà÷åííÿ çìіñòîâîãî íàïîâíåííÿ òà îïòèìàëüíèõ ôîðì ðîáîòè ç 
äіòüìè, ÿêі á çàáåçïå÷èëè ïåðåõіä ç äîøêіëüíîї îñâіòíüîї ëàíêè äî íîâèõ 
óìîâ øêіëüíîãî íàâ÷àííÿ ç íàéìåíøèìè ïñèõîëîãі÷íèìè òðóäíîùàìè 
àáî é áåç íèõ, ïî÷àòêîâà ëàíêà îñâіòè ìàє âèðіøèòè íàñòóïíі çàâäàííÿ:

 Óçàãàëüíèòè òåîðåòè÷íі àñïåêòè ùîäî ñòâîðåííÿ çàãàëüíîãî ñïðèÿò-
ëèâîãî òëà äëÿ ôіçè÷íîãî, іíòåëåêòóàëüíîãî, åìîöіéíîãî ðîçâèòêó äіòåé 
ÿê ó äîøêіëüíîìó çàêëàäі, òàê і â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ çàêëàäіâ ñåðåäíüîї 
çàãàëüíîї îñâіòè.

 Ñòâîðèòè óìîâè, íåîáõіäíі äëÿ ðåàëіçàöії єäèíîї ëіíії çàãàëüíîãî ðîç-
âèòêó äèòèíè íà ñóìіæíèõ ðіâíÿõ (åòàïàõ) îñâіòè.

 Îçíàéîìèòè ç íîâіòíіìè òåõíîëîãіÿìè, ïðîãðàìàìè íàâ÷àííÿ òà âè-
õîâàííÿ îáîõ ëàíîê îñâіòè (ñòàðøà ãðóïà äîøêіëüíîãî çàêëàäó òà ïåðøèé 
êëàñ ïî÷àòêîâîї øêîëè).

 Çàáåçïå÷èòè äèòèíі ïðèðîäíå âõîäæåííÿ â íîâі óìîâè íà ïåðåõіäíîìó 
åòàïі âіä äîøêіëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó äî øêîëè.

 Îá’єäíàòè çóñèëëÿ äîøêіëüíîãî çàêëàäó, øêîëè òà ñіì’ї ó âèÿâëåííі 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãі÷íèõ óìîâ ñîöіàëüíîї àäàïòàöії ìàéáóòíіõ ïåðøîêëàñ-
íèêіâ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Óñïіøíîìó ïîäîëàííþ íàéáіëüø ñêëàäíîї øêіëüíîї ïðîáëåìè – ïåðå-
õîäó ó÷íіâ ç ïî÷àòêîâîї â ñåðåäíþ ëàíêó – òàêîæ ñïðèÿòèìå îðãàíі÷íà 
íàñòóïíіñòü ìіæ öèìè ëàíêàìè. Ó öåé ïåðіîä íåîáõіäíî âðàõîâóâàòè çìіíè 
â îðãàíіçàöії æèòòєäіÿëüíîñòі і íàâ÷àííі äіòåé, їõ іíäèâіäóàëüíі, âіêîâі 
ïñèõîëîãі÷íі і ïñèõîôіçіîëîãі÷íі îñîáëèâîñòі – óñі ôàêòîðè, ÿêі ìîæóòü 
ñïðèÿòè àáî ïðîòèäіÿòè óñïіøíîìó ïðîõîäæåííþ àäàïòàöії, äëÿ áåçáîëіñ-
íîãî òà åôåêòèâíîãî ïðîäîâæåííÿ îñâіòíüîãî ïðîöåñó.

Îñêіëüêè îñíîâíîþ äіÿëüíіñòþ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ є íàâ÷àííÿ, îïàíó-
âàííÿ ïðàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè òà êîìïåòåíòíîñòÿìè, òî â ìîìåíò çìіíè 
ëàíêè îñâіòè íå ìàє áóòè âòðà÷åíå їõíє áàæàííÿ íàâ÷àòèñÿ, ïіçíàâàòè òà
îñâîþâàòè íîâå.

Ïî÷àòêîâà øêîëà çàáåçïå÷óє ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê ïіçíàâàëüíèõ ïî-
òðåá ó÷íіâ òà ó÷åíèöü, ìîòèâàöії ïіçíàííÿ/äîñëіäæåííÿ, íàâè÷îê ó÷іííÿ,
ôîðìóâàííÿ íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі. Ó öåé îñâіòíіé ïåðіîä â 
îñîáèñòіñíіé ñôåðі ìîëîäøîãî øêîëÿðà ðîçâèâàþòüñÿ іíäèâіäóàëüíі îñî-
áëèâîñòі, ïîòðåáè і çäіáíîñòі, íàâè÷êè ñàìîêîíòðîëþ, ñàìîîðãàíіçàöії òà 
ñàìîðåãóëÿöії, àäåêâàòíà ñàìîîöіíêà é îöіíþâàííÿ іíøèõ.

Çàêîí Óêðàїíè ïðî îñâіòó äåêëàðóє ìåòó îñâіòè ÿê «âñåáі÷íèé ðîçâèòîê
ëþäèíè ÿê îñîáèñòîñòі òà íàéâèùîї öіííîñòі ñóñïіëüñòâà, її òàëàíòіâ, іíòå-
ëåêòóàëüíèõ, òâîð÷èõ і ôіçè÷íèõ çäіáíîñòåé, ôîðìóâàííÿ öіííîñòåé і íåîá-
õіäíèõ äëÿ óñïіøíîї ñàìîðåàëіçàöії êîìïåòåíòíîñòåé, âèõîâàííÿ
âіäïîâіäàëüíèõ ãðîìàäÿí, ÿêі çäàòíі äî ñâіäîìîãî ñóñïіëüíîãî âèáîðó òà 
ñïðÿìóâàííÿ ñâîєї äіÿëüíîñòі íà êîðèñòü іíøèì ëþäÿì і ñóñïіëüñòâó, çáàãà-
÷åííÿ íà öіé îñíîâі іíòåëåêòóàëüíîãî, åêîíîìі÷íîãî, òâîð÷îãî, êóëüòóðíîãî
ïîòåíöіàëó Óêðàїíñüêîãî íàðîäó, ïіäâèùåííÿ îñâіòíüîãî ðіâíÿ ãðîìàäÿí 
çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó Óêðàїíè òà її єâðîïåéñüêîãî âèáîðó».

Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè, çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ Êà-
áіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 21 ëþòîãî 2018 ð. № 87 (äàëі – ÄÑÏÎ), ìåòîþ 
і çàâäàííÿì ïî÷àòêîâîї îñâіòè âáà÷àє «âñåáі÷íèé ðîçâèòîê äèòèíè, її òà-
ëàíòіâ, çäіáíîñòåé, êîìïåòåíòíîñòåé òà íàñêðіçíèõ óìіíü âіäïîâіäíî äî
âіêîâèõ òà іíäèâіäóàëüíèõ ïñèõîôіçіîëîãі÷íèõ îñîáëèâîñòåé і ïîòðåá, ôîð-
ìóâàííÿ öіííîñòåé, ðîçâèòîê ñàìîñòіéíîñòі, òâîð÷îñòі òà äîïèòëèâîñòі».

Ìåòîäè÷íèé ïîñіáíèê àäðåñîâàíèé ñòóäåíòàì ïåäàãîãі÷íèõ îñâіòíіõ çà-
êëàäіâ, ÿêі ãîòóþòü ñåáå äî ðîáîòè â ïî÷àòêîâіé øêîëі, ó÷èòåëÿì – ïðàê-
òèêàì, ìåòîäèñòàì. Âіí ïîêëèêàíèé âèðіøèòè òàêі çàâäàííÿ:

1) ðîçøèðåííÿ ñàìîñòіéíîї äіÿëüíîñòі â÷èòåëіâ ÷åðåç óñâіäîìëåííÿ ïî-
òðåáè ó âèðіøåííі ïîñòàâëåíèõ ïåðåä íèìè çàâäàíü ç óðàõóâàííÿì ïåäàãî-
ãі÷íîї àâòîíîìії;

2) óäîñêîíàëåííÿ êîìóíіêàòèâíèõ ÿêîñòåé ÿê ìàéáóòíіõ ó÷èòåëіâ, òàê
і â÷èòåëіâ-ïðàêòèêіâ;

3) ðîçâèòîê óìіííÿ ñòóäåíòіâ òà â÷èòåëіâ ïåðåíîñèòè òåîðåòè÷íі çíàííÿ
ó ñâîþ ïðàêòè÷íó äіÿëüíіñòü;

4) ôîðìóâàííÿ çäàòíîñòі äî îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíî-âèõîâíîї ðîáîòè äè-
òÿ÷îãî êîëåêòèâó.

Âîäíî÷àñ íåïðàâîìіðíî âіäêèäàòè ïîïåðåäíіé äîñâіä і áàãàòó іñòîðіþ ñòàíîâ-
ëåííÿ é ðîçâèòêó ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ. Àâòîðè ïîáóäóâàëè öåé ïîñіáíèê 
íà ïіäâàëèíàõ òðàäèöіé êëàñè÷íîї ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ïðèðîäîçíà â ñòâà, 
ñóñïіëüíèõ òà ãóìàíіòàðíèõ íàóê ç óðàõóâàííÿì ïðèíöèïіâ ðîçâèâàëüíîãî 
íàâ÷àííÿ, ùî âіäîáðàæåíî íå ëèøå â ìåòîäèöі âè êëàäàííÿ іíòåãðîâàíîãî 
êóðñó â ïî÷àòêîâіé øêîëі, à é â îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 ÌÅÒÀ É ÇÀÂÄÀÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÍß ІÍÒÅÃÐÎÂÀÍÎÃÎ ÊÓÐÑÓ «ß ÄÎ-
ÑËІÄÆÓÞ ÑÂІÒ». Îá’єêòîì âèâ÷åííÿ òðàäèöіéíîї ìîäåëі ìåòîäèêè âè-
êëàäàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ є çìіñò, ìåòîäè, çàñîáè òà ôîðìè 
îðãàíіçàöії íàâ÷àííÿ, ÿêі ïîñëіäîâíî ðîçãëÿäàþòüñÿ ó ïðîöåñі ïðîõî-
äæåííÿ òîãî ÷è іíøîãî ìåòîäè÷íîãî êóðñó. Çàçíà÷åíèé êóðñ ïåðåäáà÷àє
îçíàéîìëåííÿ іç öèìè îñíîâíèìè ïîíÿòòÿìè, їõíüîþ ðîëëþ, çìіñòîì, îñî-
áëèâîñòÿìè âèêîðèñòàííÿ â ñó÷àñíіé Íîâіé óêðàїíñüêіé øêîëі.

Ç óðàõóâàííÿì іíòåãðîâàíîñòі êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ìàє іíòåãðîâàíó 
ìåòó:

 ôîðìóâàííÿ íàóêîâîãî ìèñëåííÿ òà êóëüòóðè äîñëіäæåííÿ; ðîçâèòîê
ñèñòåìíèõ óÿâëåíü ïðî öіëіñíіñòü òà ðîçìàїòòÿ ïðèðîäè, óòâåðäæåííÿ
ïðèíöèïіâ ñòàëîãî ðîçâèòêó, åôåêòèâíîї, áåçïå÷íîї і ïðèðîäîîõîðîííîї 
ïîâåäіíêè â äîâêіëëі (ïðèðîäíè÷à îñâіòíÿ ãàëóçü);

 ôîðìóâàííÿ â ó÷íÿ/ó÷åíèöі çäàòíîñòі äî çìіíè íàâêîëèøíüîãî ñâіòó 
çàñîáàìè ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé áåç øêîäè äëÿ ñåðåäîâèùà, äî âèêîðèñ-
òàííÿ òåõíîëîãіé äëÿ ñàìîðåàëіçàöії, êóëüòóðíîãî é íàöіîíàëüíîãî ñàìî-
âèÿâó (òåõíîëîãі÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü);

 ôîðìóâàííÿ â ó÷íÿ/ó÷åíèöі çäàòíîñòі äî âèðіøåííÿ ïðîáëåì ç âèêî-
ðèñòàííÿì öèôðîâèõ ïðèñòðîїâ, іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëî-
ãіé òà êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ äëÿ ðîçâèòêó, òâîð÷îãî ñàìîâèðàæåííÿ,
âëàñíîãî òà ñóñïіëüíîãî äîáðîáóòó; áåçïå÷íà òà âіäïîâіäàëüíà äіÿëüíіñòü â 
іíôîðìàöіéíîìó ñóñïіëüñòâі (іíôîðìàòè÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü);

 ñòàíîâëåííÿ ñàìîñòіéíîñòі ó÷íÿ/ó÷åíèöі, éîãî/її ñîöіàëüíîї çàëó÷å-
íîñòі òà àêòèâíîñòі ÷åðåç ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ðîçâèòîê
ïіäïðèєìëèâîñòі, çäàòíîñòі äî ñïіâïðàöі â ðіçíèõ ñåðåäîâèùàõ, óïåâíå-
íîñòі â ñîáі òà äîáðî÷åñíîñòі äëÿ áåçïåêè, äîáðîáóòó òà ñòàëîãî ðîçâèòêó 
(ñîöіàëüíà òà çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíà îñâіòíÿ ãàëóçü);

 ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ôîðìóâàííÿ â ó÷íÿ/ó÷åíèöі âëàñíîї іäåíòè÷íîñòі 
òà ãîòîâíîñòі äî çìіí ÷åðåç óñâіäîìëåííÿ ñâîїõ ïðàâ і ñâîáîä, îñìèñëåííÿ 
çâ’ÿçêіâ ìіæ іñòîðієþ і òåïåðіøíіì æèòòÿì; ïëåêàííÿ àêòèâíîї ãðîìàäÿí-
ñüêîї ïîçèöії íà çàñàäàõ äåìîêðàòії òà ïîâàãè äî ïðàâ ëþäèíè, íàáóòòÿ 
äîñâіäó ñïіâæèòòÿ çà äåìîêðàòè÷íèìè ïðîöåäóðàìè (ãðîìàäÿíñüêà òà іñ-
òîðè÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü);

 ðîçâèòîê ìàòåìàòè÷íîãî ìèñëåííÿ äèòèíè, çäàòíîñòåé ðîçóìіòè é 
îöіíþâàòè ìàòåìàòè÷íі ôàêòè é çàêîíîìіðíîñòі, ðîáèòè óñâіäîìëåíèé âè-
áіð, ðîçïіçíàâàòè â ïîâñÿêäåííîìó æèòòі ïðîáëåìè, ÿêі ìîæíà ðîçâ’ÿçóâàòè 
іç çàñòîñóâàííÿì ìàòåìàòè÷íèõ ìåòîäіâ, ìîäåëþâàòè ïðîöåñè òà ñèòóàöії
äëÿ âèðіøåííÿ ïðîáëåì (åëåìåíòè ìàòåìàòè÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі);

 ðîçâèòîê çäàòíîñòі ñïіëêóâàòèñÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ äëÿ äóõîâíîãî,
êóëüòóðíîãî é íàöіîíàëüíîãî ñàìîâèÿâó, ïîñëóãîâóâàòèñÿ íåþ â îñîáèñ-
òîìó і ñóñïіëüíîìó æèòòі, ó ìіæêóëüòóðíîìó äіàëîçі, áà÷èòè її ïåðåäóìî-
âîþ æèòòєâîãî óñïіõó; ïëåêàííÿ çäàòíîñòі ñïіëêóâàòèñÿ ðіäíîþ ìîâîþ 
(ÿêùî âîíà íå óêðàїíñüêà); ôîðìóâàííÿ øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî êóëü-
òóðíîї ñïàäùèíè; çáàãà÷åííÿ åìîöіéíî-÷óòòєâîãî äîñâіäó (åëåìåíòè 
ìîâíî-ëіòåðàòóðíîї îñâіòíüîї ãàëóçі).

Âèçíàííÿ îñâіòè ÿê çàãàëüíîëþäñüêîї öіííîñòі ñüîãîäíі íі â êîãî íå 
âèêëèêàє ñóìíіâó. Öå ïіäòâåðäæóєòüñÿ êîíñòèòóöіéíî çàêðіïëåíèì ïðà-
âîì ëþäèíè íà îñâіòó â íàøіé êðàїíі. Öå ïðàâî çàáåçïå÷óєòüñÿ іñíóþ÷îþ 
ñèñòåìîþ îñâіòè â Óêðàїíі, ó ÿêіé âіäîáðàæåíà ñâіòîãëÿäíà îáóìîâëåíіñòü
êîíöåïòóàëüíèõ çàñàä, ó òîìó ÷èñëі і ðåôîðìóâàííÿ ãàëóçі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Çìіñò іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò», îêðіì âçàєìîïîєäíàíèõ
îñâіòíіõ ãàëóçåé, ïîâ’ÿçàíèé іç âіêîâîþ ôіçіîëîãієþ і øêіëüíîþ ãіãієíîþ.
Åëåìåíòè çíàíü öієї íàóêè ââåäåíî â öåé êóðñ.

Îñîáëèâå ìіñöå ñåðåä íàóêîâèõ äèñöèïëіí, ç ÿêèìè ïîâ’ÿçàíà äàíà ìå-
òîäèêà, çàéìàє åêîëîãіÿ, ÿêà ñüîãîäíі ñòàëà êîìïëåêñíîþ. Ó÷åíі âèäіëÿ-
þòü áіëüøå ñòà ãàëóçåé åêîëîãі÷íîãî çíàííÿ.

Âîäíî÷àñ ãîëîâíèìè òà îñíîâíèìè öіëÿìè âèâ÷åííÿ іíòåãðîâàíîãî
êóðñó â ñó÷àñíèõ óìîâàõ є îçíàéîìëåííÿ ç ôîðìóâàííÿì, ðîçâèòêîì òà 
âäîñêîíàëåííÿì ïðåäìåòíèõ òà êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó÷íіâ і âèêî-
ðèñòàííÿ îñíîâíîãî іç çàñîáіâ – äіÿëüíіñíîãî ìåòîäó.

Ïðè öüîìó ñòðóêòóðà ïîñіáíèêà âêëþ÷àє ìåòîäè÷íі êîìïåòåíòíîñòі – 
çäàòíîñòі äî ðåàëіçàöії òієї ÷è іíøîї øêіëüíîї îñâіòíüîї ïðîãðàìè. Ïðè
öüîìó íå іãíîðóþòüñÿ åëåìåíòè òðàäèöіéíîї ìåòîäèêè.

Îñíîâíà ìåòà ïîñіáíèêà – äîïîìîãòè â÷èòåëåâі ðåàëіçóâàòè çìіñò іíòå-
ãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò», çàïðîâàäæóþ÷è íà ïðàêòèöі ñó÷àñíі
ïіäõîäè äî íàâ÷àííÿ (êîìïåòåíòíіñíèé, äіÿëüíіñíèé, îñîáèñòіñíî îðієíòî-
âàíèé).

Ó÷èòåëі îòðèìàþòü ìîæëèâіñòü îçíàéîìèòèñÿ àáî âäîñêîíàëèòè ñâîї
çíàííÿ ñòîñîâíî øëÿõіâ äîñÿãíåííÿ òàêèõ öіëåé:

ðåàëіçóâàòè î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè íîâîãî Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ç
îñâіòíіõ ãàëóçåé, ÿêі іíòåãðóє êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò,» ó ïðîöåñі óðî÷íîї
і ïîçàóðî÷íîї äіÿëüíîñòі;

ïðîåêòóâàòè, äîáèðàòè çìіñò і îðãàíіçîâóâàòè ñó÷àñíèé іíòåãðîâàíèé 
óðîê/çàíÿòòÿ ç êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò»;

ôîðìóâàòè êëþ÷îâі (íàñêðіçíі) òà ïðåäìåòíі êîìïåòåíòíîñòі;
âèêîðèñòîâóâàòè ñó÷àñíі, ó òîìó ÷èñëі іíòåðàêòèâíі çàñîáè íàâ÷àííÿ;
çäіéñíþâàòè ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íà-

â÷àííÿ ó÷íіâ;
ïðîâîäèòè äіàãíîñòèêó îñâіòíіõ ðåçóëüòàòіâ øêîëÿðіâ ç êóðñó «ß äî-

ñëіäæóþ ñâіò» çà 1 öèêë íàâ÷àííÿ;
çäіéñíþâàòè ñàìîîöіíêó ñâîєї îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі òîùî.

Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу, я пам’ятаю.
Те, що я роблю, я розумію.

Китайський філософ Конфуцій 
(28 вересня 551 р. до н. е. –

11 травня 479 р. до н. е.)

Не вчи камінь котитися, сама природа 
навчила його. Прийми лише перешкоду,
і він сам покотиться.

Григорій Сковорода,
український філософ, поет, 

педагог XVIII століття

Öі ïðîñòі é âîäíî÷àñ ìóäðі ñëîâà âêîòðå ïіäòâåðäæóþòü, ùî ñàìå âіä
ó÷èòåëÿ çàëåæèòü, íàñêіëüêè ãëèáîêèìè, ìіöíèìè òà ÿêіñíèìè áóäóòü
çíàííÿ, óìіííÿ òà íàâè÷êè ó÷íіâ. Ñó÷àñíі ó÷íі ñòàþòü íà óðîöі ïàðòíå-
ðàìè äëÿ â÷èòåëÿ, à ïðîöåñ íàâ÷àííÿ – їõíіì ñïіâðîáіòíèöòâîì. Ïåäàãî-
ãіêà ïàðòíåðñòâà äîçâîëÿє ó÷íÿì ñòàòè äîáðîâіëüíèìè é çàöіêàâëåíèìè
îäíîäóìöÿìè òà ðіâíîïðàâíèìè ó÷àñíèêàìè ïåäàãîãі÷íîãî ïðîöåñó, à òà-
êîæ íåñòè ñïіëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü çà éîãî ðåçóëüòàòè.

Êîæíà ç ïåðåëі÷åíèõ ìåòîäèê âèêëàäàííÿ є ñàìîñòіéíîþ; їõ іíòåãðàöіÿ 
ìîæëèâà ëèøå íà îñíîâі çàãàëüíèõ çàêîíіâ і ïðèíöèïіâ íàâ÷àííÿ, òîáòî
íà îñíîâі äèäàêòèêè. Çâ’ÿçîê ìåòîäèêè ç äèäàêòèêîþ – òðàäèöіéíèé. 
Áóäü-ÿêà ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ ñïèðàєòüñÿ íà çàãàëüíі çàêîíîìіðíîñòі,
ïðèíöèïè ïðîöåñó íàâ÷àííÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ñó÷àñíà ìåòîäèêà êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïîâ’ÿçàíà ç ðîçäіëàìè ïå-
äàãîãіêè, ÿêі äîñëіäæóþòü óñі ñêëàäîâі ïðîöåñó îñâіòè.

Ñïåöèôіêà âіêîâèõ îñîáëèâîñòåé ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ó âçàєìîäії ç íà-
âêîëèøíіì ñâіòîì óðàõîâóєòüñÿ àâòîðàìè ïðîãðàì і ïіäðó÷íèêіâ.

«ß äîñëіäæóþ ñâіò» ÿê íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò ìàє ïîòóæíі ìîæëèâîñòі
äëÿ ðåàëіçàöії çàâäàííÿ ðîçâèòêó ïіçíàâàëüíèõ ïðîöåñіâ. Ñàìå íà çìіñòі 
іíòåãðîâàíèõ ãàëóçåé ðîçøèðþþòüñÿ åëåìåíòàðíі çíàííÿ ó÷íіâ ïðî ïðåä-
ìåòè і ÿâèùà ïðèðîäè òà ñîöіóìó; ðîçêðèâàþòüñÿ â äîñòóïíіé ôîðìі 
çâ’ÿçêè ìіæ íåæèâîþ і æèâîþ ïðèðîäîþ òà âïëèâ ëþäèíè íà ïðèðîäó; 
âèõîâóєòüñÿ øàíîáëèâå òà ïîâàæíå ñòàâëåííÿ äî Áàòüêіâùèíè; ôîðìó-
þòüñÿ âìіííÿ àíàëіçóâàòè òà ñèíòåçóâàòè, îöіíþâàòè, óçàãàëüíþâàòè, ñèñ-
òåìàòèçóâàòè îá’єêòè òà ÿâèùà, âèçíà÷àòè çàêîíîìіðíіñòü çâ’ÿçêіâ (ó òîìó 
÷èñëі ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ) ìіæ íèìè; ôîðìóþòüñÿ âìіííÿ âіäðіçíÿòè 
іñòîòíå âіä íåіñòîòíîãî, ôîðìóëþâàòè ïðèïóùåííÿ (ãіïîòåçè), ïåðåâіðÿòè
їõ; âèðîáëÿþòüñÿ ïðàêòèêî-çîðієíòîâàíі âìіííÿ і íàâè÷êè.

Íàâè÷êè ëîãі÷íî îïðàöüîâóâàòè іíôîðìàöіþ, îäåðæàíó â ðіçíèé ñïîñіá, 
äîçâîëÿòü øêîëÿðåâі êðèòè÷íî îöіíþâàòè її äîñòîâіðíіñòü; ïîєäíóâàòè íî-
âèé äîñâіä ç íàáóòèì ðàíіøå і òâîð÷î éîãî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ðîçâ’ÿ-
çóâàííÿ ïîâñÿêäåííèõ ïðîáëåì.

Îñíîâíі çàâäàííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó:
 ñôîðìóâàòè â ó÷íіâ åëåìåíòàðíі ïîíÿòòÿ ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò íà 

îñíîâі єäíîñòі òà âçàєìîçâ’ÿçêó éîãî ñêëàäîâèõ åëåìåíòіâ;
 äàòè ïåðâèííå óÿâëåííÿ ïðî ñèñòåìó öіííîñòåé, ñîöіàëüíî ïðèéíÿòèõ

íîðì ïîâåäіíêè òà íîðì áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè â ñîöіàëüíîìó ñåðåäîâèùі, 
ïðî åêîëîãі÷íó êóëüòóðó;

 ïіäãîòóâàòè çäîáóâà÷іâ îñâіòè äî ïîäàëüøîї îñâіòè â ãàëóçі íàâêîëèø-
íüîãî ñâіòó â ìåæàõ ñóñïіëüíèõ і ïðèðîäíè÷èõ äèñöèïëіí і ñôîðìóâàòè â 
íèõ ïðàãíåííÿ ïіçíàâàòè íàâêîëèøíіé ñâіò ñàìîñòіéíî.

Çìіñò і ñòðóêòóðà íàâ÷àëüíèõ ïîñіáíèêіâ êóðñó ґðóíòóþòüñÿ íà òàêèõ 
ïðèíöèïàõ:

 íàñòóïíіñòü, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà íåïåðåðâíó é ïîñëіäîâíó îñâіòó øêî-
ëÿðіâ;

 íàî÷íіñòü, ÿêà äàє ìîæëèâіñòü çäîáóâà÷àì îñâіòè âñòàíîâëþâàòè
çâ’ÿçêè ìіæ òåîðåòè÷íèì ìàòåðіàëîì і ðåàëüíèì æèòòÿì, à òàêîæ îòðè-
ìàòè äîñòîâіðíі çíàííÿ ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò;

 ôóíäàìåíòàëüíіñòü і ïðèêëàäíà ñïðÿìîâàíіñòü, ÿêà ïåðåäáà÷àє çàñâî-
єííÿ íàóêîâèõ çíàíü, íàáóòòÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê і âèçíàííÿ çäîáóâà÷іâ 
îñâіòè àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè îñâіòíüîãî ïðîöåñó;

 âèõîâíèé àñïåêò íàâ÷àííÿ, ñïðÿìîâàíèé íà çàáåçïå÷åííÿ єäíîñòі íà-
â÷àííÿ і âèõîâàííÿ;

 êîëåêòèâіçì і ðîëüîâà ó÷àñòü, ÿêà ôîðìóє â ó÷íіâ íàâè÷êè ñïіëêó-
âàííÿ, ñïіëüíîї ðîáîòè â ïàðàõ і ãðóïàõ, óìіííÿ ðîçïîäіëÿòè ðîëі, áðàòè 
âіäïîâіäàëüíіñòü.

Îðãàíіçàöіÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ïåðåäáà÷àє ñëіäóâàííÿ êîíöåïöії ïðî-
áëåìíîãî íàâ÷àííÿ, ùî ñïðèÿє íå òіëüêè ôîðìóâàííþ â ó÷íіâ íåîáõіäíîї 
ñèñòåìè çíàíü, óìіíü і íàâèêіâ, àëå і äîñÿãíåííþ âèñîêîãî ðіâíÿ ðîçóìî-
âîãî ðîçâèòêó ó÷íіâ, ôîðìóâàííþ ó íèõ çäіáíîñòåé äî ñàìîíàâ÷àííÿ.

Ó ðàìêàõ êîíöåïöії ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ îñíîâíèìè ìåòîäàìè íà-
â÷àííÿ є ñïîñîáè ðîáîòè ç ó÷íÿìè, ÿêі ïåðåäáà÷àþòü їõ àêòèâíó ó÷àñòü ó 
ïðîöåñі íàâ÷àííÿ і ïіçíàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Îñíîâíèìè ìåòîäàìè ïіçíàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó â ïî÷àòêîâіé øêîëі 
є ñïîñòåðåæåííÿ і äîñëіäæåííÿ (åêñïåðèìåíòóâàííÿ). Ñïîñòåðåæåííÿ – öå 
âèâ÷åííÿ îá’єêòіâ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó çà äîïîìîãîþ îðãàíіâ ÷óòòÿ. Ïðè
îðãàíіçàöії ñïîñòåðåæåíü íåîáõіäíî ÷іòêî âèçíà÷èòè ç ó÷íÿìè ìåòó äàíîãî
âèäó äіÿëüíîñòі, ñòâîðèòè íåîáõіäíі óìîâè і ñêëàñòè ïëàí ðîáîòè. Ó õîäі
ðîáîòè äîöіëüíî ôіêñóâàòè ñïîñòåðåæåííÿ і ðåçóëüòàòè. Ó êіíöі ñïîñòåðå-
æåííÿ íåîáõіäíî îáîâ’ÿçêîâî çðîáèòè âèñíîâêè і ðîçãëÿíóòè ìîæëèâîñòі 
ïîäàëüøîї ðîáîòè.

Ñëîâåñíі ìåòîäè íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àþòü ïðîâåäåííÿ áåñіä, äèñêóñіé,
ïîÿñíåíü, ðîáîòó ç ïіäðó÷íèêîì òîùî. Ðîáîòà ç ïіäðó÷íèêîì âêëþ÷àє â
ñåáå ðіçíîìàíіòíі ñòðàòåãії ÷èòàííÿ (âèîêðåìëåííÿ ãîëîâíîãî ñëîâà,
äóìêè, çíàõîäæåííÿ âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ òîùî). Âèêîðèñòàííÿ íà î÷íèõ
ïîñіáíèêіâ (òàáëèöü, êàðò, ñõåì, ìóëÿæіâ òîùî) îáîâ’ÿçêîâå íà êîæíîìó
óðîöі, îñêіëüêè öå äîçâîëÿє ó÷íÿì îòðèìàòè äîñòîâіðíі çíàííÿ ïðî íà-
âêîëèøíіé ñâіò і éîãî ðåàëüíó êàðòèíó. Іãðîâà äіÿëüíіñòü ó ôîðìі äèäàê-
òè÷íèõ і ñþæåòíî-ðîëüîâèõ іãîð ñïðèÿє áіëüø åôåêòèâíîìó çàñâîєííþ àáî 
çàêðіïëåííþ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

Ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ çìіñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó äîöіëüíî âðàõîâó-
âàòè ìіæïðåäìåòíі çâ’ÿçêè ç іíøèìè ïðåäìåòàìè.

Ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ ïðåäìåòó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ó ìîëîäøèõ øêîëÿ-
ðіâ ïîâèíåí ñôîðìóâàòèñÿ öіëіñíèé ïîãëÿä íà íàâêîëèøíє ïðèðîäíå і ñî-
öіàëüíå ñåðåäîâèùå, ìіñöå â íüîìó ëþäèíè.

Âèõîäÿ÷è іç öüîãî, îñíîâíà ìåòà ïðåäìåòіâ, ùî ðåàëіçóþòü çìіñò іíòå-
ãðîâàíîãî êóðñó, – ôîðìóâàííÿ ñîöіàëüíîãî äîñâіäó øêîëÿðіâ, óñâіäîìëåííÿ 
íèìè åëåìåíòàðíîї âçàєìîäії â ñèñòåìі «ëþäèíà – ïðèðîäà – ñóñïіëüñòâî», 
âèõîâàííÿ ìîðàëüíîãî é åêîëîãі÷íî îáґðóíòîâàíîãî ñòàâëåííÿ äî ñåðåäî-
âèùà ïðîæèâàííÿ і ïðàâèë ïîâåäіíêè â íüîìó.

 ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂІ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÍÀÂ×ÀÍÍß ÒÀ ÇÌІÑÒ ÊÓÐÑÓ «ß ÄÎ-
ÑËІÄÆÓÞ ÑÂІÒ» ÇÀ ÄÅÐÆÀÂÍÈÌ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÌ ÏÎ×ÀÒÊÎÂÎЇ
ÎÑÂІÒÈ ÒÀ ÒÈÏÎÂÈÌÈ ÎÑÂІÒÍІÌÈ ÏÐÎÃÐÀÌÀÌÈ ÄËß І ÖÈÊËÓ ÍÀ-
Â×ÀÍÍß. Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè (ÄÑÏÎ) ñïðÿìîâàíèé íà
ôîðìóâàííÿ çìіñòó îñâіòè ÷åðåç äîñÿãíåííÿ çàãàëüíèõ і êîíêðåòíèõ î÷іêó-
âàíèõ ðåçóëüòàòіâ і òåõíîëîãіé (ìåòîäіâ) éîãî ðåàëіçàöії. Âіí âèçíà÷àє, ùî 
ñàìå ìàþòü çíàòè é óìіòè ó÷íі ïî çàêіí÷åííþ ïåâíîãî öèêëó íàâ÷àííÿ,
îêðåñëþє іäåéíі çàñàäè òà ïðèíöèïè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó òîùî.

Ó ÄÑÏÎ íå çàçíà÷åíî çìіñò îñâіòè (îñâіòíі çìіñòîâі ëіíії). À çàçíà÷åíі â 
íüîìó î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè є îñîáèñòіñíі, çàãàëüíі òà ïðåäìåòíі. Øëÿõè
äîñÿãíåííÿ öèõ ðåçóëüòàòіâ – òîáòî íàâ÷àëüíі ïðîãðàìè – ìîæóòü áóòè
ðіçíèìè.

Êîðèñòóþ÷èñü ÄÑÏÎ, ó÷èòåëі çìîæóòü ðîçðîáëÿòè ñâîї íàâ÷àëüíі ïðî-
ãðàìè òà êóðñè íà îñíîâі іíòåãðàöії ïðåäìåòіâ.

Âèìîãè äî îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ òà êîìïåòåíòíîñòåé çäî-
áóâà÷іâ îñâіòè âèçíà÷åíî çà òàêèìè îñâіòíіìè ãàëóçÿìè:

ìîâíî-ëіòåðàòóðíà (óêðàїíñüêà ìîâà òà ëіòåðàòóðà, ìîâè òà ëіòåðàòóðè
âіäïîâіäíèõ êîðіííèõ íàðîäіâ і íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí, іíøîìîâíà îñâіòà);

ìàòåìàòè÷íà;
ïðèðîäíè÷à;
òåõíîëîãі÷íà;
іíôîðìàòè÷íà;
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 ñîöіàëüíà і çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíà;
 ãðîìàäÿíñüêà òà іñòîðè÷íà;
 ìèñòåöüêà;
 ôіçêóëüòóðíà.

Çìіñò іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» äëÿ îáîõ öèêëіâ íà-
â÷àííÿ óêëàäåíèé âіäïîâіäíî äî:

 ÄÑÏÎ; Êîíöåïöії ÍÓØ, ùî çàòâåðäæåíà ðîçïîðÿäæåííÿì Êàáіíåòó
Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 14 ãðóäíÿ 2016 ðîêó № 988 «Ïðî ñõâàëåííÿ Êîí-
öåïöії ðåàëіçàöії äåðæàâíîї ïîëіòèêè ó ñôåðі ðåôîðìóâàííÿ çàãàëüíîї ñå-
ðåäíüîї îñâіòè «Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà» íà ïåðіîä äî 2029 ðîêó»;

 Êîíöåïòóàëüíèõ çàñàä ðåôîðìóâàííÿ ñåðåäíüîї îñâіòè, ùî óõâàëåíі 
ðіøåííÿì Êîëåãії ÌÎÍ Óêðàїíè âіä 27.10.2016 (ïðîòîêîë №10) «Íîâà
óêðàїíñüêà øêîëà: êîíöåïòóàëüíі çàñàäè ðåôîðìóâàííÿ ñåðåäíüîї øêîëè»;

 ñêëàäîâîї Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì ïî÷àòêîâîї îñâіòè äëÿ І öèêëó 
(1–2 êëàñè) – îñâіòíüîї ïðîãðàìè «ß äîñëіäæóþ ñâіò».

«ß äîñëіäæóþ ñâіò» є іíòåãðîâàíèì íàâ÷àëüíèì ïðåäìåòîì, ñïðÿìîâà-
íèì íà íàáóòòÿ ó÷íÿìè îñíîâ ïðèðîäíè÷èõ, ñóñïіëüíèõ, іíôîðìàòè÷íèõ
íàóê, іíæåíåðíèõ çíàíü, òåõíîëîãіé, ïіçíàâàëüíèõ і çàãàëüíîðîçâèâàëü-
íèõ íàâè÷îê, à òàêîæ íà âèõîâàííÿ âñåáі÷íî ðîçâèíóòîї îñîáèñòîñòі.

Âіí ðåàëіçóє çìіñò îñâіòíіõ ãàëóçåé Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї
îñâіòè:

 ïðèðîäíè÷îї;
 òåõíîëîãі÷íîї;
 іíôîðìàòè÷íîї;
 ñîöіàëüíîї òà çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї;
 ãðîìàäÿíñüêîї òà іñòîðè÷íîї
іç çàëó÷åííÿì åëåìåíòіâ çìіñòó ìàòåìàòè÷íîї òà ìîâíî-ëіòåðàòóðíîї ãà-

ëóçåé.
Ó ÄÑÏÎ (ïï. 14–18) äëÿ êîæíîї îñâіòíüîї ãàëóçі, ùî іíòåãðî-

âàíà â êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò», âèçíà÷åíî ìåòó òà çàãàëüíі 
ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè â öіëîìó. Çà íèìè âïî-
ðÿäêîâàíî îáîâ’ÿçêîâі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè, 
ÿêі є îñíîâîþ äëÿ їõ ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ íà íàñòóïíèõ ðіâíÿõ 
çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè.

Íà îñíîâі áàçîâîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ìîæå çäіéñíþâàòèñÿ ïîâíà àáî 
÷àñòêîâà іíòåãðàöіÿ ðіçíèõ îñâіòíіõ ãàëóçåé, ùî âіäîáðàæàєòüñÿ â òèïîâèõ 
îñâіòíіõ ïðîãðàìàõ, îñâіòíіé ïðîãðàìі çàêëàäó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè. 
Ó ïðîöåñі іíòåãðàöії êіëüêіñòü íàâ÷àëüíèõ ãîäèí, ïåðåäáà÷åíèõ íà âè-
â÷åííÿ êîæíîї îñâіòíüîї ãàëóçі, ïåðåðîçïîäіëÿєòüñÿ òàêèì ÷èíîì, ùî їõ 
ñóìàðíå çíà÷åííÿ íå çìåíøóєòüñÿ. Çìіñò ïðèðîäíè÷îї, ñîöіàëüíîї і 
çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї, ãðîìàäÿíñüêîї òà іñòîðè÷íîї, òåõíîëîãі÷íîї, іí-
ôîðìàòè÷íîї îñâіòíіõ ãàëóçåé іíòåãðóєòüñÿ â ðіçíіé êîìáіíàöії їõ êîìïî-
íåíòіâ, óòâîðþþ÷è іíòåãðîâàíі ïðåäìåòè і êóðñè, ïåðåëіê і íàçâè ÿêèõ 
çàçíà÷àþòüñÿ â òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàìàõ, îñâіòíіé ïðîãðàìі çàêëàäó 
çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè. [ÄÑÏÎ, ï. 24[[ .]

Îñíîâíèé çìіñò äàíîãî êóðñó ïðåäñòàâëåíî ó äâîõ Òèïîâèõ îñâіòíіõ 
ïðîãðàìàõ, ÿêі ñòâîðåíі íà îñíîâі äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè 
äëÿ 1–2 êëàñіâ (І öèêë íàâ÷àííÿ), ÿêі çàòâåðäæåíî íàêàçîì ÌÎÍ Óêðàїíè
âіä 21.03.2018 № 268:
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Òèïîâà îñâіòíÿ ïðîãðàìà äëÿ 1–2 êëàñіâ çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї
îñâіòè, ðîçðîáëåíà ïіä êåðіâíèöòâîì Î. ß. Ñàâ÷åíêî;

Òèïîâà îñâіòíÿ ïðîãðàìà äëÿ 1–2 êëàñіâ çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї
îñâіòè, ðîçðîáëåíà ïіä êåðіâíèöòâîì Ð. Á. Øèÿíà.

Òèïîâі îñâіòíі ïðîãðàìè äëÿ çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè ðîçðî-
áëåíî âіäïîâіäíî äî Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó», Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó
ïî÷àòêîâîї îñâіòè. Ó ïðîãðàìàõ âèçíà÷åíî çìіñòîâі ëіíії; î÷іêóâàíі ðåçóëü-
òàòè íàâ÷àííÿ òà âіäïîâіäíèé çìіñò êîæíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà ÷è іí-
òåãðîâàíîãî êóðñó. Ïðîãðàìè ïîáóäîâàíî іç âðàõóâàííÿì òàêèõ ïðèíöèïіâ:

äèòèíîöåíòðîâàíîñòі òà ïðèðîäîâіäïîâіäíîñòі;
óçãîäæåííÿ öіëåé, çìіñòó é î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ;
íàóêîâîñòі, äîñòóïíîñòі і ïðàêòè÷íîї ñïðÿìîâàíîñòі çìіñòó;
íàñòóïíîñòі і ïåðñïåêòèâíîñòі íàâ÷àííÿ;
âçàєìîçâ’ÿçàíîãî ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâèõ і ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñ-

òåé;
ëîãі÷íîї ïîñëіäîâíîñòі і äîñòàòíîñòі çàñâîєííÿ ó÷íÿìè ïðåäìåòíèõ

êîìïåòåíòíîñòåé;
ìîæëèâîñòåé ðåàëіçàöії çìіñòó îñâіòè ÷åðåç ïðåäìåòè àáî іíòåãðîâàíі

êóðñè;
òâîð÷îãî âèêîðèñòàííÿ â÷èòåëåì ïðîãðàìè çàëåæíî âіä óìîâ íà-

â÷àííÿ;
àäàïòàöії äî іíäèâіäóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, іíòåëåêòóàëüíèõ і ôіçè÷-

íèõ ìîæëèâîñòåé, ïîòðåá òà іíòåðåñіâ äіòåé.
Ðåàëіçàöіÿ Êîíöåïöії Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè òà íîâîãî Äåðæàâíîãî

ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè і âіäïîâіäíî îñâіòíіõ ïðîãðàì ïîòðåáóє íîâèõ
ïîãëÿäіâ íà ìåòîäè÷íó ïіäãîòîâêó â÷èòåëÿ, ÿêà ìàє áóòè çàñíîâàíà íà
êîìïåòåíòíіñíîìó, äіÿëüíіñíîìó і îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíîìó ïіäõîäàõ äî
íàâ÷àííÿ.

Äîìіíóâàííÿ äіÿëüíіñíîãî ïіäõîäó â íàâ÷àííі äîçâîëÿє ñôîðìóâàòè â 
ó÷íіâ äîñâіä íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ÿê îñíîâè êîìïåòåíòíîñòі.

Åôåêòèâíіñòü ðåàëіçàöії çàâäàíü òà öіëåé äîñÿãàєòüñÿ ñòâîðåííÿì і âè-
êîðèñòàííÿì íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî êîìïëåêñó, ÿêèé, êðіì ïðîãðàìè,
âêëþ÷àє àëüòåðíàòèâíі ïіäðó÷íèêè, ðîáî÷і çîøèòè, äèäàêòè÷íі êàðòêè,
ïëàêàòè, øêіëüíі àòëàñè, íàñòіííі êàðòè, çàâäàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè,
ìóëüòèìåäіéíі ïіäðó÷íèêè, ìåòîäèêè, õðåñòîìàòіéíі ïîñіáíèêè, іíòåðíåò-
ðåñóðñè òîùî. Öå ñïðèÿє ñòâîðåííþ â÷èòåëþ îïòèìàëüíèõ óìîâ ùîäî ïðî-
åêòóâàííÿ ñó÷àñíîãî, öіêàâîãî і, ãîëîâíå, ðåçóëüòàòèâíîãî óðîêó.

Âèêîðèñòàííÿ òàêîãî íàâ÷àëüíî-äèäàêòè÷íîãî і ìåòîäè÷íîãî êîìï-
ëåêòó â÷èòåëåì/â÷èòåëüêîþ íå âèêëþ÷àє ïîñòіéíîãî âіäñëіäêîâóâàííÿ é 
óñâіäîìëåííÿ íèì/íåþ ìåòîäè÷íèõ íîâèíîê, ïîøóêó ìîæëèâîñòåé ðåàëі-
çàöії їõ ó ñâîїé ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі, ó òîìó ÷èñëі і âëàñíèõ ðîçðîáîê.

Ó ïîñіáíèêó ðîçêðèòî ìåòîäè÷íі àñïåêòè іíòåãðîâàíîãî ïðåäìåòó/
êóðñó, ÿêèé îá’єäíóє åëåìåíòè ìåòîäèê íàâ÷àííÿ ïðèðîäîçíàâñòâà, îñíîâ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà áåçïåêè æèòòєäіÿëüíîñòі, іñòîðè÷íîї òà ãðîìàäÿíñüêîї
îñâіòè òîùî.

Äåðæàâíèé ñòàíäàðò íå ïіäãàíÿє îñâіòíіé ïðîöåñ äî ïåâíèõ ñòàòè÷íèõ
øàáëîíіâ, à ñòâîðþє ìîæëèâîñòі äëÿ ïåäàãîãі÷íîї òâîð÷îñòі, óïðîâàäæåííÿ
ðіçíîìàíіòíèõ òåõíîëîãіé íàâ÷àííÿ, íàâ÷àëüíèõ ïîñіáíèêіâ.

Ó÷èòåëü, îáèðàþ÷è ïðîãðàìó äëÿ ñâîєї ðîáîòè, ïîâèíåí óðàõîâóâàòè
íàñòóïíі âèìîãè:
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 ïðîãðàìà ïîâèííà ðåàëіçîâóâàòè çìіñò îñâіòíüîãî ñòàíäàðòó;
 áóòè çàáåçïå÷åíà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèìè êîìïëåêòàìè äëÿ êîæíîãî

ðîêó íàâ÷àííÿ (ïіäðó÷íèêàìè, ðîáî÷èìè çîøèòàìè/ïîñіáíèêàìè, ìåòî-
äè÷íèìè ðåêîìåíäàöіÿìè äëÿ â÷èòåëÿ òà іí.);

 íå çàïåðå÷óâàòè òåîðåòè÷íîї êîíöåïöії, ùî ëåæèòü â îñíîâі ïîáóäîâè 
äèäàêòè÷íîї ñèñòåìè, ó ðàìêàõ ÿêîї ïðàöþє ïî÷àòêîâà øêîëà.

 ÌÅÒÎÄÈ×ÍІ ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÎÐÃÀÍІÇÀÖІЇ ÒÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÇÀ-
ÍßÒÜ Ç ІÍÒÅÃÐÎÂÀÍÎÃÎ ÊÓÐÑÓ «ß ÄÎÑËІÄÆÓÞ ÑÂІÒ» Ó ÏÎ×ÀÒÊÎ-
ÂІÉ ØÊÎËІ. Ùî òàêå іíòåãðîâàíèé êóðñ? Ïðåäìåòíèé êóðñ, ÿêèé 
îá’єäíóє â ñîáі îñíîâíèé çìіñò ñóìіæíèõ òåìàòè÷íèõ áëîêіâ îäíîãî íà-
â÷àëüíîãî ïðåäìåòà, àáî ïîєäíàííÿ ìіæ ñîáîþ çìіñòó òåìàòè÷íèõ áëîêіâ 
ðіçíèõ ïðåäìåòіâ ç îäíієї (àáî äåêіëüêîõ) îñâіòíіõ îáëàñòåé.

Çìіñò îñâіòè ìàє çàáåçïå÷óâàòè ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñòі ó÷íÿ/ó÷åíèöі
(âèõîâàíöÿ/âèõîâàíêè), ðîçâèòîê éîãî/її çäіáíîñòåé і îáäàðóâàíü, íàóêî-
âîãî ñâіòîãëÿäó [3]. Òîìó îñîáëèâà ðîëü ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ ïîâèííà ïðè-
äіëÿòèñÿ ðîçâèòêó ñèñòåìíîãî ìèñëåííÿ, óìіííþ ïîïîâíþâàòè ñâîї çíàííÿ,
îðієíòóþ÷èñü ó ïîòîöі іíôîðìàöії ðіçíîãî ñòóïåíÿ ñêëàäíîñòі. Âàæëèâîãî 
çíà÷åííÿ òóò íàáóâàþòü êîìïîíåíòè îñâіòè, ùî âіäîáðàæàþòü òåíäåíöії
іíòåãðàöії íàóêîâîãî çíàííÿ. Ñàìå іíòåãðàöіÿ âèçíà÷àє ñòèëü íàóêîâîãî
ìèñëåííÿ і ñâіòîãëÿäó ñó÷àñíîї ëþäèíè. Ñëîâíèê ñó÷àñíîї óêðàїíñüêîї 
ìîâè äàє íàñòóïíå òëóìà÷åííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ: іíòåãðàöіÿ – îá’єäíàííÿ â 
öіëå áóäü-ÿêèõ îêðåìèõ ÷àñòèí [2].
Іíòåãðàöіÿ â íàâ÷àííі – ïðîöåñ óñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ ñòðóêòóð-

íèìè êîìïîíåíòàìè çìіñòó â ðàìêàõ ïåâíîї ñèñòåìè îñâіòè ç ìåòîþ ôîð-
ìóâàííÿ öіëіñíîãî óÿâëåííÿ ïðî ñâіò, îðієíòîâàíèé íà ðîçâèòîê і 
ñàìîðîçâèòîê îñîáèñòîñòі äèòèíè.
Іíòåãðàöіÿ – öå ïðèðîäíèé âçàєìîçâ’ÿçîê íàóê, íàâ÷àëüíèõ äèñöèïëіí, 

ðîçäіëіâ і òåì ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ íà îñíîâі ïðîâіäíîї іäåї і ïðî-
âіäíèõ ïîëîæåíü ç ãëèáîêèì, ïîñëіäîâíèì, áàãàòîãðàííèì ðîçêðèòòÿì 
äîñëіäæóâàíèõ ïðîöåñіâ і ÿâèù.

Ìåòà іíòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ – ôîðìóâàííÿ öіëіñíîãî áà÷åííÿ ñâіòó, à 
òàêîæ ïîâíîöіííîї ìîòèâàöії äî íàâ÷àííÿ â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ, ùî, çà 
ñëîâàìè ïðîâіäíîãî ôàõіâöÿ ç òåîðії òà іñòîðії ïåäàãîãіêè І. Ï. Ïіäëàñîãî, є 
«…çáàãà÷åííÿ çìіñòó îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíèì öіêàâèì ìàòåðіàëîì; çàäî-
âîëåííÿ ïіçíàâàëüíèõ çàïèòіâ і ïîòðåá ó÷íіâ; îðãàíіçóâàííÿ öіêàâîãî ñïіë-
êóâàííÿ äіòåé ìіæ ñîáîþ; çàîõî÷óâàííÿ âèêîíóâàòè çàâäàííÿ ïіäâèùåíîї 
ñêëàäíîñòі; ãóìàííå ñòàâëåííÿ äî âñіõ ó÷íіâ – çäàòíèõ, âіäñòàþ÷èõ, áàéäó-
æèõ; äîòðèìàííÿ ðіâíîãî ñòèëþ ñòîñóíêіâ ìіæ óñіìà ó÷íÿìè; ôîðìóâàííÿ 
àêòèâíîї ñàìîîöіíêè ñâîїõ ìîæëèâîñòåé; âèêîðèñòàííÿ åôåêòèâíîї ïіä-
òðèìêè äèòÿ÷èõ іíіöіàòèâ, ïіäáàäüîðþâàííÿ ó÷íіâ ó ðàçі âèíèêíåííÿ â íèõ 
òðóäíîùіâ; âèõîâàííÿ âіäïîâіäàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àëüíîї ïðàöі; ïі-
êëóâàííÿ ïðî ðіçíîìàíіòíіñòü ìåòîäіâ і ïðèéîìіâ íàâ÷àííÿ.

«Іíòåãðàöіÿ» ÿê îñâіòíє ïîíÿòòÿ ìîæå ìàòè äâà çíà÷åííÿ: ïî-ïåðøå, öå 
ñòâîðåííÿ ó øêîëÿðіâ öіëіñíîãî óÿâëåííÿ ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò (òóò іíòå-
ãðàöіÿ ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê ìåòà íàâ÷àííÿ); ïî-äðóãå, öå çíàõîäæåííÿ ñïіëü-
íîї ïëàòôîðìè çáëèæåííÿ ïðåäìåòíèõ çíàíü (òóò іíòåãðàöіÿ âèñòóïàє
çàñîáîì íàâ÷àííÿ).

Äåðæàâíèé ñòàíäàðò îðієíòóє â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ íà âèêîðèñ-
òàííÿ â îñâіòíüîìó ïðîöåñі òàêîãî çìіñòó îñâіòè і òåõíîëîãіé íàâ÷àííÿ, 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



14

ÿêèé âіäêðèє ìîæëèâîñòі äëÿ ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ êîìïåòåíòíîñòåé, íåîá-
õіäíèõ äëÿ óñïіøíîї ñàìîðåàëіçàöії â ñîöіóìі.

Îñíîâíîþ íîâàöієþ íîâîãî Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó є ñòðóêòóðóâàííÿ
çìіñòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè íà çàñàäàõ іíòåãðàòèâíîãî ïіäõîäó â íàâ÷àííі.

Êîíöåïöіÿ ïîëüñüêîãî ïðîôåñîðà Òàäåóøà Âєíöêîâñüêîãî âêëþ÷àє ÷î-
òèðè àñïåêòè іíòåãðàöії:

ïåðøèé – іíòåãðàöіÿ íà ðіâíі äіÿëüíîñòі (іãðîâà, ïіçíàâàëüíî-äîñëіä-
íèöüêà, òðóäîâà, ÷èòàöüêà òîùî), òîáòî ñïîñîáè, ÿêèìè іíòåãðóþòü ïðåäìåòè;

äðóãèé – іíòåãðàöіÿ, ïîâ’ÿçàíà ç ìåòîäàìè òà ôîðìàìè (íàóêîâà êîí-
öåïöіÿ ðîçãëÿäàєòüñÿ і âèðіøóєòüñÿ ðіçíèìè íàâ÷àëüíèìè ïðåäìåòàìè â
ñóêóïíîñòі âñіõ çàñîáіâ і ìåòîäіâ);

òðåòіé – іíòåãðàöіÿ íà îðãàíіçàöіéíîìó ðіâíі. Âîíà ïîòðåáóє îðãàíіçà-
öії íàâ÷àëüíîãî ïðîñòîðó òàêèì ÷èíîì, ùîá öå ñïðèÿëî ÿêíàéêðàùîìó
çàñâîєííþ òåìè;

÷åòâåðòèé àñïåêò – іíòåãðàöіÿ íà ðіâíі çìіñòó. Іíòåãðóþ÷è çìіñò ðіç-
íèõ îñâіòíіõ ãàëóçåé, äîöіëüíî êîìïîíóâàòè òåìè òàê, ùîá âîíè ãàðìî-
íіéíî äîïîâíþâàëè îäíà îäíó, ñïðèÿëè ôîðìóâàííþ öіëіñíîї êàðòèíè
ñâіòó, îäíàê íå ïîâòîðþâàëèñÿ [7].

×è ìîæíà áóäü-ÿêå îá’єäíàííÿ ðіçíèõ äèñöèïëіí íà óðîöі íàçâàòè іí-
òåãðîâàíèì óðîêîì? Ïîòðіáíà ïðîâіäíà іäåÿ, ÿêà çàáåçïå÷óє íåðîçðèâíèé
çâ’ÿçîê, öіëіñíіñòü òàêîãî óðîêó.
Іíòåãðàöіþ çìіñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ç ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìå-

òіâ çäіéñíþþòü íàâêîëî ïåâíîãî îá’єêòà ÷è ÿâèùà äîâêіëëÿ, àáî íàâêîëî
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, іäåї ÷è ñþæåòó ìіæïðåäìåòíîãî õàðàêòåðó, àáî äëÿ
ñòâîðåííÿ òâîð÷îãî ïðîäóêòó òîùî. Âàæëèâèì çàñîáîì ôîðìóâàííÿ öіëіñ-
íîї óÿâè ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò є іíòåãðàöіÿ ðіçíîìàíіòíîї іíôîðìàöії â
ðàìêàõ âèâ÷åííÿ îêðåìèõ ñîöіîêóëüòóðíèõ òåì (ïðîáëåì). Òåìàòè÷íі äíі
(òèæíі) îá’єäíóþòü áëîêè çíàíü іç ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ, òåì íà-
âêîëî îäíієї îñâіòíüîї ïîäії (ïðîáëåìè, ñþæåòó, іäåї, òåìè òîùî).

Îñâіòíÿ ïîäіÿ – îäíà ç ôîðì іíòåãðàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó. Öÿ ôîðìà 
ïåðåäáà÷àє ðîçøèðåííÿ ïðåäìåòíîãî çìіñòó, ôîðìóâàííÿ ìîòèâàöії íà íà-
â÷àëüíó äіÿëüíіñòü, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ñàìîðåàëіçàöії ó÷íіâ òà ïðåçåíòà-
öії ïðîäóêòіâ їõ ïðîåêòíîї òà òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, ðîçâèòîê îðãàíіçàòîðñüêèõ
çäіáíîñòåé ÷åðåç çàëó÷åííÿ ó÷íіâ äî ðіçíèõ ôîðì äіÿëüíîñòі, ðîçâèòîê
êîìóíіêàòèâíèõ íàâè÷îê ÷åðåç ðîáîòó â ãðóïàõ, âèõîâàííÿ øàíîáëèâîãî 
ñòàâëåííÿ äî òðàäèöіé.

Îñíîâíі ï å ð å â à ã è ìåòîäó «îñâіòíÿ ïîäіÿ (ñþæåò, òåìà, іäåÿ)»:
ó÷åíü ìàє ìîæëèâіñòü îòðèìàòè íîâі çíàííÿ, ÿêі íå ïåðåäáà÷åíі ïðî-

ãðàìîþ;
íàáóâàєòüñÿ äîñâіä ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ і ïåäàãîãіâ;
öå ãàðíèé ñïîñіá ìîòèâàöії äëÿ ðîçâèòêó ïіçíàâàëüíîãî іíòåðåñó;
äèòèíà îòðèìóє íàâè÷êè óñâіäîìëåíîãî âèáîðó, ïàðòíåðñüêèõ âіäíî-

ñèí, ìіæîñîáèñòіñíèõ êîìóíіêàöіé;
äèòèíà â÷èòüñÿ ñàìîâèðàæåííþ, ñàìîâèçíà÷åííþ, ñàìîðåàëіçàöії òà

ðåôëåêñії;
êîæíà äèòèíà âêëþ÷åíà â äіÿëüíіñòü.
Äî íåäîëіêіâ ìåòîäó ìîæíà çàðàõóâàòè:
ïîðóøåííÿ ëîãіêè і ñèñòåìíîñòі âèâ÷åííÿ îêðåìîãî/ïåâíîãî íàâ÷àëü-

íîãî ìàòåðіàëó;
íåïðîïîðöіéíіñòü ðîçïîäіëó ìàòåðіàëó ìіæ ïðåäìåòàìè;
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 ïåðåâàíòàæåííÿ çìіñòó óðîêó çìіñòîì îäíîãî ïðåäìåòà і âіäñóòíіñòü 
іíøèõ;

 íàÿâíіñòü ïîçàïðîãðàìîâîãî çìіñòó;
 ñêëàäíіñòü êîíòðîëþ ùîäî âèêîíàííÿ ïðîãðàìè òà âåäåííÿ æóðíàëіâ.
Ñòâîðåííÿ єäèíîãî äëÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ òåìàòè÷íîãî ïðîñòîðó äî-

çâîëÿє óíèêíóòè äóáëþâàííÿ іíôîðìàöії ó çìіñòі ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñ-
öèïëіí òà âîäíî÷àñ ðîçãëÿíóòè àíàëîãі÷íèé ìàòåðіàë îäíî÷àñíî ç áàãàòüîõ 
ñòîðіí çà äîïîìîãîþ ðіçíèõ äèäàêòè÷íèõ çàñîáіâ. Öèì çàáåçïå÷óєòüñÿ
çáàëàíñîâàíіñòü ó ñïðèéíÿòòі іíôîðìàöії ðіçíèõ îñâіòíіõ ãàëóçåé, åìî-
öіéíî êîìôîðòíà àòìîñôåðà íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü. Іíòåãðàöіÿ ïðîãðàìîâîãî
çìіñòó ñòâîðþє ïåðåäóìîâè äëÿ ðіçíîáі÷íîãî ðîçãëÿäó áàçîâèõ ïîíÿòü,
ÿâèù, áіëüø øèðîêîãî îõîïëåííÿ çìіñòó, ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ñèñòåìíîãî 
ìèñëåííÿ, ïîçèòèâíîãî åìîöіéíîãî ñòàâëåííÿ äî ïðîöåñó ïіçíàííÿ, âîäíî-
÷àñ ñòâîðþє ìîæëèâîñòі ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ðîáî÷îãî ÷àñó [8].

Î. Ñåìåíîã ðîçðіçíÿє òàêі ôîðìè іíòåãðàöії: ïîâíó, ÷àñòêîâó і áëîêîâó. 
Ïîâíà õàðàêòåðèçóєòüñÿ ñèíòåçóâàííÿì íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó â îäíîìó 
êóðñі, ÷àñòêîâà – ñèíòåçóâàííÿì ÷àñòèíè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ç âèäі-
ëåííÿì ñïåöèôі÷íèõ ðîçäіëіâ, áëîêîâà – ïîáóäîâîþ àâòîíîìíèõ áëîêіâ іç 
ñàìîñòіéíèìè ïðîãðàìàìè àáî ðîçäіëàìè çàãàëüíîї ïðîãðàìè [6].

Çà ðіâíåì іíòåãðàöії çìіñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ðîçðіçíÿþòü:
 âíóòðіøíüîïðåäìåòíó – іíòåãðàöіþ ïîíÿòü, çíàíü, óìіíü ó ìåæàõ 

îêðåìèõ (ñóìіæíèõ) ïðåäìåòіâ;
 ìіæïðåäìåòíó – ñèíòåç ôàêòіâ, ïîíÿòü, ïðèíöèïіâ äâîõ àáî áіëüøå 

äèñöèïëіí;
 òðàíñïðåäìåòíó – ñèíòåç êîìïîíåíòіâ îñíîâíîãî і äîäàòêîâîãî çìіñòó 

îñâіòè.
Ñàì ïðîöåñ іíòåãðàöії ïîòðåáóє âèêîíàííÿ ïåâíèõ óìîâ, à ñàìå:
 îá’єêòè äîñëіäæåííÿ çáіãàþòüñÿ àáî äîñèòü áëèçüêі;
 â іíòåãðîâàíèõ ïðåäìåòàõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ îäíàêîâі àáî áëèçüêі ìå-

òîäè äîñëіäæåííÿ;
 іíòåãðîâàíі çâ’ÿçêè áóäóþòüñÿ íà çàãàëüíèõ çàêîíîìіðíîñòÿõ і òåîðå-

òè÷íèõ êîíöåïöіÿõ.

Ùî ïîòðіáíî äëÿ іíòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ? Öå:
 ïðîãðàìà іíòåãðîâàíîãî êóðñó;
 іíòåãðîâàíèé ïіäðó÷íèê, äèäàêòè÷íі ìàòåðіàëè, ùî âêëþ÷àþòü іíòå-

ãðîâàíі çàâäàííÿ ÿê ñèíòåç çíàíü і óìіíü ç ðіçíèõ íàóêîâèõ îáëàñòåé, 
ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïëіí íàâêîëî âèâ÷åííÿ îäíîãî ïèòàííÿ, âèðі-
øåííÿ îäíієї ïðîáëåìè.

Ç óïðîâàäæåííÿì êîíöåïöії Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè ïðîöåñ іíòåãðàöії 
íàáóâ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó. Ó єäèíèé êóðñ îá’єäíóþòüñÿ íå ëèøå ïðèðî-
äîçíàâ÷і çíàííÿ, à é çíàííÿ ïðî ñîöіàëüíå îòî÷åííÿ øêîëÿðà. Ó 1 êëàñі 
âèíèêàє ïîòðåáà âêëþ÷åííÿ âіäîìîñòåé òàêèõ ãàëóçåé ÿê «Ïðèðîäíè÷à»,
«Ãðîìàäÿíñüêà òà іñòîðè÷íà îñâіòà», «Òåõíîëîãі÷íà», «Ñîöіàëüíà òà 
çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíà» òîùî. Іíòåãðîâàíà ïîáóäîâà êóðñó, ó ÿêîìó íå 
âіäáóâàєòüñÿ ÷іòêîãî ïîäіëó çíàíü íà áіîëîãі÷íі, іñòîðè÷íі, ñóñïіëüñòâî-
çíàâ÷і, òåõíîëîãі÷íі, іíôîðìàöіéíі, åêîëîãі÷íі, íàäàє áіëüø øèðîêі ìîæ-
ëèâîñòі ó ïëàíі çáàãà÷åííÿ çìіñòó îñâіòè.

Êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ñïðèÿє ðîçøèðåííþ, ñèñòåìàòèçàöії òà ïî-
ãëèáëåííþ óÿâëåíü ó÷íіâ ïðî ïðèðîäíі і ñîöіàëüíі îá’єêòè і ÿâèùà ÿê 
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êîìïîíåíòè єäèíîãî ñâіòó, äîïîìàãàє îâîëîäіòè îñíîâàìè ïðàêòèêî-îðієí-
òîâàíèõ çíàíü ïðî ïðèðîäó, ëþäèíó і ñóñïіëüñòâî, є ïðîïåäåâòè÷íîþ îñíî-
âîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó â éîãî îðãàíі÷íіé єäíîñòі і
ðіçíîìàíіòíîñòі ïðèðîäè і ñóñïіëüñòâà, äåÿêèõ îñîáèñòіñíèõ êîìïåòåíöіé,
ÿêі ñòîñóþòüñÿ åìîöіéíî-öіííіñíîãî ñòàâëåííÿ äî íàâêîëèøíüîãî ñâіòó.

Çìіñò ÿêèõ ïðåäìåòіâ ìîæíà іíòåãðóâàòè? Ìіæíàðîäíèé äîñâіä іíòå-
ãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ âèîêðåìëþє äâà îñíîâíèõ ïðåäìåòè, íàâêîëî ÿêèõ
íàéêðàùå іíòåãðóþòüñÿ îñâіòíі ãàëóçі. Öå ïðèðîäîçíàâñòâî òà ìîâíî-ëіòå-
ðàòóðíà ãàëóçü. Äëÿ áіëüøîñòі øêіëüíèõ ïðåäìåòіâ íàâ÷àëüíîãî ïëàíó
öіëі і çàâäàííÿ íàâ÷àííÿ є çàãàëüíèìè, îñîáëèâî òàì, äå âîíè ïîâ’ÿçàíі ç
âçàєìîçâ’ÿçêàìè ïðèðîäè і ëþäèíè òà âіäíîñèíàìè ìіæ ëþäüìè. Àäæå 
ìîâà є óíіâåðñàëüíèì çàñîáîì ñïіëêóâàííÿ äëÿ âñüîãî ëþäñòâà. Ñàìå öÿ її 
âëàñòèâіñòü ðîáèòü ìîæëèâèì âèêîðèñòàííÿ ìîâè/ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі
ÿê óíіâåðñàëüíîãî çíàðÿääÿ ïіçíàííÿ. Òîìó âñі àñïåêòè, ïîâ’ÿçàíі ç âè-
â÷åííÿì ðіäíîї ìîâè, âіäіãðàþòü âàæëèâó ðîëü â іíòåãðîâàíîìó íàâ÷àííі. 
Êðіì òîãî, öå – ìîæëèâіñòü çíàéîìèòèñÿ íà óðîöі ç ïî÷óòòÿìè é ìіðêó-
âàííÿìè, ç áàãàòñòâîì і ñàìîáóòíіñòþ íàöіîíàëüíîї ëіòåðàòóðè – ïîåçієþ, 
ïðîçîþ, äðàìàòè÷íèìè òâîðàìè, ÿêі ïîâ’ÿçóþòü ëþäåé ðіçíèõ ïîêîëіíü,
ðіçíèõ êóëüòóð і ðіçíèõ іíòåðåñіâ. Öå òàêîæ ÷óäîâà íàãîäà áëèæ÷å ïіçíàòè
ìіñöåâі çâè÷àї і òðàäèöії äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè і ñòàëîãî æèòòÿ.

Âàæêî ïåðåîöіíèòè ðîëü ïðèðîäíè÷èõ íàóê â îðãàíіçàöії іíòåãðîâàíîãî 
íàâ÷àííÿ. Íàïðèêëàä, ïðèðîäíè÷і ïðåäìåòè äîçâîëÿþòü âèâ÷àòè ïðî-
áëåìè ëþäñòâà і ðîçãëÿäàòè їõ ïðè÷èíè, ñóòíіñòü і ñïîñîáè âèðіøåííÿ. Öі 
ãàëóçі çíàíü іäåàëüíі äëÿ âêëþ÷åííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèâ÷åííÿì ïðè-
ðîäè ÷åðåç äîñëіäæåííÿ її çàêîíіâ і ïðîöåñіâ; ìіñöÿ ëþäèíè ó ïðèðîäі;
âçàєìîäії ëþäèíè і ïðèðîäè.

Ïðèðîäíè÷і íàóêè îáґðóíòîâóþòü øëÿõè ðîçâèòêó ëþäèíè äëÿ çàäî-
âîëåííÿ ìàòåðіàëüíèõ ïîòðåá ó õàð÷óâàííі, îäÿçі, æèòëі, à îòæå, âïëèâà-
þòü íà ðîçâèòîê åêîíîìіêè. Ïðèðîäíè÷і íàóêè ïðàãíóòü äî ñòâîðåííÿ
íåîáõіäíèõ åêîëîãі÷íèõ óìîâ æèòòÿ і ïðàöі, âіä ÿêèõ çàëåæàòü çäîðîâ’ÿ і
äîâãîëіòòÿ ëþäåé. Âèñîêèé ðіâåíü ðîçâèòêó ïðèðîäíè÷èõ íàóê ÷èíèòü 
ñåðéîçíèé âïëèâ íà ñîöіóì ó öіëîìó, íà éîãî êóëüòóðó і ãóìàíіçàöіþ ëþä-
ñüêèõ âіäíîñèí. Çâіäñè âèïëèâàє ïîòðåáà â ïîøèðåííі ïðèðîäíè÷î-íàóêî-
âèõ çíàíü ÿê ñåðåä óñüîãî íàñåëåííÿ, òàê і íà ðіçíèõ âіêîâèõ åòàïàõ 
ðîçâèòêó ëþäèíè.

Ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ âàæëèâî ðîáèòè àêöåíò íà ðîçâèòîê íàâè÷îê ïî-
øóêó òà âèðіøåííÿ êîíêðåòíèõ ïðîáëåì і âèâ÷åííÿ âçàєìîçâ’ÿçêó ìіæ
íàóêîþ, òåõíîëîãієþ і ñóñïіëüñòâîì.

Ñó÷àñíà îñâіòà ñïðÿìîâàíà íà ïîøóê òà ðîçðîáêó ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé,
íåîáõіäíèõ äëÿ çáåðåæåííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ і ïåðåîðієíòàöіþ äіÿëü-
íîñòі ëþäèíè â íàïðÿìêó їõ çáåðåæåííÿ. Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ïðèðîäíè÷èõ 
äèñöèïëіí äîöіëüíî ðîçãëÿäàòè ïåðåâàãè âïðîâàäæåííÿ ó âèðîáíèöòâî 
íîâèõ ðåñóðñîçáåðіãàþ÷èõ і åêîëîãі÷íî îðієíòîâàíèõ òåõíîëîãіé [1].

Íàâ÷àííÿ ó÷íіâ âåäåííÿ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà äàє ìîæëèâіñòü
ó÷íÿì íà ïðàêòèöі â ðåàëüíèõ æèòòєâèõ óìîâàõ çàñòîñóâàòè ñâîї çíàííÿ
ùîäî âèêîðèñòàííÿ åíåðãії òà åíåðãîçáåðåæåííÿ, ïåðåðîáêè ïîáóòîâîãî
ñìіòòÿ òà âіäõîäіâ, äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî âîäè òà ç іíøèõ ïðîáëåì,
ïîâ’ÿçàíèõ çі ñïîñîáîì æèòòÿ ëþäèíè. Ñëіä ïàì’ÿòàòè – âèõîâàííÿ äáàé-
ëèâîãî і øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ðåñóðñіâ, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó äî-

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



17

ìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâі, ñëóãóâàòèìå õîðîøèì ôóíäàìåíòîì äáàéëèâîãî
ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè. Òîìó îäíèì ç ãîëîâíèõ çàâäàíü òåõíîëîãі÷íîї 
îñâіòíüîї ãàëóçі, ùî є ñêëàäîâîþ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò», 
є ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ êóëüòóðè ïðàöі òà ïîáóòó, íàâè÷îê ðàöіîíàëüíîãî 
âåäåííÿ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà, çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá òà ïîòðåá
іíøèõ, âіäïîâіäàëüíîñòі çà ðåçóëüòàòè âëàñíîї äіÿëüíîñòі.

Íàâ÷àííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ïîâ’ÿçàíå ç áàãàòüìà àñïåêòàìè 
ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ñâіäîìîãî ñòàâëåííÿ äî ñâîãî æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ, îâîëî-
äіííÿ îñíîâàìè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, æèòòєâèìè íàâè÷êàìè áåçïå÷íîї
äëÿ æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ ïîâåäіíêè. Ñàìå â іíòåãðîâàíîìó êóðñі íàäàєòüñÿ 
ìîæëèâіñòü ïîêàçàòè, ïîÿñíèòè і ïåðåêîíàòè ó÷íіâ, ùî ôіçè÷íå і äóõîâíå 
çäîðîâ’ÿ ëþäèíè є íàéâàæëèâіøîþ óìîâîþ ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà.

Âàæëèâî çâåðíóòè óâàãó ó÷íіâ íà òå, ÿê çäîðîâ’ÿ çàëåæèòü âіä ñîöіàëü-
íèõ, åêîíîìі÷íèõ óìîâ і âіä ÿêîñòі íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Âàðòî 
ïðèäіëÿòè óâàãó ïðîáëåìі çáåðåæåííÿ âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ і çäîðîâ’ÿ îòî÷ó-
þ÷èõ.

Ó çìіñò іíòåãðîâàíîãî êóðñó âêëþ÷åíî åêîëîãі÷íі, åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі 
é іñòîðè÷íі ïðîáëåìè, ñïðÿìîâàíі íà ðîçâèòîê â ó÷íіâ çíàíü, óìіíü, íàâè-
÷îê, öіííîñòåé і äîñâіäó, ÿêі â÷àòü їõ ñàìîñòіéíî ïðèéìàòè ðіøåííÿ äëÿ 
ïîëіïøåííÿ ÿêîñòі æèòòÿ áåç åêîëîãі÷íîї çàãðîçè äëÿ ìàéáóòíüîãî ïëà-
íåòè, ó òîìó ÷èñëі êðàїíè, îêðåìèõ її ðåãіîíіâ і ñâîєї ìіñöåâîñòі.

Ó öåíòðі íàâ÷àííÿ çíàõîäèòüñÿ ó÷åíü ÿê îñîáèñòіñòü, òîìó íàâ÷àííÿ 
ìàє çàäîâîëüíÿòè ïіçíàâàëüíі іíòåðåñè і ïîòðåáè ó÷íÿ, áåðó÷è äî óâàãè íå 
òіëüêè âіêîâі, à é іíäèâіäóàëüíі îñîáëèâîñòі êîæíîãî. Çâè÷àéíî, â óìîâàõ 
ìàñîâîãî íàâ÷àííÿ íåìîæëèâî ñòâîðèòè ïіäðó÷íèê, ÿêèé áóäå ñïðÿìîâà-
íèé íà êîæíîãî ó÷íÿ îñîáèñòî. Ðåàëіçàöіÿ îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíîãî ïіä-
õîäó ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі ëÿãàє íà ïëå÷і â÷èòåëÿ і ñòàє ïåðøî÷åðãîâèì 
çàâäàííÿì.

Ñüîãîäíі â ìåòîäè÷íîìó àðñåíàëі êîæíîãî â÷èòåëÿ є ñó÷àñíі ìåòîäè і 
ïðèéîìè, åëåìåíòè ðіçíèõ òåõíîëîãіé íàâ÷àííÿ. Âîíè âіäіãðàþòü âàæëèâó
ðîëü â îðãàíіçàöії ñàìîñòіéíîї, ïðîäóêòèâíîї, íàâ÷àëüíî-ïðàêòè÷íîї, òâîð-
÷îї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ íà óðîöі і â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ äëÿ âèðіøåííÿ íàâ÷àëü-
íèõ òà ðåàëüíèõ åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåì. Ó öèõ óìîâàõ íàéáіëüø àêòóàëüíèìè 
ñòàþòü òàêі òåõíîëîãії, ÿê іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíі, ïðîåêòíà, ïðî-
áëåìíî-äіàëîãîâà, ìîäóëüíà, òåõíîëîãіÿ ñïіâïðàöі, êåéñ-òåõíîëîãіÿ, à òà-
êîæ ñó÷àñíі òåõíîëîãії îöіíþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ øêîëÿðіâ [4].

Îäèí ç íàïðÿìêіâ óäîñêîíàëåííÿ íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі – îðãà-
íіçàöіÿ і ïðîâåäåííÿ іíòåãðîâàíèõ óðîêіâ.

Ïëàíóþ÷è òà îðãàíіçîâóþ÷è іíòåãðîâàíі óðîêè, äîöіëüíî âðàõîâóâàòè
òàêі óìîâè:

 ïðàâèëüíî âèçíà÷èòè ãîëîâíó ìåòó óðîêó, ÿêà âіäîáðàæàòèìå éîãî
ñïåöèôіêó – іíòåãðàòèâíіñòü;

 âèáðàòè çі çìіñòó ïðåäìåòіâ òі âіäîìîñòі, ÿêі ïîòðіáíі äëÿ ðåàëіçàöії
ìåòè;

 óñòàíîâèòè âåëèêó êіëüêіñòü çâ’ÿçêіâ ó çìіñòі íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó 
(âíóòðіøíüîïðåäìåòíèõ, ìіæïðåäìåòíèõ, òðàíñïðåäìåòíèõ), ñòðóêòóðó-
âàòè ÷àñòèíè іíòåãðîâàíîãî çìіñòó òàê, ùîá âîíè ñòàëè ëîãі÷íîþ ëàíêîþ
óðîêó і íàáóëè îñòàòî÷íîãî çàâåðøåííÿ;

 çäіéñíèòè ðåòåëüíèé âіäáіð ìåòîäіâ і çàñîáіâ íàâ÷àííÿ, à òàêîæ âèçíà-
÷èòè îïòèìàëüíå íàâàíòàæåííÿ ðіçíèìè âèäàìè äіÿëüíîñòі ó÷íіâ íà óðîöі.
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Ïåðåâàãàìè іíòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ є ïîæâàâëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó, åêîíîìіÿ òà ïðàâèëüíèé ðîçïîäіë íàâ÷àëüíîãî ÷àñó, ïîçáàâëåííÿ 
ïåðåâòîìè òà íåïîòðіáíèõ ïîâòîðåíü.

Ïîòðåáà ó ïðîâåäåííі іíòåãðîâàíèõ óðîêіâ ïîÿñíþєòüñÿ íèçêîþ ïðè-
÷èí, çîêðåìà: іíòåãðîâàíå íàâ÷àííÿ ðîçâèâàє іíòåëåêòóàëüíèé ïîòåíöіàë
ñàìèõ ó÷íіâ, ñïîíóêàє äî àêòèâíîãî ïіçíàííÿ íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі, äî
îñìèñëåííÿ і çíàõîäæåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ, äî ðîçâèòêó
ëîãіêè, ìèñëåííÿ, êîìóíіêàòèâíèõ çäіáíîñòåé. Ôîðìà ïðîâåäåííÿ іíòåãðî-
âàíèõ óðîêіâ íåñòàíäàðòíà, öіêàâà. Âèêîðèñòàííÿ ðіçíèõ âèäіâ ðîáîòè
âïðîäîâæ óðîêó ïіäòðèìóє óâàãó ó÷íіâ íà âèñîêîìó ðіâíі, ùî äîçâîëÿє
ãîâîðèòè ïðî äîñòàòíþ åôåêòèâíіñòü óðîêіâ. Іíòåãðàöіÿ äàє ìîæëèâіñòü
äëÿ ñàìîðåàëіçàöії, ñàìîâèðàæåííÿ, òâîð÷îñòі â÷èòåëÿ, ñïðèÿє ðîçêðèòòþ
òà ðîçâèòêó çäіáíîñòåé ó÷íіâ.

Äëÿ ôîðìóâàííÿ і ïåðåâіðêè ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ñó÷àñíèé 
ó÷èòåëü ìàє ñïèðàòèñÿ íà ñèñòåìó іíòåãðîâàíèõ çàâäàíü, ñïðÿìîâàíèõ íà
çàñòîñóâàííÿ ó÷íÿìè ñïîñîáіâ íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі, çíàíü,
óìіíü і íàâè÷îê äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïåâíèõ çàäà÷ ó çìîäåëüîâàíèõ æèòòєâèõ
ñèòóàöіÿõ. Ó÷èòåëü ìàє äåìîíñòðóâàòè óíіâåðñàëüíі і ïðåäìåòíі ñïîñîáè 
äіé, іíіöіþâàòè äії ó÷íіâ, êîíñóëüòóâàòè і êîðèãóâàòè їõ, çíàõîäèòè ñïî-
ñîáè âêëþ÷åííÿ â ðîáîòó êîæíîãî ó÷íÿ, ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ íàáóòòÿ
íèìè æèòòєâîãî äîñâіäó. Äіÿëüíіñòü ó÷èòåëÿ ÿê êîíñóëüòàíòà, ìîäåðà-
òîðà, òüþòîðà ñïðÿìîâàíà íà ñïіâïðàöþ, ïåäàãîãі÷íèé ñóïðîâіä ó÷íÿ òà
äîïîìîãó â ðîçêðèòòі éîãî ïîòåíöіéíèõ ìîæëèâîñòåé [5].

Îòæå, îðієíòàöіÿ óêðàїíñüêîї îñâіòè íà іíòåãðàöіþ îñíîâíèõ її ïðèíöè-
ïіâ ó íàöіîíàëüíó îñâіòíþ ïîëіòèêó äàñòü çìîãó íàñàìïåðåä ïîçáàâèòèñÿ 
ñïîæèâàöüêîãî ñòàâëåííÿ äî îñâіòè, âіäіðâàíîñòі її âіä ñóñïіëüíèõ ðåàëіé,
ïðîáëåì.
Іíòåãðàòèâíå íàâ÷àííÿ çàãàëîì îðієíòîâàíå íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі

ó÷íÿ, íà ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñòі ó÷íÿ äî ðåàëüíîãî æèòòÿ, äî éîãî øâèä-
êèõ çìіí, äî òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, êðèòè÷íîãî àíàëіçó íàâêîëèøíüîãî ñâіòó 
é ñåáå â íüîìó, äî ïîñòіéíîãî îâîëîäіííÿ íîâèìè âèäàìè äіÿëüíîñòі é 
ñïіëêóâàííÿ. Ôîðìóâàííþ â ó÷íіâ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó ñïðèÿþòü іíòå-
ãðîâàíі óðîêè.

Òîìó íèíі ïîñòàє ïîòðåáà ó âèçíà÷åííі ðåçåðâіâ ïіäâèùåííÿ åôåêòèâ-
íîñòі íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà çàñàäàõ іíòåãðîâàíîãî, êîìïåòåíòíіñíîãî
ïіäõîäіâ і ðîçêðèòòі ìåõàíіçìіâ їõ âèêîðèñòàííÿ ç ìåòîþ öіëіñíîãî ñïðèé-
íÿòòÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, ôîðìóâàííÿ ñèñòåìíîãî ìèñëåííÿ, ïîçèòèâ-
íîãî åìîöіéíîãî ñòàâëåííÿ äî ïіçíàííÿ.

Ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ ïðåäìåòà «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ó ìîëîäøèõ øêîëÿ-
ðіâ ìàє ñôîðìóâàòèñÿ öіëіñíèé ïîãëÿä íà íàâêîëèøíє ïðèðîäíå і ñîöі-
àëüíå ñåðåäîâèùå, ìіñöå â íüîìó ëþäèíè.

Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, îñíîâíà ìåòà ïðåäìåòà, ùî ðåàëіçóє çìіñò іíòåãðîâà-
íîãî êóðñó, – ôîðìóâàííÿ ñîöіàëüíîãî äîñâіäó øêîëÿðіâ, óñâіäîìëåííÿ
íèìè åëåìåíòàðíîї âçàєìîäії â ñèñòåìі «ëþäèíà – ïðèðîäà – ñóñïіëüñòâî»,
âèõîâàííÿ ìîðàëüíîãî é åêîëîãі÷íî îáґðóíòîâàíîãî ñòàâëåííÿ äî ñåðåäî-
âèùà ïðîæèâàííÿ і ïðàâèë ïîâåäіíêè â íüîìó.
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ÏÅÄÀÃÎÃІ×ÍІ ÀÑÏÅÊÒÈ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß 
ÊËÞ×ÎÂÈÕ ÒÀ ÏÐÅÄÌÅÒÍÈÕ 

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÅÉ

1.1. Теоретичні й методичні основи 
компетентнісного підходу як засобу досягнення 

освітніх завдань початкової школи

Чим більше знаєш, тим більше можеш.
Юсуф Абу

Пам’ятай: усі разом ми розумніші, ніж 
кожен з нас окремо.

Гордон Драйден

Êëþ÷îâèì çàâäàííÿì іíòåãðàöії Óêðàїíè â єâðîïåéñüêèé òà ñâіòîâèé
ïðîñòіð ñòàëî ñòâîðåííÿ ñèñòåìè îñâіòè íîâîãî ïîêîëіííÿ, ÿêà ìàє âіäïî-
âіäàòè âèêëèêàì íîâîãî òèñÿ÷îëіòòÿ, ÿêà áóäå âèïåðåäæàòè çàãàëüíîöèâі-
ëіçàöіéíèé ðîçâèòîê òà ôîðìóâàòè íîâó ãåíåðàöіþ äіòåé, ùî çäàòíі
ñèñòåìíî ìèñëèòè і äіÿòè ç âèñîêèì ðіâíåì âіäïîâіäàëüíîñòі çàðàäè ìàé-
áóòíüîãî.

À ïåðåä ñó÷àñíîþ îñâіòîþ ïîñòàëà çàäà÷à ïіäãîòîâêè êîìïåòåíòíèõ îñî-
áèñòîñòåé, çäàòíèõ çíàõîäèòè ïðàâèëüíі ðіøåííÿ íå òіëüêè â íàâ÷àëüíèõ,
à é æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ òà çäàòíèõ ñïîâіäóâàòè äåìîêðàòè÷íі ïðèíöèïè 
ñïіâіñíóâàííÿ íà ïëàíåòі.

Ó øèðîêîìó ðîçóìіííі êîìïåòåíòíіñòü – öå ãîòîâíіñòü ëþäèíè äî âè-
êîíàííÿ ïåâíèõ ôóíêöіé, à êîìïåòåíòíіñíèé ïіäõіä â îñâіòі – öå öіëüîâà 
îðієíòàöіÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ãðóïè êîìïåòåí-
öіé: ïðåäìåòíèõ, ìіæïðåäìåòíèõ і êëþ÷îâèõ.

ÐÎÇÄІË 1
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«Êîìïåòåíòíіñíèé ïіäõіä ïåðåäáà÷àє ñóòòєâå ïîñèëåííÿ ïðàêòè÷íîї
íàïðàâëåíîñòі îñâіòè»[3]. Ïðàêòè÷íà ñïðÿìîâàíіñòü êîìïåòåíòíіñíîãî ïіä-
õîäó áóëà âèçíà÷åíà ìàòåðіàëàìè Ñèìïîçіóìó Ðàäè Єâðîïè, äå ïіä êðåñ-
ëþâàëîñÿ, ùî äëÿ ðåçóëüòàòіâ îñâіòè âàæëèâî çíàòè íå ëèøå ÙÎ, à і ßÊ 
ðîáèòè, äіÿòè [4].

Êîìïåòåíòíіñíèé ïіäõіä ìîæíà âіäíåñòè äî îäíîãî іç ñïîñîáіâ äîñÿã-
íåííÿ íîâîї ÿêîñòі îñâіòè. Êîìïåòåíòíіñòü ìîæíà ðîçóìіòè ÿê çäіáíіñòü 
ðåçóëüòàòèâíî äіÿòè; çäàòíіñòü äîñÿãàòè ðåçóëüòàòó – åôåêòèâíî âèðіøó-
âàòè ïðîáëåìó. Òàêèé ïіäõіä âèçíà÷àє ïðіîðèòåòè, íàïðÿìêè çìіíè îñâіò-
íüîãî ïðîöåñó.

Ïðîòÿãîì îñòàííіõ äåñÿòèëіòü ñóñïіëüíà ïàðàäèãìà òðàíñôîðìóâàëàñÿ
âіä òåõíîêðàòè÷íîї äî іíäóñòðіàëüíîї, äàëі – äî іíôîðìàòè÷íîї. Öі ïðîöåñè 
ñóòòєâî âïëèíóëè íà êîíöåïòóàëüíі çàñàäè îñâіòè. Ñàìå çі çìіíîþ ñóñïіëü-
íîї ïàðàäèãìè і ïîâ’ÿçàíà íåîáõіäíіñòü âïðîâàäæåííÿ êîìïåòåíòíіñíî òà 
äіÿëüíіñíî ñïðÿìîâàíîї îñâіòè.

Ìåòîþ ñó÷àñíîãî íàâ÷àííÿ є íå îçáðîєííÿ ó÷íіâ çíàííÿìè, íå íàêîïè-
÷åííÿ їõ, à ôîðìóâàííÿ âìіííÿ äіÿòè çі çíàííÿì ñïðàâè. Íåîáõіäíî íà-
â÷èòè ó÷íіâ ðіçíèì âèäàì äіÿëüíîñòі, ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ðîçóìîâîãî
ðîçâèòêó øêîëÿðіâ, ó õîäі ÷îãî çáåðіãàєòüñÿ ïñèõі÷íå і ôіçè÷íå çäîðîâ’ÿ 
êîæíîãî ó÷íÿ, à òàêîæ іñòîòíî ïіäâèùóєòüñÿ ÿêіñòü íàâ÷åíîñòі.

Ï.ß.Ãàëüïåðіí [5] ó ñâîїõ äîñëіäæåííÿõ ïîñòàâèâ çàïèòàííÿ: äëÿ ÷îãî 
ëþäèíà â÷èòüñÿ? І âіäïîâіâ: äëÿ òîãî, ùîá íàâ÷èòèñÿ ùîñü ðîáèòè, à äëÿ 
öüîãî – äіçíàòèñÿ, ÿê öå òðåáà ðîáèòè. Òîáòî ìåòà – íàâ÷èòè ëþäèíó äі-
ÿòè, à çíàííÿ ïîâèííі ñòàòè çàñîáîì òàêîãî íàâ÷àííÿ.

Äëÿ â÷èòåëÿ öå îçíà÷àє, ùî âіí ìàє ôîðìóâàòè â ó÷íіâ óìіííÿ ïðàêòè÷-
íîãî çàñòîñóâàííÿ çíàíü (àáî – äіÿòè). Ñèñòåìó îïåðàöіé, ÿêà çàáåçïå÷óє 
âèðіøåííÿ çàâäàíü ïåâíîãî òèïó, íàçèâàþòü ñïîñîáîì äіé. Òàêèì ÷èíîì,
êіíöåâîþ ìåòîþ íàâ÷àííÿ є ôîðìóâàííÿ ñïîñîáó äіé.

Ïіäõіä äî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ÿê äî äіÿëüíîñòі âèìàãàє òàêîæ ïðèíöè-
ïîâî іíøîãî ðîçãëÿäó ñïіââіäíîøåííÿ çíàíü і óìіíü. Çíàííÿ ïîâèííі íå 
ïðîòèñòàâëÿòèñÿ âìіííÿì, à ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê їõ ñêëàäîâà ÷àñòèíà. Çíàííÿ 
íå ìîæóòü áóòè íі çàñâîєíі, íі çáåðåæåíі ïîçà äіÿìè ó÷íÿ.

Çíàòè – öå çàâæäè âèêîíóâàòè ÿêóñü äіÿëüíіñòü àáî äії, ïîâ’ÿçàíі ç 
äàíèìè çíàííÿìè. Çíàííÿ – ïîíÿòòÿ âіäíîñíå. ßêіñòü çàñâîєííÿ çíàíü 
âèçíà÷àєòüñÿ ðіçíîìàíіòòÿì і õàðàêòåðîì âèäіâ äіÿëüíîñòі, ó ÿêèõ çíàííÿ 
ìîæóòü ôóíêöіîíóâàòè.

Òàêèì ÷èíîì, çàìіñòü äâîõ ïðîáëåì – ïåðåäàòè çíàííÿ òà ñôîðìóâàòè 
âìіííÿ ùîäî їõ çàñòîñóâàííÿ – ïåðåä íàâ÷àííÿì ñòîїòü îäíà: ñôîðìóâàòè 
òàêі âèäè äіÿëüíîñòі, ÿêі âіä ñàìîãî ïî÷àòêó âêëþ÷àþòü â ñåáå çàäàíó ñèñ-
òåìó çíàíü і çàáåçïå÷óþòü їõ çàñòîñóâàííÿ â çàçäàëåãіäü ïåðåäáà÷åíèõ ìåæàõ.

Ñó÷àñíі îñâіòíі ìåòîäèêè äîïîìàãàþòü ðåàëіçóâàòè ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâèõ 
êîìïåòåíöіé ó÷íіâ ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ òåõíîëîãіé íàâ÷àííÿ.

Âàæëèâà ðîëü âіäâîäèòüñÿ îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíèì òåõíîëîãіÿì, ÿêі 
ñòàâëÿòü ó öåíòð óñієї øêіëüíîї îñâіòíüîї ñèñòåìè îñîáèñòіñòü äèòèíè, çà-
áåçïå÷óþòü êîìôîðòíі, áåçêîíôëіêòíі é áåçïå÷íі óìîâè її ðîçâèòêó òà ðå-
àëіçàöії її ïðèðîäíîãî ïîòåíöіàëó.

Çàñòîñóâàííÿ â íàâ÷àëüíіé äіÿëüíîñòі ïðîáëåìíèõ ñèòóàöіé òà îðãàíіçà-
öіÿ àêòèâíîї ñàìîñòіéíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ùîäî їõ âèðіøåííÿ ñïðèÿþòü 
òâîð÷îìó îâîëîäіííþ çíàííÿìè, âìіííÿìè, íàâè÷êàìè, ðîçâèòêó ðîçóìî-
âèõ çäіáíîñòåé.
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Óïðîâàäæóþ÷è òåõíîëîãіþ äèôåðåíöіéîâàíîãî íàâ÷àííÿ, ñòâîðþþòü ðіç-
íîðіâíåâі çàâäàííÿ, äèäàêòè÷íі ìàòåðіàëè, ùî âіäðіçíÿþòüñÿ çà çìіñòîì, 
îáñÿãîì, ñêëàäíіñòþ, ìåòîäàìè і ïðèéîìàìè âèêîíàííÿ, à òàêîæ âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ äëÿ äіàãíîñòèêè ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ. Ó â÷èòåëÿ ç’ÿâ  ëÿєòüñÿ 
ìîæëèâіñòü äîïîìàãàòè ñëàáêîìó, ïðèäіëÿòè óâàãó ñèëüíîìó, ðåàëіçóєòüñÿ 
áàæàííÿ ñèëüíèõ ó÷íіâ øâèäøå і ãëèáøå ïðîñóâàòèñÿ â îñâіòі. Ñèëüíі ó÷íі
ñòâåðäæóþòüñÿ ó ñâîїõ çäіáíîñòÿõ, ñëàáêі îòðèìóþòü ìîæëèâіñòü âіä÷óâàòè
íàâ÷àëüíèé óñïіõ, ïіäâèùóєòüñÿ ðіâåíü ìîòèâàöії íàâ÷àííÿ.

Âèêîðèñòàííÿ ïðîåêòíèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ äàє ìîæëèâіñòü ðîçâèâàòè
іíäèâіäóàëüíі òâîð÷і çäіáíîñòі ó÷íіâ, áіëüø óñâіäîìëåíî ïіäõîäèòè äî ïðî-
ôåñіéíîãî і ñîöіàëüíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Ïðîåêòíà äіÿëüíіñòü ó÷íіâ ñåðåä
ñó÷àñíèõ ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé є íàéáіëüø àäåêâàòíîþ ïîñòàâëåíèì 
öіëÿì îñâіòè – ôîðìóâàííþ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíöіé.

Øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ íàáóâàþòü äîñëіäíèöüêі ìåòîäè íàâ÷àííÿ, ùî
äàє ìîæëèâіñòü ó÷íÿì ñàìîñòіéíî ïîïîâíþâàòè ñâîї çíàííÿ, ãëèáîêî âíè-
êàòè â äîñëіäæóâàíó ïðîáëåìó і øóêàòè øëÿõè її âèðіøåííÿ. Öå âàæëèâî 
äëÿ âèçíà÷åííÿ іíäèâіäóàëüíîї òðàєêòîðії ðîçâèòêó êîæíîãî øêîëÿðà.
Ôîðìóâàííÿ òâîð÷îї îñîáèñòîñòі, ÿêà ìàє êðåàòèâíå ìèñëåííÿ, ó ñó÷àñíèõ 
óìîâàõ є àêòóàëüíèì çàâäàííÿì. Ó çâ’ÿçêó іç öèì äåäàëі êðàùèìè ñòàþòü 
ïîøóêîâі ìåòîäè: äîñëіäíèöüêèé і åâðèñòè÷íèé (÷àñòêîâî-ïîøóêîâèé), â 
îñíîâі ÿêèõ ëåæèòü ïðîáëåìíå íàâ÷àííÿ. Öі ìåòîäè íàéáіëüøîþ ìіðîþ
çàäîâîëüíÿþòü âèìîãè êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçâè-
òîê àêòèâíîñòі, âіäïîâіäàëüíîñòі і ñàìîñòіéíîñòі ó ïðèéíÿòòі ðіøåíü.

Ó çâ’ÿçêó ç ïîñòіéíèì çáіëüøåííÿì îáñÿãó äîñëіäæóâàíîãî ó øêîëі íà-
â÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ðîçâèâàþòüñÿ òåõíîëîãії іíòåãðàöії â íàâ÷àííі, çî-
êðåìà ðîçðîáêà òà âïðîâàäæåííÿ ó ïðàêòèêó іíòåãðîâàíèõ óðîêіâ.

Âàæëèâà ðîëü íàëåæèòü òåõíîëîãії âèêîðèñòàííÿ іãðîâèõ ìåòîäіâ: ðî-
ëüîâèõ, äіëîâèõ òà іíøèõ âèäіâ íàâ÷àëüíèõ іãîð. Ãðà – âèä äіÿëüíîñòі,
ÿêèé ïðèòàìàííèé і äіòÿì, і äîðîñëèì, âіí âèêîðèñòîâóєòüñÿ â îñâіòíüîìó
ïðîöåñі äàâíî, îäíàê âàæëèâèì є çàñòîñóâàííÿ òàêîãî àñïåêòó öієї äіÿëü-
íîñòі, ÿêèé ñïðèÿє ïîÿâі ìèìîâіëüíîãî іíòåðåñó äî ïіçíàííÿ îñíîâ íàóê.

Â îñâіòíüîìó ïðîöåñі ïåäàãîã âèêîðèñòîâóє òàêîæ ìîæëèâîñòі іíôîðìà-
öіéíèõ òåõíîëîãіé, ùî äîçâîëÿє ïіäíÿòè ïðîöåñ íàâ÷àííÿ íà ÿêіñíî íîâèé
ðіâåíü òà ïіäâèùóє åôåêòèâíіñòü çàñâîєííÿ ìàòåðіàëó. Êîìï’þòåðíі òåõíî-
ëîãії ïіäâèùóþòü ìîòèâàöіþ íàâ÷àííÿ, äîçâîëÿþòü іíäèâіäóàëіçóâàòè,
іíòåíñèôіêóâàòè íàâ÷àííÿ, ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ ñàìîñòіéíîї ðîáîòè,
ñïðèÿþòü âèðîáëåííþ ñàìîîöіíêè â ó÷íіâ, ñëóæàòü äîâіäíèêîì, íàâ÷àëü-
íèì ïðèñòðîєì і òðåíàæåðîì.

Äåäàëі áіëüøîãî çàñòîñóâàííÿ íàáóâàє êåéñ-ìåòîä – òåõíіêà íàâ÷àííÿ,
ùî âèêîðèñòîâóє îïèñ ðåàëüíèõ åêîíîìі÷íèõ, ñîöіàëüíèõ, ïîáóòîâèõ ÷è 
іíøèõ ïðîáëåìíèõ ñèòóàöіé (âіä àíãë. ñase – «âèïàäîê»). Ïðàöþþ÷è ç êåé-
ñîì, ó÷íі íàâ÷àþòüñÿ øóêàòè òà àíàëіçóâàòè äîäàòêîâó іíôîðìàöіþ ç ðіç-
íèõ ãàëóçåé çíàíü, ó òîìó ÷èñëі ïîâ’ÿçàíèõ ç ìàéáóòíüîþ ïðîôåñієþ. Ñóòü
éîãî ïîëÿãàє â òîìó, ùî øêîëÿðàì ïðîïîíóþòü îñìèñëèòè ðåàëüíó æèòòєâó 
ñèòóàöіþ, îïèñ ÿêîї íå ëèøå âіäîáðàæàє ÿêóñü ïðàêòè÷íó ïðîáëåìó, à é
àêòóàëіçóє ïåâíèé êîìïëåêñ çíàíü, ÿêèé íåîáõіäíî çàñâîїòè ïðè âèðіøåííі 
äàíîї ïðîáëåìè. Ïðè öüîìó ñàìà ïðîáëåìà íå ìàє îäíîçíà÷íèõ ðіøåíü.

Êîìïåòåíòíіñíèé ïіäõіä çìіíþє óÿâëåííÿ і ïðî îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ 
äîñÿãíåíü ó÷íіâ. Âàæëèâîþ ñòàє íå íàÿâíіñòü â ó÷íіâ âíóòðіøíüîї îðãàíі-
çàöії çíàíü, îñîáèñòèõ ÿêîñòåé і çäіáíîñòåé, à çäàòíіñòü çàñòîñîâóâàòè êîì-
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ïåòåíòíîñòі â æèòòі òà íàâ÷àííі. Äåÿêі â÷åíі ñòâåðäæóþòü, ùî ëþäèíà 
ñòàє êîìïåòåíòíîþ òîäі, êîëè ó íåї ôîðìóєòüñÿ âìіííÿ ñàìîñòіéíî îöіíþ-
âàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü і її ðåçóëüòàòè. Íàïðèêëàä, îðãàíіçîâóþ÷è ïðàêòè÷íó 
ðîáîòó â óìîâàõ êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó, â÷èòåëü ïîâèíåí ïîïåðåäíüî 
îçíàéîìèòè ó÷íіâ ç êðèòåðіÿìè її îöіíêè. Âèêîíóþ÷è ïðàêòè÷íó ðîáîòó, 
ó÷åíü ïîâèíåí ìàòè ìîæëèâіñòü âèáèðàòè ðіâåíü ñêëàäíîñòі, âèêîðèñòîâó-
âàòè äîäàòêîâі äæåðåëà іíôîðìàöії, àïåëþâàòè âèñòàâëåíó â÷èòåëåì 
îöіíêó. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè â÷èòåëü ïîâèíåí ïîÿñíèòè ñâîє îöіíî÷íå 
ñóäæåííÿ ïðî ÿêіñòü ðîáîòè ó÷íÿ. Ïðè öüîìó àêöåíò íåîáõіäíî çðîáèòè íà 
óñïіøíî âèêîíàíèõ çàâäàííÿõ (ñòâîðèòè ñèòóàöіþ óñïіõó).

Óñíà âіäïîâіäü ó÷íÿ íà óðîöі ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê ïóáëі÷íèé âèñòóï. Â 
óìîâàõ êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó â÷èòåëü ïîâèíåí çâåðòàòè óâàãó äіòåé íà 
ïðàêòè÷íó àáî òåîðåòè÷íó çíà÷óùіñòü ìàòåðіàëó, ÿêèé ó÷åíü ïîäàє ó ñâî-
єìó âèñòóïі. Çàñîáîì îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ, ùî íàéáіëü øå 
âіäïîâіäàє êîìïåòåíòíіñíîìó ïіäõîäó, є ïîðòôîëіî – ïàïêà-ñêàðáíè÷êà íà-
â÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ. Âîíà äåìîíñòðóє ïðîñóâàííÿ ó÷íÿ ó ðîçâèòêó 
êëþ÷îâèõ êîìïåòåíöіé. Ïîðòôîëіî âèñòóïàє íå òіëüêè çàñîáîì îöіíþ-
âàííÿ, àëå і ñâîєðіäíèì іíñòðóìåíòîì, äîâіäíèêîì, ñêëàäåíèì ó÷èòåëåì і 
ó÷íåì. Öå ôîðìà, ùî îá’єäíóє â ñîáі âñі ìîæëèâі âàðіàíòè îöіíþâàííÿ.
Іíîäі âèêîðèñòàííÿ òèõ ÷è іíøèõ ôîðì і ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ ìîæå ïðè-

çâåñòè äî ôîðìóâàííÿ ïñåâäîêîìïåòåíöіé. Íàïðèêëàä, íå ñåêðåò, ùî â÷è-
òåëі íåðіäêî âèêîðèñòîâóþòü òàêó ôîðìó çàâäàíü, ÿê ðåôåðàò. Ó öüîìó 
âèïàäêó ôîðìóєòüñÿ ïñåâäîêîìïåòåíöіÿ – óìіííÿ ïðåäñòàâèòè «ôіêòèâíî-
äåìîíñòðàòèâíèé» ïðîäóêò. Êîìïåòåíòíіñíèì є òå çàâäàííÿ, ÿêå ìàє íå 
òіëüêè íàâ÷àëüíå, à é æèòòєâå îáґðóíòóâàííÿ і íå âèêëèêàє â ó÷íіâ çà-
ïèòàííÿ «Äëÿ ÷îãî öå ïîòðіáíî ðîáèòè?» (äèâ. òàáë. 1).

Òàáëèöÿ 1

Âіäìіííîñòі òðàäèöіéíîãî òà êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäіâ
äî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ

Традиційний Компетентнісний
Головна ідея: знання ведуть до особис-
того успіху.

Головна ідея: до особистого успіху веде
досвід самостійного вирішення проблем.

Вирішення проблем розглядається як 
спосіб закріплення знань.

Вирішення проблем – це сенс освітньої ді-
яльності.

Ознака високого рівня освіченості – 
здатність відтворювати великий об’єм 
складної за змістом інформації.

Рівень освіченості людини визначається
шириною сфери діяльності, ступенем неви-
значеності ситуацій, у яких людина здатна 
діяти самостійно.

Êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíå íàâ÷àííÿ ñïðÿìîâàíî íà êîìïëåêñíå îâî-
ëîäіííÿ çíàííÿìè і ñïîñîáàìè ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі, ùî çàáåçïå÷óє 
óñïіøíå ôóíêöіîíóâàííÿ ëþäèíè ó êëþ÷îâèõ ñôåðàõ æèòòєäіÿëüíîñòі â 
іíòåðåñàõ ÿê її ñàìîї, òàê і ñóñïіëüñòâà (äåðæàâè) â öіëîìó.

Ó ðåçóëüòàòі çäîáóòå çíàííÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ íå ñòіëüêè êіëüêіñòþ âі-
äîìèõ ôàêòіâ, ñêіëüêè âìіííÿì çàñòîñîâóâàòè їõ ó ïðîôåñіéíіé òà ñóìіæ-
íèõ ñôåðàõ. Òîìó ñó÷àñíèé îñâіòíіé ïðîöåñ ïîâèíåí ïîëÿãàòè íå ëèøå â 
ïåðåäà÷і ó÷íÿì ïðåäìåòíèõ çíàíü, ùî ìàþòü âіääàëåíó ïåðñïåêòèâó їõ 
âèêîðèñòàííÿ, à â äåìîíñòðàöії çàñòîñóâàííÿ öüîãî çíàííÿ äëÿ âèðіøåííÿ 
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àêòóàëüíèõ ïðîôåñіéíèõ ïðîáëåì, à òàêîæ ñòâîðåííі óìîâ äëÿ ñàìîñòіé-
íîãî âèðіøåííÿ ó÷íÿìè òàêèõ ïðîáëåì ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ.

Òî ùî ïîâèíåí óìіòè â÷èòåëü, ùîá óñïіøíî ðåàëіçóâàòè êîìïåòåíò-
íіñíèé ïіäõіä? Ñïðîáóєìî íàçâàòè íàéâàæëèâіøі óìîâè:

 óñïіøíî ðîçâ’ÿçóâàòè âëàñíі æèòòєâі ïðîáëåìè, âèÿâëÿòè іíіöіàòèâó,
ñàìîñòіéíіñòü і âіäïîâіäàëüíіñòü;

ïîêàçóâàòè çâ’ÿçîê ìіæ ìàòåðіàëîì, ÿêèé âèâ÷àєòüñÿ, ç ïîâñÿêäåí-
íèì æèòòÿì òà іíòåðåñàìè ó÷íіâ;

ïëàíóâàòè óðîê ç âèêîðèñòàííÿì ðіçíîìàíіòíèõ ôîðì і ìåòîäіâ íà-
â÷àííÿ;

âèêîðèñòîâóâàòè ïіä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïèòàíü íàáóòèé äîñâіä ó÷íіâ;
çàïðîøóâàòè åêñïåðòіâ і ñïåöіàëіñòіâ äëÿ îáãîâîðåííÿ ç ó÷íÿìè òèõ 

ïèòàíü, ó ÿêèõ âіí ñàì íåäîñòàòíüî êîìïåòåíòíèé;
äåìîíñòðóâàòè ó÷íÿì ðîëüîâі ìîäåëі íà ïðèêëàäі ðåàëüíèõ ëþäåé (äі-

ÿ÷іâ, ôàêòіâ, ñèòóàöіé òîùî);
îöіíþâàòè äîñÿãíåííÿ ó÷íіâ íå ëèøå îöіíêîþ, à é çìіñòîâíîþ õàðàê-

òåðèñòèêîþ.
Ùîá ðåàëіçîâàíèé ïåäàãîãîì ïіäõіä ó íàâ÷àííі áóâ íàñïðàâäі êîìïå-

òåíòíіñíèé, ïåäàãîã ìàє îñòåðіãàòèñÿ:
çà çâè÷êîþ ââàæàòè ñåáå ãîëîâíèì і єäèíèì äæåðåëîì çíàíü äëÿ ñâîїõ

ó÷íіâ;
ïåðåäàâàòè ó÷íÿì ñâіé äîñâіä æèòòÿ і âèõîâóâàòè їõ, âèõîäÿ÷è ç òîãî, 

ÿê áóâ âèõîâàíèé âіí ñàì;
óÿâëåíü ïðî òå, ùî є ðàç і íàçàâæäè çàäàíі ñïîñîáè «ïðàâèëüíîãî» і

«íåïðàâèëüíîãî» âèðіøåííÿ æèòòєâèõ і ïðîôåñіéíèõ ïðîáëåì;
äðіá’ÿçêîâèõ ïðàâèë òà іíñòðóêöіé;
âèÿâëÿòè íåïîâàãó äî ñâîїõ ó÷íіâ, äî їõíіõ ñóäæåíü і çàïèòàíü, íàâіòü 

ÿêùî âîíè çäàþòüñÿ ïðîâîêàòèâíèìè;
ïëàíóâàòè óðîê áåç âèêîðèñòàííÿ óñüîãî ðіçíîìàíіòòÿ ôîðì і ìåòîäіâ

íàâ÷àëüíîї ðîáîòè;
áåçäîêàçîâî-íîðìàòèâíèõ âèñëîâëþâàíü íà êøòàëò «òðåáà», «ïîâèíåí»,

«òàê ïðèéíÿòî», ÿêі íå ñóïðîâîäæóþòüñÿ ïîäàëüøèìè ïîÿñíåííÿìè.
Â îñíîâó óðîêó ñëіä çàêëàäàòè ñîöіàëüíî ñêîíñòðóéîâàíі ïåäàãîãі÷íі 

ñèòóàöії, äіÿëüíіñòü ó÷íіâ ó ÿêèõ ñïðèÿòèìå âèõîâàííþ òàêèõ îñîáèñòіñ-
íèõ ÿêîñòåé: áðàòè âіäïîâіäàëüíіñòü íà ñåáå, ïðèéìàòè ðіøåííÿ, äіÿòè і 
ïðàöþâàòè â êîëåêòèâі, âèñóâàòè ãіïîòåçè, íàäàâàòè äîïîìîãó іíøèì,
óìіííÿ íàâ÷àòèñÿ òà áàãàòî іíøîãî.

Ñó÷àñíі ó÷íі – öå øêîëÿðі íîâîãî ïîêîëіííÿ, íîâîãî іíôîðìàöіéíîãî
ñóñïіëüñòâà, à îòæå, âîíè ïîòðåáóþòü íîâèõ íàâè÷îê òà âìіíü, ÿêі ïåðåä-
áà÷àþòü ðîáîòó ç іíôîðìàöієþ. Ìè ñïîñòåðіãàєìî, ÿê ïîñòóïîâî êëþ÷îâі 
îñâіòíі êîìïåòåíöії ïåðåòâîðþþòüñÿ íà çàñіá ðîçâèòêó îñîáèñòèõ ÿêîñòåé
ó÷íіâ. Îñâіòà âèõîäèòü íà íîâèé, çíà÷íî âèùèé ñòóïіíü ðîçâèòêó. ×è
çäàòíі ñó÷àñíі â÷èòåëі âèâåñòè ñâîїõ ó÷íіâ íà öåé ðіâåíü? Íèíі êîæåí ìàє
çàäóìàòèñÿ íàä òèì, ùî îäíієþ ç óìîâ є êîìïåòåíòíіñòü íå ëèøå ó÷íÿ, à 
é ó÷èòåëÿ, à ïðîâіäíîþ іäåєþ – ïіäâèùåííÿ ÿêîñòі îñâіòè.

Ðàçîì ç òèì äіє ôîðìóëà:

êîìïåòåíöіÿ – äіÿëüíіñòü – êîìïåòåíòíіñòü.

Êîìïåòåíöіÿ ÿê îá’єêòèâíà õàðàêòåðèñòèêà ðåàëüíîñòі ìàє ïðîéòè ÷å-
ðåç äіÿëüíіñòü, ùîá ñòàòè êîìïåòåíòíіñòþ ÿê õàðàêòåðèñòèêîþ îñîáèñ-
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òîñòі. Öÿ ôîðìóëà äîïîìàãàє çðîçóìіòè, ùî òàêå êîìïåòåíòíіñòü. Öå 
çíàííÿ â äії. І êîìïåòåíòíіñíèé ïіäõіä íå ñóïåðå÷èòü äіÿëüíіñíîìó. Ñòàí-
äàðò îñâіòè ôіêñóє íå ñàì çìіñò îñâіòè, õî÷à ç íèì ïîâ’ÿçàíèé, à ðåçóëü-
òàòè îñâіòè, ðåçóëüòàòè äіÿëüíîñòі і âèìîãè äî öèõ ðåçóëüòàòіâ.

Перевіримо себе
Які з висловів доводять істинність компетентнісно орієнтованого 
навчання?

А «Не в кількості знань полягає освіта, а в розумінні і вмілому застосуванні всього 
того, що знаєш» ( А. Дістверг).
Б «У 21 столітті безграмотним вважають уже не того, хто не вміє читати і писати, а 
того, хто не вміє вчитися і перевчатися» (Е. Тоффлер).
В «Школа – не комора знань, а світоч розуму. Усі діти не можуть мати однакові зді-
бності. І найважливіше завдання школи – виховання здібностей» (В. Сухомлинський).
Г «Найголовніше – прищепити смак і любов до науки: інакше ми виховаємо просто 
віслюків, навантажених книжною премудрістю» (М. Монтень).
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1.2. Ключові компетентності та їх реалізація 
в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»

Кожен має право на якісну та інклюзивну 
освіту, базове навчання та навчання протя-
гом усього життя, щоб набувати і підтри-
мувати навички, які дають змогу брати 
повноцінну участь у житті суспільства та 
успішно адаптуватися до змін на ринку праці.

Принципи Європейського Союзу
 «Основи соціальних прав»

Êîìïåòåíòíîñòі âèçíà÷àþòüñÿ ÿê êîìáіíàöіÿ çíàíü, íàâè÷îê òà ñòàâ-
ëåíü, äå:

çíàííÿ ñêëàäàєòüñÿ ç ôàêòіâ і öèôð, êîíöåïöіé, іäåé òà òåîðіé, ÿêі 
âæå âñòàíîâëåíі òà ïіäòðèìóþòü ðîçóìіííÿ ïåâíîї ñôåðè àáî ïðåäìåòà;

íàâè÷êè âèçíà÷àþòüñÿ ÿê çäàòíіñòü òà ñïðîìîæíіñòü âèêîíóâàòè ïðî-
öåñè òà âèêîðèñòîâóâàòè íàÿâíі çíàííÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàòіâ;

ñòàâëåííÿ îïèñóþòü äèñïîçèöії ñïðèéíÿòòÿ і íàëàøòîâàíîñòі ùîäî
іäåé, ëþäèíè àáî ñèòóàöії é ñïîíóêàþòü äî âіäïîâіäíèõ ðåàêöіé àáî äіé.

Êëþ÷îâèìè êîìïåòåíòíîñòÿìè є òі, ÿêèõ ïîòðåáóþòü óñі ëþäè äëÿ ïіä-
âèùåííÿ îñîáèñòîãî ïîòåíöіàëó і ðîçâèòêó, ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöіàëüíîї іíòåãðàöії òà àêòèâíîãî ãðîìàäÿíñòâà. Òàêі
êîìïåòåíòíîñòі ðîçâèâàþòüñÿ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ,
ïî÷èíàþ÷è ç ðàííüîãî äèòèíñòâà, øëÿõîì ôîðìàëüíîãî, íåôîðìàëüíîãî
òà іíôîðìàëüíîãî íàâ÷àííÿ.

Óñі êëþ÷îâі êîìïåòåíòíîñòі îäíàêîâî âàæëèâі: êîæíà ç íèõ ñïðèÿє
óñïіøíîìó æèòòþ â ñóñïіëüñòâі. Êîìïåòåíöії ïåðåïëіòàþòüñÿ òà ïîєäíó-
þòüñÿ: ðîçâèâàþ÷è êîìïåòåíòíîñòі, âàæëèâі äëÿ îäíієї æèòòєâîї ñôåðè,
ìè îäíî÷àñíî ðîçâèâàєìî é ïðіîðèòåòíі – äëÿ іíøîї.

Îíîâëåíî ïåðåëіê і íàçâè êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé, âèçíà÷åíèõ 
Єâðîïåéñüêèì Ñîþçîì, ïîðіâíÿíî ç ïîïåðåäíüîþ ðåäàêöієþ (äèâ. òàáë. 2, 
äæåðåëî: dystosvita.blogspot.com/2018/01/2018.html?m=1).

Òàáëèöÿ 2

Було (2006) Стало (2018)
1. Спілкування рідною мовою
(Communication in the mother tongue)
2. Спілкування іноземними мовами 
(Communication in foreign languages)
3. Математична компетентність та 
основні компетентності у природничих 
і точних науках (Mathematical
competence and basic competences in 
science and technology)
4. Цифрова компетентність (Digital
competence)
5. Навчання вчитись (Learning to learn)
6. Соціальна і громадянська компе-
тентність (Social and civic competences)

1. Грамотність (Literacy competence)
2. Мовна компетентність (Languages
competence)
3. Математична компетентність та компе-
тентність у науках, технологіях та інженерії 
(Mathematical competence and competence
in science, technology and engineering)
4. Цифрова компетентність (Digital
competence)
5. Особиста, соціальна та навчальна
компетентність (Personal, social and learning
competence)
6. Громадянська компетентність (Civic
competence)
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Було (2006) Стало (2018)
7. Почуття ініціативності та взаємодії 
(Sense of initiative and entrepreneurship)
8. Культурна впевненість і самовира-
ження (Cultural awareness and 
expression)

7. Підприємницька компетентність
(Entrepreneurship competence)
8. Компетентність культурної обізнаності та
самовираження (Cultural awareness and 
expression competence)

«Êîìïåòåíöіÿ», «êîìïåòåíòíіñòü» – àêòóàëüíі é ÷àñòî îáãîâî-
ðþâàíі â ïåäàãîãіöі ïîíÿòòÿ. Ïіä êîìïåòåíöієþ, çà ñëîâíèêîì, 
ñëіä ðîçóìіòè ïåâíèé ïåðåëіê ïèòàíü, ó ÿêèõ ëþäèíà âîëîäіє
âåëèêèìè, ïîðіâíÿíî ç іíøèìè, çíàííÿìè, óìіííÿìè, òèïîì 
äіé, àâòîðèòåòíіñòþ.

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÈÉ,
1. ßêèé ìàє äîñòàòíі çíàííÿ â ÿêіé-íåáóäü ãàëóçі; ÿêèé іç ÷èì-íåáóäü
äîáðå îáіçíàíèé; òÿìóùèé. ßêèé ґðóíòóєòüñÿ íà çíàííі; êâàëіôіêîâàíèé.
2. ßêèé ìàє ïåâíі ïîâíîâàæåííÿ; ïîâíîïðàâíèé, ïîâíîâëàäíèé.

Ó âіò÷èçíÿíіé ïåäàãîãіöі ïîíÿòòÿ êîìïåòåíòíîñòі ÿê òåðìіíó, ùî îïè-
ñóє êіíöåâèé ðåçóëüòàò íàâ÷àííÿ, ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè òіëüêè ç êіíöÿ 
20 ñòîëіòòÿ. Ðàäÿíñüêà åíöèêëîïåäіÿ (1960 ð.) öüîãî ïîíÿòòÿ âçàãàëі íå 
ìіñòèëà. Ëèøå â íàñòóïíîìó âèäàííі ç’ÿâëÿєòüñÿ ïîíÿòòÿ «êîìïåòåíöіÿ».

Åíöèêëîïåäè÷íèé ñëîâíèê (1983 ð.) ïîíÿòòÿ «êîìïåòåíöіÿ» é «êîìïå-
òåíòíіñòü» îòîòîæíþâàâ.

Ñëîâíèê іíøîìîâíèõ ñëіâ (1985 ð.) âіäîêðåìëþâàâ öі ïîíÿòòÿ. «Êîìïå-
òåíòíèé» – äîñâіä÷åíèé ó ïåâíіé ãàëóçі ÷è ÿêîìóñü ïèòàííі; «êîìïåòåíöіÿ» – 
ñóêóïíіñòü ïîâíîâàæåíü îðãàíó, ïîâíîâàæåíü îñîáè, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ
çàêîíîì, íîðìàòèâíèì àêòîì òîùî.

Ñëîâíèê ñó÷àñíîї àíãëіéñüêîї ìîâè ïîÿñíþâàâ: competens – «êîìïåòåí-
öіÿ» – 1) çäàòíіñòü і âìіííÿ çäіéñíþâàòè ïîòðіáíó äіÿëüíіñòü; 2) âîëîäіííÿ 
ñïåöіàëüíîþ ñôåðîþ çíàíü; 3) ñïåöіàëüíі âìіííÿ äëÿ âèêîíàííÿ ïåâíèõ 
ïðîôåñіéíèõ îáîâ’ÿçêіâ.

Êîìïåòåíòíіñòü (âіä ëàò. competens – íàëåæíèé, âіäïîâіäíèé) îçíà-
÷àє ñóêóïíіñòü íåîáõіäíèõ ùîäî åôåêòèâíîї ïðîôåñіéíîї äіÿëüíîñòі (ÂÍÇ, 
ñòóäåíòà, âèêëàäà÷à) ñèñòåìàòè÷íèõ ôóíêöіîíàëüíèõ çíàíü і âìіíü (íàó-
êîâî-âèðîáíè÷èõ, ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèõ, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãі÷íèõ, åêîíî-
ìі÷íèõ, ïðåäìåòíèõ) і âіäïîâіäíèõ îñîáèñòіñíèõ ÿêîñòåé.

À òåðìіí «êîìïåòåíöіÿ», íà äóìêó áàãàòüîõ äîñëіäíèêіâ, ó òîìó ÷èñëі 
é І. Ì. Êóáåíêà, є ïîõіäíèì âіä ïîíÿòòÿ «êîìïåòåíòíіñòü» і âèçíà÷àє 
ñôåðó çàñòîñóâàííÿ çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê ëþäèíè, òîäі ÿê «êîìïåòåíò-
íіñòü» є ñåìàíòè÷íî ïåðâèííîþ êàòåãîðієþ é ÿâëÿє ñîáîþ їõ ñóêóïíіñòü, 
ñèñòåìó, ïåâíі çíàííÿ.

Â óêðàїíñüêіé ïåäàãîãіöі ùîäî àäåêâàòíîãî ðîçóìіííÿ òåðìіíіâ «êîìïå-
òåíöіÿ é êîìïåòåíòíіñòü» äèñêóñії òðèâàþòü і äîòåïåð. Àêàäåìіê ÍÀÏÍ 
Óêðàїíè Í. Ì. Áіáіê ââàæàє îäíієþ ç ïðè÷èí íåòî÷íèé ïåðåêëàä ç іíî-
çåìíîї ìîâè: «çàïîçè÷åííÿ òåðìіíîëîãії іç çàðóáіæíèõ âèäàíü ÷åðåç íå-
òî÷íіñòü ïåðåêëàäó âíåñëî áåçëі÷ íåïîðîçóìіíü ó ç’ÿñóâàííі ÿâèù, ÿêі… 
íå є íîâèìè íі äëÿ óêðàїíñüêîї òåðìіíî-ëåêñè÷íîї òðàäèöії, íі äëÿ ïåäàãî-
ãі÷íîї äіéñíîñòі». І ç’ÿñîâóє ñóòíіñòü öüîãî ïîíÿòòÿ òàêèì ÷èíîì: «êîìïå-
òåíòíіñòü ñòîñîâíî ñòðóêòóðè çìіñòó îñâіòè, ùî ïîáóäîâàíà â ñó÷àñíèõ 
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ñòàíäàðòàõ çà ãàëóçåâèì ïðèíöèïîì і ó ïðîãðàìàõ, âèâîäèòü óíіâåðñàëüíèé 
ìåòàðіâåíü, ùî â іíòåãðîâàíîìó âèãëÿäі ïðåäñòàâëÿє îñâіòíі ðåçóëüòàòè».

Íà äóìêó óêðàїíñüêèõ ïåäàãîãіâ, êëþ÷îâà êîìïåòåíòíіñòü є ñóá’єê-
òèâíîþ êàòåãîðієþ, ùî ôіêñóє ñóñïіëüíî âèçíàíèé êîìïëåêñ ïåâíîãî ðіâíÿ
çíàíü, óìіíü, íàâè÷îê, ñòàâëåíü òîùî, ùî ìîæíà çàñòîñîâóâàòè â øèðîêіé
ñôåðі äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Îñíîâíі îçíàêè æèòòєâèõ (êëþ÷îâèõ) êîìïåòåí-
öіé çàçíà÷åíî òàê:

ïîëіôóíêöіîíàëüíіñòü: äàþòü çìîãó âèðіøóâàòè ðіçíîìàíіòíі ïðî-
áëåìè â ðіçíèõ ñôåðàõ îñîáèñòîãî é ñóñïіëüíîãî æèòòÿ;

íàäïðåäìåòíіñòü і ìіæäèñöèïëіíàðíіñòü: çàñòîñîâàíі íå ëèøå ó øêîëі, 
à é íà ðîáîòі, ó ñіì’ї, ïîëіòè÷íіé ñôåðі òîùî;

áàãàòîâèìіðíіñòü: îõîïëþþòü çíàííÿ, ðîçóìîâі ïðîöåñè, іíòåëåêòó-
àëüíі, íàâ÷àëüíі é ïðàêòè÷íі âìіííÿ, òâîð÷і âіäêðèòòÿ, ñòðàòåãії, òåõíîëî-
ãії, ïðîöåäóðè, åìîöії, îöіíêó òîùî;

çàáåçïå÷óþòü øèðîêó ñôåðó ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі òà її ëîãі÷íîãî,
òâîð÷îãî é êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, ñàìîïіçíàííÿ, ñàìîâèçíà÷åííÿ, ñàìî-
îöіíêè, ñàìîâèõîâàííÿ òîùî.

Ïîíÿòòÿ «êîìïåòåíòíіñòü» øèðøå âіä ïîíÿòü «çíàííÿ, óìіííÿ і íàâè-
÷êè», âîíî âêëþ÷àє їõ ó ñåáå. Êîìïåòåíöії íàëåæàòü äî äіÿëüíîñòі, êîìïå-
òåíòíіñòü õàðàêòåðèçóє ñóá’єêòà äіÿëüíîñòі. Êîìïåòåíöіÿ òà êîìïåòåíòíіñòü 
âіäîáðàæàþòü öіëіñíіñòü òà іíòåãðàëüíó ñóòíіñòü ðåçóëüòàòó îñâіòè íà áóäü-
ÿêîìó ðіâíі і â áóäü-ÿêîìó àñïåêòі. Òàêèì ÷èíîì, êîìïåòåíòíіñòü – іíòå-
ãðàëüíà õàðàêòåðèñòèêà îñîáèñòîñòі, ÿêà âèçíà÷àє її çäàòíîñòі âèðіøóâàòè 
ïðîáëåìè é òèïîâі çàâäàííÿ, ùî âèíèêàþòü ó ðåàëüíèõ æèòòєâèõ ñèòóà-
öіÿõ, ðіçíèõ ñôåðàõ äіÿëüíîñòі, íà îñíîâі âèêîðèñòàííÿ çíàíü, íàâ÷àëüíîãî 
é æèòòєâîãî  äîñâіäó і âіäïîâіäíî äî çàñâîєíèõ ïðîãðàìîþ öіííîñòåé.

Êîìïåòåíòíіñòü ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê äîñâіä ðіçíîї äіÿëüíîñòі, ðåçóëü-
òàòîì ÿêîї ñòàþòü óìіííÿ, çäіáíîñòі, îñîáèñòіñíі îðієíòàöії.

Ïóíêòîì 15 ñòàòòі 1 «Îñíîâíі òåðìіíè òà їõ âèçíà÷åííÿ» ðîçäіëó І «Çà-
ãàëüíі ïîëîæåííÿ» «Çàêîíó ïðî îñâіòó» (2017) êîìïåòåíòíіñòü âèçíà-
÷åíî ÿê «äèíàìі÷íó êîìáіíàöіþ çíàíü, óìіíü, íàâè÷îê, ñïîñîáіâ ìèñëåííÿ,
ïîãëÿäіâ, öіííîñòåé, іíøèõ îñîáèñòèõ ÿêîñòåé, ùî âèçíà÷àє çäàòíіñòü
îñîáè óñïіøíî ñîöіàëіçóâàòèñÿ, ïðîâîäèòè  ïðîôåñіéíó òà/àáî ïîäàëüøó
íàâ÷àëü íó äіÿëüíіñòü».

×èííèé «Çàêîí ïðî îñâіòó» (2017, ïîòî÷íà ðåäàêöіÿ âіä 
16.07.2019) äåê ëàðóє äîñÿãíåííÿ ìåòè ïîâíîї  çàãàëüíîї ñåðåä-
íüîї îñâіòè ÷åðåç ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòí îñòåé, íåîá-
õіäíè õ êîæíіé ñó÷àñíіé ëþäèíі äë ÿ óñïіøíîї æèòòєäіÿëüíîñòі:

âіëüíå âîëîäіííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ;
çäàòíіñòü ñïіëêóâàòèñÿ ðіäíîþ (ó ðàçі âіäìіííîñòі âіä äåðæàâíîї) òà

іíîçåìíèìè ìîâàìè;
ìàòåìàòè÷íà êîìïåòåíòíіñòü;
êîìïåòåíò íîñòі â ãàëóçі ïðèðîäíè÷èõ  íàóê, òåõíіêè òà òåõíîëîãіé;
іííîâàöіéí іñòü;
åêîëîãі÷íà êîìïåòåíòíіñòü;
іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíà êîìïåòåíòíіñòü;
íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ æèòòÿ;
ãðîìàäÿíñüêі òà ñîöіàëüíі êîìïåòåíòíîñòі, ïîâ’ÿçàíі ç іäåÿìè äåìî-

êðàòії, ñïðàâåäëèâîñòі, ðіâíîñòі, ïðàâ ëþäèíè, äîáðîáóòó òà çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ, ç óñâіäîìëåííÿì ðіâíèõ ïðàâ і ìîæëèâîñòåé;
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 êóëüòóðíà êîìïåòåíòíіñòü;
 ïіäïðèєìëèâіñòü òà ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü;
 іíøі êîìïåòåíòíîñòі, ïåðåäáà÷åíі ñòàíäàðòîì îñâіòè.
Âèìîãè äî îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ òà êîìïåòåíò-

íîñòåé çäîáóâà÷іâ îñâіòè ïî÷àòêîâîї ëàíêè âèçíà÷àє ÷èííèé
ÄÑÏÎ, çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè
âіä 21 ëþòîãî 2018 ð. № 87.

Ìåòà ïî÷àòêîâîї îñâіòè, ùî çàçíà÷åíà â ÄÑÏÎ, ñåðåä іíøèõ êîìïîíåí-
òіâ íàãîëîøóє íà ðîçâèòêó «êîìïåòåíòíîñòåé òà íàñêðіçíèõ óìіíü âіäïî-
âіäíî äî âіêîâèõ òà іíäèâіäóàëüíèõ ïñèõîôіçіîëîãі÷íèõ îñîáëèâîñòåé і 
ïîòðåá» äèòèíè.

Âèìîãè äî îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ âèçíà÷àþòüñÿ ç óðàõó-
âàííÿì êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó äî íàâ÷àííÿ, â îñíîâó ÿêîãî ïîêëàäåíî 
êëþ÷îâі êîìïåòåíòíîñòі.

Ñàìå äîñâіä çäîáóâà÷іâ îñâіòè, їõíі ïîòðåáè, ÿêі ìîòèâóþòü äî íàâ÷àííÿ, 
çíàííÿ òà âìіííÿ, ÿêі ôîðìóþòüñÿ â ðіçíîìó îñâіòíüîìó ñåðåäîâèùі (øêîëі, 
ðîäèíі), ðіçíîìàíіòíèõ ñîöіàëüíèõ ñèòóàöіÿõ і çóìîâëþþòü ôîðìóâàííÿ ñòàâ-
ëåííÿ äî íèõ, çàêëàäåíî â îñíîâó ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé.

À ñïіëüíèìè äëÿ âñіõ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó ÄÑÏÎ çàçíà÷åíî 
òàêі âìіííÿ, ÿê ÷èòàííÿ ç ðîçóìіííÿì, óìіííÿ âèñëîâëþâàòè âëàñíó äóìêó 
óñíî é ïèñüìîâî, êðèòè÷íî òà ñèñòåìíî ìèñëèòè, òâîð÷іñòü, іíіöіàòèâ-
íіñòü, çäàòíіñòü ëîãі÷íî îáґðóíòîâóâàòè ïîçèöіþ, âìіííÿ êîíñòðóêòèâíî
êåðóâàòè åìîöіÿìè, îöіíþâàòè ðèçèêè, ïðèéìàòè ðіøåííÿ, ðîçâ’ÿçóâàòè
ïðîáëåìè, ñïіâïðàöþâàòè ç іíøèìè îñîáàìè (äèâ. òàáë. 3).

Òàáëèöÿ 3

Назви ключових компетентностей,
визначених Європейським Союзом

(2018)

Назви ключових компетентностей 
Державного стандарту початкової 

освіти України (2018)
1. Грамотність (Literacy competence)
2. Мовна компетентність (Languages 
competence)
3. Математична компетентність та компе-
тентність у науках, технологіях та інженерії
(Mathematical competence and competence
in science, technology and engineering)
4. Цифрова компетентність (Digital
competence)
5. Особиста, соціальна та навчальна
компетентність (Personal, social and 
learning competence)
6. Громадянська компетентність (Civic
competence)
7. Підприємницька компетентність 
(Entrepreneurship competence)
8. Компетентність культурної обізнаності
та самовираження (Cultural awareness and
expression competence)

1. Вільне володіння державною мовою
2. Здатність спілкуватися рідною
(у разі відмінності від державної) та
іноземними мовами
3. Математична компетентність
4. Компетентності в галузі природни-
чих наук, техніки і технологій
5. Інноваційність
6. Екологічна компетентність
7. Інформаційно-комунікаційна
компетентність
8. Навчання впродовж життя
9. Громадянські та соціальні ком -
петентності
10. Культурна компетентність
11. Підприємливість та фінансова
грамотність

Åôåêòèâíå ôîðìóâàííÿ êîæíîї ç êîìïåòåíöіé íåìîæëèâå áåç її âñåáі÷-
íîãî îïèñó, îñìèñëåííÿ, âèçíà÷åííÿ îñîáëèâîñòåé її óòâîðåííÿ, à òàêîæ 
êîíêðåòíèõ ìåòîäіâ òà óìîâ îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
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1. Âіëüíå âîëîäіííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ, ùî ïåðåäáà÷àє âìіííÿ óñíî
é ïèñüìîâî âèñëîâëþâàòè ñâîї äóìêè, ïî÷óòòÿ, ÷іòêî òà àðãóìåíòîâàíî 
ïîÿñíþâàòè ôàêòè, à òàêîæ ëþáîâ äî ÷èòàííÿ, âіä÷óòòÿ êðàñè ñëîâà, óñâі-
äîìëåííÿ ðîëі ìîâè äëÿ åôåêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ òà êóëüòóðíîãî
ñàìîâèðàæåííÿ, ãîòîâíіñòü âæèâàòè óêðàїíñüêó ìîâó ÿê ðіäíó â ðіçíèõ 
æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ.

Íàéïîòðіáíіøà äëÿ ëþäèíè êîìïåòåíòíіñòü âèçíà÷àєòüñÿ òàêèìè êðè-
òåðіÿìè âîëîäіííÿ ìîâîþ:

äîòðèìàííÿ íîðì ñó÷àñíîї óêðàїíñüêîї ìîâè, ñó÷àñíîãî ïðàâîïèñó,
ñòâîðåíîãî íà ôóíäàìåíòі óêðàїíñüêîї ïðàâîïèñíîї òðàäèöії ç óðàõóâàí-
íÿì íîâіòíіõ ìîâíèõ ÿâèù, ùî íàáóâàþòü ïîøèðåííÿ â ðіçíèõ ñôåðàõ 
ñóñïіëüíîãî, íàóêîâîãî òà êóëüòóðíîãî æèòòÿ;

óìіííÿ ïðàâèëüíî, òî÷íî, âèðàçíî ïåðåäàâàòè ñâîї äóìêè çàñîáàìè
ìîâè òà ìîâëåííÿ;

âîëîäіííÿ êóëüòóðíèì íàóêîâèì òà ïðîôåñіéíèì ìîâëåííÿì ç ìåòîþ
äії íà ðîçóì òà ïî÷óòòÿ;

óäîñêîíàëåííÿ ñâîєї ìîâëåííєâîї êóëüòóðè ÿê ãóìàíіòàðíîї ñêëàäîâîї
îñîáèñòîñòі;

âîëîäіííÿ ìîâëåííÿì ÿê çáðîєþ äóìêè, âîëîäіííÿ åòèêåòîì ìîâ-
ëåííÿ;

ïîâàæíå ñòàâëåííÿ äî ìîâè òà ìîâëåííÿ – êîëèñîê óêðàїíñüêîї äóõî-
âíîї êóëüòóðè òà íàöіîíàëüíîї ìåíòàëüíîñòі;

òîëåðàíòíå ìîâëåííÿ.
Ó ðåçóëüòàòі îïàíóâàííÿ öієþ êîìïåòåíòíіñòþ â ó÷íіâ ôîðìóєòüñÿ «ïî-

öіíóâàííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè ÿê äåðæàâíîї – ÷èííèêà íàöіîíàëüíîї іäåí-
òè÷íîñòі, ãîòîâíіñòü àêòèâíî ïîñëóãîâóâàòèñÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ â óñіõ
öàðèíàõ æèòòÿ».

2. Çäàòíіñòü ñïіëêóâàòèñÿ ðіäíîþ (ó ðàçі âіäìіííîñòі âіä äåðæàâíîї) òà
іíîçåìíèìè ìîâàìè, ùî ïåðåäáà÷àє àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ðіäíîї ìîâè â 
ðіçíèõ êîìóíіêàòèâíèõ ñèòóàöіÿõ, çîêðåìà â ïîáóòі, îñâіòíüîìó ïðîöåñі,
êóëüòóðíîìó æèòòі ãðîìàäè, ìîæëèâіñòü ðîçóìіòè ïðîñòі âèñëîâëþâàííÿ
іíîçåìíîþ ìîâîþ, ñïіëêóâàòèñÿ íåþ ó âіäïîâіäíèõ ñèòóàöіÿõ, îâîëîäіííÿ 
íàâè÷êàìè ìіæêóëüòóðíîãî ñïіëêóâàííÿ.

Çäàòíіñòü ñïіëêóâàòèñÿ ðіäíîþ (ó ðàçі âіäìіííîñòі âіä äåðæàâíîї) òà
іíîçåìíèìè ìîâàìè îçíà÷àє ñïðîìîæíіñòü âèñëîâëþâàòè ñâîї äóìêè іíî-
çåìíîþ ìîâîþ і ðîçóìіòè іíøèõ; óñâіäîìëþâàòè é ïðèéìàòè êóëüòóðíі
âіäìіííîñòі òà ðіçíîìàíіòòÿ; ïðàãíåííÿ äî ìіæìîâíîãî і ìіæêóëüòóðíîãî
ñïіëêóâàííÿ.

Öÿ êîìïåòåíòíіñòü ґðóíòóєòüñÿ íà íåðîçðèâíіé єäíîñòі ìîâè é ìèñ-
ëåííÿ, ÿêó âòіëåíî â àôîðèñòè÷íіé ìóäðîñòі «Ñêіëüêè òè çíàєø ìîâ, 
ñòіëüêè ðàçіâ òè ëþäèíà». Ñòàíîâëåííþ àíàëіçîâàíîї êîìïåòåíòíîñòі
ñïðèÿòèìå çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé, ñêëàäíèêîì
ÿêèõ є òåêñòè ïіäðó÷íèêіâ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» âіäïî-
âіäíîї òåìàòèêè: «Ìè єâðîïåéöі», «Óêðàїíà – єâðîïåéñüêà äåðæàâà», 
«Óêðàїíà òà її ñóñіäè».

3. Ìàòåìàòè÷íà êîìïåòåíòíіñòü ïåðåäáà÷àє âèÿâëåííÿ ïðîñòèõ ìàòåìà-
òè÷íèõ çàëåæíîñòåé ó íàâêîëèøíüîìó ñâіòі, ìîäåëþâàííÿ ïðîöåñіâ òà 
ñèòóàöіé іç çàñòîñóâàííÿì ìàòåìàòè÷íèõ âіäíîøåíü òà âèìіðþâàíü, óñâі-
äîìëåííÿ ðîëі ìàòåìàòè÷íèõ çíàíü òà âìіíü â îñîáèñòîìó і ñóñïіëüíîìó
æèòòі ëþäèíè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



31

Ìàòåìàòè÷íà ïðåäìåòíà êîìïåòåíòíіñòü âèçíà÷àєòüñÿ ÿê îñîáèñòіñíå 
óòâîðåííÿ, ùî õàðàêòåðèçóє çäàòíіñòü ó÷íÿ ñòâîðþâàòè ìàòåìàòè÷íі ìî-
äåëі ïðîöåñіâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, çàñòîñîâóâàòè äîñâіä ìàòåìà-
òè÷íîї äіÿëüíîñòі ïіä ÷àñ ðîçâ’ÿçóâàííÿ íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíèõ òà 
ïðàêòè÷íî çîðієíòîâàíèõ çàäà÷, íåîáõіäíèõ äëÿ ñàìîðåàëіçàöії ó÷íіâ ó 
øâèäêîçìіííîìó ñâіòі.

Êîìïåòåíòíіñòü ïåðåäáà÷àє ôîðìóâàííÿ ðіçíîáі÷íîї îñîáèñòîñòі, ÿêà ìèñ-
ëèòü, àíàëіçóє і ñèíòåçóє âèõіäíі äàíі, ùî îïèñóþòü ïåâíó ñèòóàöіþ, çíàõî-
äèòü ïðàâèëüíі, îá’єêòèâíі, ïðàêòè÷íі, ðàöіîíàëüíі øëÿõè її ðîçâ’ÿçàííÿ; 
óìіє îöіíèòè і çðîáèòè âèñíîâêè ùîäî ïåâíèõ ôàêòіâ òà ÿâèù ìàòåìàòè÷-
íîãî çìіñòó, ùî ïåðåäáà÷àє ïåðåíåñåííÿ öèõ íàâè÷îê íà ïîäії і ñèòóàöії 
îá’єêòèâíîãî íàâêîëèøíüîãî ñâіòó. Î÷іêóâàíèé ðåçóëüòàò îïàíóâàííÿ ìàòå-
ìàòè÷íîї êîìïåòåíòíîñòі êîæíіé äèòèíі ìàє ïðèíåñòè іíòåëåêòóàëüíå çàäî-
âîëåííÿ âіä ïðè÷åòíîñòі äî ïіçíàííÿ íàóêè, êîòðà îïèñóє ðåàëії äîâêіëëÿ â 
ðіçíèõ ñôåðàõ äіÿëüíîñòі, íàóêè, íàâè÷êè ÿêîї ïîòðіáíі âñіì ëþäÿì.

4. Êîìïåòåíòíîñòі â ãàëóçі ïðèðîäíè÷èõ íàóê, òåõíіêè і òåõíîëîãіé ïå-
ðåäáà÷àþòü ôîðìóâàííÿ äîïèòëèâîñòі, ïðàãíåííÿ øóêàòè і ïðîïîíóâàòè 
íîâі іäåї, ñàìîñòіéíî ÷è â ãðóïі ñïîñòåðіãàòè òà äîñëіäæóâàòè, ôîðìóëþ-
âàòè ïðèïóùåííÿ і ðîáèòè âèñíîâêè íà îñíîâі ïðîâåäåíèõ äîñëіäіâ, ïіçíà-
âàòè ñåáå і íàâêîëèøíіé ñâіò øëÿõîì ñïîñòåðåæåííÿ òà äîñëіäæåííÿ.

Äіÿëüíіñíà ñêëàäîâà êîìïåòåíòíîñòі â ãàëóçі ïðèðîäíè÷èõ íàóê, òåõ-
íіêè і òåõíîëîãіé áàçóєòüñÿ íà ïіçíàâàëüíіé і òâîð÷іé àêòèâíîñòі ó÷íіâ і 
âêëþ÷àє âåäåííÿ ñïîñòåðåæåíü çà îá’єêòàìè ïðèðîäè çі ç’ÿñóâàííÿì ïðè-
÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ ÿâèùàìè ïðèðîäè і æèòòєäіÿëüíіñòþ 
ëþäèíè, óìіííÿì çäіéñíþâàòè ïîøóêîâî-äîñëіäíèöüêó, ïðàêòè÷íó і ïðè-
ðîäîîõîðîííó äіÿëüíіñòü, ðîáèòè âèñíîâêè і óçàãàëüíåííÿ, ñòâîðþâàòè 
ïðîåêòè äëÿ ñòèìóëþâàííÿ ïіçíàâàëüíîãî іíòåðåñó, ðîçâèòêó ñïîñòåðåæ-
ëèâîñòі. Öå çäàòíіñòü ó÷íіâ âèðіøóâàòè ïіçíàâàëüíі, ïðîáëåìíі і ïðàê-
òè÷íі çàäà÷і ó ñôåðі âіäíîñèí «ëþäèíà – ïðèðîäà».

Êîìïåòåíòíіñòü ó ãàëóçі òåõíіêè і òåõíîëîãіé ïåðåäáà÷àє ôîðìóâàííÿ 
äîïèòëèâîñòі, ïðàãíåííÿ øóêàòè і ïðîïîíóâàòè íîâі іäåї, ñàìîñòіéíî ÷è â 
ãðóïі âèãîòîâëÿòè ðіçíîìàíіòíі îá’єêòè ïðàöі, ôîðìóëþâàòè ïðèïóùåííÿ 
і ðîáèòè âèñíîâêè íà îñíîâі âèêîíàíîї ðîáîòè, ïіçíàâàòè ñåáå і íàâêîëèø-
íіé ñâіò øëÿõîì ïðåäìåòíî-ïåðåòâîðþâàëüíîї äіÿëüíîñòі. Ó ïðîöåñі ôîð-
ìóâàííÿ òåõíîëîãі÷íîї êîìïåòåíòíîñòі ó øêîëÿðіâ ôîðìóþòüñÿ íàñòóïíі 
óìіííÿ òà ñòàâëåííÿ:

 ðîçóìíî òà ðàöіîíàëüíî êîðèñòóâàòèñÿ ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè, åêî-
íîìíî âèêîðèñòîâóâàòè ìàòåðіàëè;

 ïîðіâíþâàòè ôіçèêî-õіìі÷íі âëàñòèâîñòі êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ;
 îáґðóíòîâóâàòè òåõíîëîãії ïðîåêòóâàííÿ òà âèãîòîâëåííÿ âèðîáó;
 íàìàãàòèñÿ îðãàíіçîâóâàòè áåçâіäõîäíå âèðîáíèöòâî, âòîðèííó ïåðå-

ðîáêó ìàòåðіàëіâ;
 àíàëіçóâàòè, ôîðìóëþâàòè ãіïîòåçè, çáèðàòè äàíі, ïðîâîäèòè åêñïå-

ðèìåíòè, àíàëіçóâàòè òà óçàãàëüíþâàòè ðåçóëüòàòè;
 óñâіäîìëþâàòè ðîëü íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà äëÿ æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ 

ëþäèíè;
 ðîçóìіòè âàæëèâіñòü ãðàìîòíîї óòèëіçàöії âіäõîäіâ âèðîáíèöòâà;
 øàíîáëèâî ñòàâèòèñÿ äî ïðèðîäè, ïðàöі.
Ìîëîäøі øêîëÿðі ó ïðîöåñі òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ â÷àòüñÿ âèçíà÷àòè ó 

ñïіâïðàöі ç ó÷èòåëåì òà іíøèìè ó÷íÿìè àëãîðèòì âçàєìîäії äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ 
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ïðàêòè÷íèõ ñîöіàëüíî çíà÷èìèõ çàâäàíü ÷è ïðîåêòіâ; ðàöіîíàëüíî âèêî-
ðèñòîâóâàòè ðіçíîìàíіòíі ìàòåðіàëè, îáґðóíòîâóâàòè âëàñíó ïîçèöіþ ùîäî
ðîçâèòêó íîâіòíіõ ðåñóðñîçáåðåæóâàëüíèõ òà åêîëîãі÷íî ÷èñòèõ òåõíîëî-
ãіé îáðîáêè ìàòåðіàëіâ; óìіííÿ îöіíþâàòè ðåçóëüòàòè âëàñíîї äіÿëüíîñòі
òà óñâіäîìëåííÿ âàæëèâîñòі äîòðèìóâàòèñÿ åòèêåòó äëÿ ñòâîðåííÿ âëàñ-
íîãî ïîçèòèâíîãî іìіäæó.

5. Іííîâàöіéíіñòü îçíà÷àє âіäêðèòіñòü äî íîâèõ іäåé, іíіöіþâàííÿ çìіí
ó áëèçüêîìó ñåðåäîâèùі (êëàñ, øêîëà, ãðîìàäà òîùî), ôîðìóâàííÿ çíàíü, 
óìіíü, ñòàâëåíü, ùî є îñíîâîþ êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó, çàáåçïå÷óþòü
ïîäàëüøó çäàòíіñòü óñïіøíî íàâ÷àòèñÿ, ïðîâàäèòè ïðîôåñіéíó äіÿëüíіñòü,
âіä÷óâàòè ñåáå ÷àñòèíîþ ñïіëüíîòè і áðàòè ó÷àñòü ó ñïðàâàõ ãðîìàäè.

Ñïðîìîæíіñòü äî іííîâàöіéíîї äіÿëüíîñòі, àáî іííîâàöіéíіñòü, ïåðåäáà-
÷àє çäàòíіñòü ãåíåðóâàòè íîâі іäåї òà âòіëþâàòè їõ ó æèòòÿ, íåòðàäèöіéíî
ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè іç çàñòîñóâàííÿì íåñòàíäàðòíèõ ôîðì ìèñëåííÿ, à 
òàêîæ òâîð÷èõ çäіáíîñòåé, äіÿòè â íåòèïîâèõ ñèòóàöіÿõ, ñïðîìîæíіñòü
ïëàíóâàòè, îðãàíіçîâóâàòè ïðîєêòè, àíàëіçóâàòè, ñïіëêóâàòèñÿ, îïèòó-
âàòè, îöіíþâàòè, ïðàöþâàòè ñàìîñòіéíî і â ãðóïі (êîìàíäі).

Ôîðìóâàííÿ ìîòèâàöії íà іííîâàöіéíó äіÿëüíіñòü і ôîðìóâàííÿ çäàò-
íîñòі äî іííîâàöіéíîї äіÿëüíîñòі â ÿêîñòі îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íà-
â÷àëüíîãî ïðîöåñó ñòâîðèëè íîâó îñâіòíþ ðåàëüíіñòü, ñèñòåìîóòâîðþþ÷èì
ïî÷àòêîì ÿêîї ñòàє âèêîíàííÿ êîæíèì іííîâàöіéíîãî ïðîєêòó.

Âàæêî áóëî ââåñòè ó ÄÑÏÎ іííîâàöіéíèé çìіñò, àëå ùå âàæ÷å äîâåñòè
íà ïðàêòèöі îñâіòíþ çíà÷óùіñòü öüîãî âèäó íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі òà îòðè-
ìàííÿ çàäàíèõ îñîáèñòіñíèõ і ïðåäìåòíèõ ðåçóëüòàòіâ.

Âèíèêàє ïðîáëåìà ãîòîâíîñòі â÷èòåëіâ äî öüîãî âèäó ïåäàãîãі÷íîї äі-
ÿëüíîñòі. Ìè ðåêîìåíäóєìî âñіì ó÷èòåëÿì ïåðåäóñіì îñâîїòè ìåòîäèêó
îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ ç âèêîíàííÿ іíäèâіäóàëüíèõ 
íàâ÷àëüíèõ іííîâàöіéíèõ ïðîєêòіâ. Âàæëèâî îñâîþâàòè îñíîâè іííîâà-
òèêè, íàóêè ïðî ñóòíіñòü, ñòâîðåííÿ òà æèòòєâèé öèêë іííîâàöіéíèõ ïðî-
äóêòіâ.

Ó çìіñòі êîæíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà є ìîæëèâіñòü äëÿ іííîâàöіéíîї 
ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі, ó òîìó ÷èñëі ïðåäìåòіâ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äî-
ñëіäæóþ ñâіò».

Ñàìå іííîâàöіéíà êîìïåòåíòíіñòü çàðîäæóє:
óìіííÿ âèñóâàòè ãіïîòåçè, çàñíîâàíі íà åìïіðè÷íîìó äîñâіäі, ùî âè-

çíà÷àþòü ïðîєêòóâàííÿ іííîâàöіéíîãî ïðîäóêòó;
óìіííÿ âèêîðèñòîâóâàòè íàäáàíèé íà іíøèõ çàíÿòòÿõ äîñâіä äîñëіä-

íèöüêîї, ïðîєêòíîї, êîíñòðóêòîðñüêîї, åêñïåðèìåíòàëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ
ÿê îñíîâó íàóêîâî-äîñëіäíîї òà äîñëіäíî-êîíñòðóêòîðñüêîї ðîáîòè ÿê
îáîâ’ÿçêîâîãî êîìïîíåíòà ïðîєêòóâàííÿ æèòòєâîãî öèêëó іííîâàöіéíîãî
ïðîäóêòó äëÿ ïåðåâіðêè âèñóíóòîї ãіïîòåçè;

óìіííÿ ïðåçåíòóâàòè òà âïðîâàäæóâàòè âëàñíі ðîçðîáêè;
óìіííÿ ìîíіòîðèòè ðèíîê òîâàðіâ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ñïîæèâ÷îї âàð-

òîñòі ïðîäóêòó òîùî.
6. Åêîëîãі÷íà êîìïåòåíòíіñòü ïåðåäáà÷àє óñâіäîìëåííÿ îñíîâè åêîëî-

ãі÷íîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïðèðîäîîõîðîííîї ïî-
âåäіíêè, îùàäíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, ðîçóìіþ÷è
âàæëèâіñòü çáåðåæåííÿ ïðèðîäè äëÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà.

Åêîëîãі÷íà ãðàìîòíіñòü âіäîáðàæàєòüñÿ â óñâіäîìëåííі ëþäèíè ñåáå 
÷àñòèíîþ ïðèðîäè é ðîëі äîâêіëëÿ äëÿ æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ; âіäïîâіäàëüíîñòі 
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çà ïðèðîäó ÿê íàöіîíàëüíå áàãàòñòâî; ñïðîìîæíîñòі ðàöіîíàëüíî êîðèñòó-
âàòèñÿ ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè, äîòðèìóâàòèñÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ; 
íåòåðïèìîñòі äî âñüîãî, ùî çàâäàє øêîäè äîâêіëëþ.

Äіÿëüíіñíèé êîìïîíåíò åêîëîãі÷íîї êîìïåòåíòíîñòі ïåðåäáà÷àє: óìіííÿ
ïðàêòè÷íî çàñòîñîâóâàòè åêîëîãі÷íі çíàííÿ ïðè ç’ÿñóâàííі, âèðіøåííі і 
ïîïåðåäæåííі åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåì, ïîêðàùåííÿ ñòàíó íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà, íàÿâíіñòü ïðàêòè÷íîãî äîñâіäó åêîëîãі÷íîї äіÿëüíîñòі.

Åêîëîãі÷íà äіÿëüíіñòü âêëþ÷àє ó÷àñòü øêîëÿðіâ ó ðîçðîáöі і ðåàëіçàöії 
íàâ÷àëüíèõ ïðîåêòіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîêðàùåííÿ ñòàíó íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà, âèÿâëåííÿ і âèðіøåííÿ ïðîáëåì ìіñöåâîãî (øêіëüíîãî) ñïіâ-
òîâàðèñòâà.

7. Іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíà êîìïåòåíòíіñòü ïîëÿãàє â îïàíóâàííі 
îñíîâàìè öèôðîâîї ãðàìîòíîñòі äëÿ ðîçâèòêó і ñïіëêóâàííÿ, çäàòíîñòі äî 
áåçïå÷íîãî òà åòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ çàñîáіâ іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіé-
íîї êîìïåòåíòíîñòі â íàâ÷àííі òà іíøèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ.

Ôîðìóâàííÿ іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíîї êîìïåòåíòíîñòі ðîçãëÿäà-
єòüñÿ ÿê ôîðìóâàííÿ íå òіëüêè òåõíîëîãі÷íèõ íàâè÷îê, à é çäàòíîñòі âè-
êîðèñòîâóâàòè ñó÷àñíі ІÊÒ äëÿ ðîáîòè ç іíôîðìàöієþ. Ó÷íі ìàþòü óìіòè 
øóêàòè ïîòðіáíі äàíі, îðãàíіçîâóâàòè, îáðîáëÿòè, àíàëіçóâàòè òà îöіíþ-
âàòè їõ, à òàêîæ ïðîäóêóâàòè і ïîøèðþâàòè іíôîðìàöіþ âіäïîâіäíî äî 
ñâîїõ öіëåé. Öÿ çäàòíіñòü çàáåçïå÷óє øêîëÿðàì і â÷èòåëÿì ìîæëèâіñòü 
óñïіøíî ïðîäîâæóâàòè îñâіòó âïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ, æèòè і ïðàöþâàòè 
â іíôîðìàöіéíîìó ñóñïіëüñòâі.

Óâåäåíå ïîíÿòòÿ ІÊÒ-ãðàìîòíîñòі âèçíà÷àє, ÿêèìè íàâè÷êàìè і âìіí-
íÿìè ìàє âîëîäіòè ëþäèíà, ùîá її ìîæíà áóëî íàçâàòè ãðàìîòíîþ â öüîìó 
ñåíñі. Ïåðåëіê öèõ íàâè÷îê і óìіíü íàâåäåíî â ïîðÿäêó ïіäâèùåííÿ ñêëàä-
íîñòі ïіçíàâàëüíèõ (êîãíіòèâíèõ) äіé äëÿ їõ âèêîíàííÿ:

 âèçíà÷åííÿ іíôîðìàöії – çäàòíіñòü âèêîðèñòîâóâàòè іíñòðóìåíòè ІÊÒ 
äëÿ іäåíòèôіêàöії òà âіäïîâіäíîãî ïîäàííÿ íåîáõіäíîї іíôîðìàöії;

 äîñòóï äî іíôîðìàöії – óìіííÿ çáèðàòè і / àáî âèòÿãóâàòè іíôîðìàöіþ;
 óïðàâëіííÿ іíôîðìàöієþ – óìіííÿ çàñòîñîâóâàòè іñíóþ÷ó ñõåìó îðãà-

íіçàöії àáî êëàñèôіêàöії;
 іíòåãðóâàííÿ іíôîðìàöії – óìіííÿ іíòåðïðåòóâàòè і ïðåäñòàâëÿòè іí-

ôîðìàöіþ. Ñþäè âõîäèòü óçàãàëüíåííÿ, ïîðіâíÿííÿ òà ïðîòèñòàâëåííÿ
äàíèõ;

 îöіíþâàííÿ іíôîðìàöії – óìіííÿ âèíîñèòè ñóäæåííÿ ïðî ÿêіñòü, âàæ-
ëèâіñòü, êîðèñíіñòü àáî åôåêòèâíіñòü іíôîðìàöії;

 ñòâîðåííÿ іíôîðìàöії – óìіííÿ ãåíåðóâàòè іíôîðìàöіþ, àäàïòóþ÷è, 
çàñòîñîâóþ÷è, ïðîåêòóþ÷è, âèíàõîäÿ÷è àáî ðîçðîáëÿþ÷è її;

 ïîâіäîìëåííÿ іíôîðìàöії – çäàòíіñòü íàëåæíèì ÷èíîì ïåðåäàâàòè іí-
ôîðìàöіþ â ñåðåäîâèùі ІÊÒ. Ñþäè íàëåæèòü çäàòíіñòü íàïðàâëÿòè åëåê-
òðîííó іíôîðìàöіþ ïåâíіé àóäèòîðії і ïåðåäàâàòè çíàííÿ ó âіäïîâіäíîìó 
íàïðÿìêó.

8. Íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ æèòòÿ ïåðåäáà÷àє îïàíóâàííÿ âìіííÿìè і íàâè-
÷êàìè äëÿ ïîäàëüøîї îñâіòè, îðãàíіçàöіþ âëàñíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäî-
âèùà, îòðèìàííÿ íîâîї іíôîðìàöії ç ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ її äëÿ îöіíþâàííÿ 
íàâ÷àëüíèõ ïîòðåá, âèçíà÷åííÿ âëàñíèõ íàâ÷àëüíèõ öіëåé òà ñïîñîáіâ їõ 
äîñÿãíåííÿ, íàâ÷àííÿ ïðàöþâàòè ñàìîñòіéíî é ó ãðóïі.

Çäàòíіñòü íàâ÷àòèñÿ âïðîäîâæ æèòòÿ îçíà÷àє ñïðîìîæíіñòü çíàõîäèòè 
і çàñâîþâàòè íîâі íåîáõіäíі çíàííÿ, ïðèðîùóâàòè âìіííÿ é íàâè÷êè. Âîíà 
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çàêëàäàєòüñÿ ùå ç äîøêіëëÿ, ñòèìóëþєòüñÿ, óñâіäîìëþєòüñÿ, ðîçâèâà-
єòüñÿ é óäîñêîíàëþєòüñÿ íåîáìåæåíî â ÷àñі.

Âàæëèâà ðîëü íàëåæèòü ìîòèâàöії â ñèñòåìі íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі,
óìіííÿ ïðîáóäèòè і çàêðіïèòè â ó÷íіâ ñòіéêå ïîçèòèâíå âіäíîøåííÿ äî
íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.

9. Ãðîìàäÿíñüêі òà ñîöіàëüíі êîìïåòåíòíîñòі ïîâ’ÿçàíі ç іäåÿìè äåìî-
êðàòії, ñïðàâåäëèâîñòі, ðіâíîñòі, ïðàâ ëþäèíè, äîáðîáóòó òà çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ, óñâіäîìëåííÿì ðіâíèõ ïðàâ і ìîæëèâîñòåé, ùî ïåðåäáà÷àþòü
ñïіâïðàöþ ç іíøèìè îñîáàìè äëÿ äîñÿãíåííÿ ñïіëüíîї ìåòè, àêòèâíіñòü ó 
æèòòі êëàñó і øêîëè, ïîâàãó äî ïðàâ іíøèõ îñіá, óìіííÿ äіÿòè â êîíôëіê-
òíèõ ñèòóàöіÿõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðіçíèìè ïðîÿâàìè äèñêðèìіíàöії, öіíóâàòè
êóëüòóðíå ðîçìàїòòÿ ðіçíèõ íàðîäіâ òà іäåíòèôіêàöіþ ñåáå ÿê ãðîìàäÿíèíà
Óêðàїíè, äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ і çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ 
іíøèõ ëþäåé, äîòðèìàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Ãðîìàäÿíñüêà òà ñîöіàëüíà êîìïåòåíòíîñòі ïðîÿâëÿþòüñÿ ó ôîðìàõ ïî-
âåäіíêè, ñïðÿìîâàíèõ íà åôåêòèâíó òà êîíñòðóêòèâíó ó÷àñòü ó ñóñïіëü-
íîìó і ãðîìàäñüêîìó æèòòі.

Ïåäàãîãі÷íі çàâäàííÿ ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêîї іäåíòè÷íîñòі íåðîç-
ðèâíî ïîâ’ÿçàíі ç ôîðìóâàííÿì ãðîìàäÿíñüêîї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ.

Ãðîìàäÿíñüêà êîìïåòåíòíіñòü – öå ñóêóïíіñòü çäіáíîñòåé, ùî äîçâîëÿ-
þòü іíäèâіäó àêòèâíî, âіäïîâіäàëüíî é åôåêòèâíî ðåàëіçîâóâàòè êîìïëåêñ 
ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ і îáîâ’ÿçêіâ ó äåìîêðàòè÷íîìó ñóñïіëüñòâі.

Ãðîìàäÿíñüêà êîìïåòåíòíіñòü íå ìîæå áóòè ñôîðìîâàíà áåç îïîðè íà
ãðîìàäÿíñüêі öіííîñòі і íå ìîæå ðåàëіçîâóâàòèñÿ ïîçà ñèñòåìîþ öіííіñíèõ
îðієíòèðіâ. Âîíà ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü ïåâíîї æèòòєâîї ïîçèöії і âíóòðіø-
íüîї ãîòîâíîñòі äî її ðåàëіçàöії і ìîæå â ïîâíіé ìіðі ïðîÿâèòèñÿ òіëüêè â 
ðåàëüíіé æèòòєâіé ñèòóàöії.

Ãðîìàäÿíñüêà îñâіòà – öå ñèñòåìà âèõîâàííÿ і íàâ÷àííÿ îñîáèñòîñòі, 
ÿêà ïåðåäáà÷àє ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ñòàíîâëåííÿ ìîðàëüíîї ãðîìàäÿíñüêîї
ïîçèöії, ãðîìàäÿíñüêîї êîìïåòåíòíîñòі òà íàáóòòÿ äîñâіäó ñóñïіëüíî êî-
ðèñíîї ãðîìàäñüêîї äіÿëüíîñòі â êîíòåêñòі áåçïåðåðâíîї îñâіòè.

Îäíàê ãðîìàäÿíñüêó îñâіòó íåìîæëèâî ðåàëіçóâàòè ÷åðåç îêðåìèé іíòå-
ãðîâàíèé êóðñ ÷è ïðåäìåò. Öå öіëіñíà ñèñòåìà. Öіëі é çàâäàííÿ ãðîìàäÿí-
ñüêîї îñâіòè ðåàëіçóþòüñÿ íà іíòåãðàòèâíіé îñíîâі â ìåæàõ óñіõ ïðåäìåòіâ,
ó ïîçàóðî÷íіé äіÿëüíîñòі ó÷íіâ. Óðîê ìîæå і ìàє ñòàòè òèì ìіñöåì, íà 
ÿêîìó âіäáóâàєòüñÿ àáî çàïóñê ïðîöåñіâ äåìîêðàòèçàöії â îñâіòíіé óñòà-
íîâі, àáî àíàëіç äîñâіäó ãðîìàäÿíñüêîї äії òà ïîâåäіíêè.

Ãðîìàäÿíñüêà êîìïåòåíòíіñòü òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç óíіâåðñàëüíèìè âìіí-
íÿìè і çäіáíîñòÿìè, ÿêі ïðîÿâëÿþòüñÿ â ðіçíèõ ñôåðàõ æèòòÿ. Îñâîєííÿ 
ó÷íÿìè ñïîñîáіâ òà ïðèéîìіâ äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі, ïîøóêó òà àíàëіçó
іíôîðìàöії, âèðіøåííÿ êîíôëіêòіâ, ñïіëêóâàííÿ, ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü, îâî-
ëîäіííÿ íàâ÷àëüíèìè íàâè÷êàìè – óñå öå ñïðèÿє ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêèõ 
êîìïåòåíòíîñòåé. Ðîçóìіííÿ öüîãî äîçâîëèòü ïåäàãîãàì íàïîâíèòè íîâèì
çìіñòîì çâè÷íі çàíÿòòÿ, âèêîðèñòîâóâàòè ïîâíîþ ìіðîþ áàãàòþùі ìîæëè-
âîñòі ó÷èòåëüñüêîї êîîïåðàöії òà ìіæïðåäìåòíèõ çâ’ÿçêіâ.
Іíòåðàêòèâíі ìåòîäè íàâ÷àííÿ äîçâîëÿþòü äèòèíі íà óðîöі âіä÷óòè ñåáå

íå ïàñèâíèì îá’єêòîì ïåäàãîãі÷íîãî âïëèâó, à ïîâíîïðàâíèì ó÷àñíèêîì
ïðîåêòóâàííÿ ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі. Äî íàéáіëüø óñïіøíèõ іíòåðàêòèâ-
íèõ ìåòîäіâ ó ñôåðі ãðîìàäÿíñüêîї îñâіòè íàëåæàòü, çîêðåìà, ñîöіàëüíå 
ïðîєêòóâàííÿ, ðіçíі ôîðìè äèñêóñіéíîãî îáãîâîðåííÿ ñîöіàëüíî çíà÷óùèõ
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ïðîáëåì (ó ôîðìàòі äåáàòіâ, êðóãëîãî ñòîëó), ðîëüîâèõ òà äіëîâèõ іãîð 
òîùî. Ó Äîäàòêó äî öüîãî ðîçäіëó âè ìîæåòå ïîçíàéîìèòèñÿ ç òåõíîëî-
ãієþ âèêîðèñòàííÿ äåÿêèõ іç öèõ ìåòîäіâ.

Ïðîáëåìíі ìåòîäè äîçâîëÿþòü çðîáèòè ïіçíàâàëüíó çàäà÷ó àêòóàëüíîþ
äëÿ êîæíîãî ó÷íÿ â êëàñі. Ðіøåííÿ ïіçíàâàëüíèõ ïðîäóêòèâíèõ çàâäàíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç íåîáõіäíіñòþ äàòè îöіíêó ñó÷àñíèì іñòîðè÷íèì ïîäіÿì і ïåð-
ñîíàëіÿì, ñîöіàëüíèì ÿâèùàì і ôàêòàì, áóäå ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ åìî-
öіéíîãî ñòàâëåííÿ äî íèõ.

Äëÿ ðîçâèòêó ñôåðè ñàìîðåãóëÿöії äèòèíó âàæëèâî ñòàâèòè â óìîâè 
àíàëіçó æèòòєâèõ ñèòóàöіé. Íàïðèêëàä, ðîçãëÿäàþ÷è áóäü-ÿêó іñòîðè÷íó 
÷è ñó÷àñíó ñèòóàöіþ, ìîæíà ïîïðîñèòè äèòèíó óÿâèòè ñåáå íà ìіñöі òîãî 
÷è іíøîãî ïåðñîíàæà, ïðèïóñòèòè, ÿêі ïî÷óòòÿ âіí ïîâèíåí âіä÷óâàòè,
îöіíèòè éîãî äії, à ïîòіì ïîïðîñèòè çìîäåëþâàòè ñâîþ ïîâåäіíêó â öіé àáî 
ïîäіáíіé ñèòóàöії. Ó÷èòåëü íå òіëüêè çàíóðþє ó÷íÿ â áóäü-ÿêèé іñòîðè÷-
íèé àáî ñîöіàëüíèé ñþæåò, ùî ñïðèÿє äîñÿãíåííþ íàâ÷àëüíèõ öіëåé. Ïå-
äàãîã âèêëèêàє åìîöіéíó ðåàêöіþ, ïðîïîíóє ñèòóàöіþ, ùî ñïðèÿє ðîçâèòêó
âìіíü àäåêâàòíî îöіíþâàòè і êîðèãóâàòè ñâîї äóìêè і äії, ñïіââіäíîñèòè 
ñâîþ ïîâåäіíêó ç ïîâåäіíêîþ іíøèõ ëþäåé, âèáèðàòè öіëі і çàñîáè їõ äî-
ñÿãíåííÿ. Îäíèì іç çàñîáіâ äîñÿãíåííÿ öèõ öіëåé ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі 
òà ïîçàóðî÷íіé äіÿëüíîñòі ìîæå âèñòóïàòè ìåòîä ìîðàëüíèõ äèëåì (äèâ.
Äîäàòîê).

Ôîðìóâàííþ àêòèâíîї ãðîìàäÿíñüêîї ïîçèöії ñïðèÿє äåìîêðàòè÷íèé
óñòðіé æèòòÿ â øêîëі, âèçíà÷åííÿ öіëåé і ìîòèâіâ ãðîìàäÿíñüêîї äіÿëü-
íîñòі. Äëÿ öüîãî íåîáõіäíî çîâíіøíþ іìіòàöіþ äåìîêðàòії â øêîëі ïåðå-
òâîðèòè â ðåàëüíó ñôåðó ïðîÿâіâ ñàìîñòіéíîñòі і ãðîìàäÿíñüêîї ïîçèöії.

Çíà÷íî ðîçøèðþє äåìîêðàòè÷íèé óñòðіé æèòòÿ ïðèâíåñåííÿ â íüîãî 
äîñâіäó ó÷àñòі äèòèíè â ñîöіàëüíèõ ïðîåêòàõ ïîçà íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì. 
Öå âèìàãàє òіñíîãî çâ’ÿçêó øêіë ç óñòàíîâàìè äîäàòêîâîї îñâіòè, êóëü-
òóðè, ðіçíîãî ðîäó ãðîìàäñüêèìè îðãàíіçàöіÿìè.

Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãі÷íі äîñëіäæåííÿ ðàçîì ç ðåàëüíîþ ïðàêòèêîþ ðî-
áîòè îñâіòíіõ óñòàíîâ óêàçóþòü íà òå, ùî äîñèòü øèðîêèé ïîòåíöіàë ó 
äàíîìó ïëàíі ìàє ãðàìîòíî îðãàíіçîâàíà äіÿëüíіñòü øêіëüíîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ.

10. Êóëüòóðíà êîìïåòåíòíіñòü ïåðåäáà÷àє çàëó÷åííÿ äî ðіçíèõ âèäіâ 
ìèñòåöüêîї òâîð÷îñòі (îáðàçîòâîð÷å, ìóçè÷íå òà іíøі âèäè ìèñòåöòâ) øëÿ-
õîì ðîçêðèòòÿ і ðîçâèòêó ïðèðîäíèõ çäіáíîñòåé, òâîð÷îãî âèðàæåííÿ îñî-
áèñòîñòі.

Çàêîíîìіðíіñòü ôîðìóâàííÿ êóëüòóðíîї êîìïåòåíòíîñòі – îáіçíàíîñòі 
òà ñàìîâèðàæåííÿ ó ñôåðі êóëüòóðè – çàñîáàìè іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß 
äîñëіäæóþ ñâіò» çóìîâëåíà îðãàíі÷íîþ єäíіñòþ ìîâè і ïðåäñòàâëåíîї íåþ 
êóëüòóðè. Ìîâà є êóëüòóðîòâîð÷èì íà÷àëîì, ìàòåðіàëîì òà іíñòðóìåíòà-
ðієì, ñêëàäíèêîì, ïðîäóêòîì, âìіñòèëèùåì і âèðàçíèêîì íàöіîíàëüíîї 
êóëüòóðè.

Êîíöåíòðîâàíå îçíàéîìëåííÿ ç êóëüòóðíèìè çäîáóòêàìè óêðàїíñòâà é 
іíøèõ íàðîäіâ, ðîçâèòîê äóõîâíîї ñôåðè ó÷íіâ âіäáóâàþòüñÿ ïіä ÷àñ ðî-
áîòè ç òåêñòàìè ïіäðó÷íèêà. Îñâіòà ìàє áàçóâàòèñü íà êóëüòóðíèõ òðàäè-
öіÿõ çà ïîñåðåäíèöòâà ðîçóìó é òіëà, à òàêîæ áóòè âêëþ÷åíîþ äî 
êîíòåêñòó ìèñòåöòâ і ðåìåñåë, ìîâè òà ëіòåðàòóðè, òåàòðó, ïіñíі, òàíöþ, 
çàíÿòòÿ ñïîðòîì.
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11. Ïіäïðèєìëèâіñòü òà ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü çíàõîäÿòü âіäîáðàæåííÿ
â іíіöіàòèâíîñòі, ãîòîâíîñòі âіäïîâіäàòè çà âëàñíі ðіøåííÿ, óìіííі îðãàíі-
çîâóâàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü äëÿ äîñÿãíåííÿ öіëåé, óñâіäîìëåííі åòè÷íèõ
öіííîñòåé åôåêòèâíîї ñïіâïðàöі, ãîòîâíîñòі äî âòіëåííÿ â æèòòÿ іíіöіéîâà-
íèõ іäåé, ïðèéíÿòòі âëàñíèõ ðіøåíü.

Ïіäïðèєìëèâіñòü – öå çäàòíіñòü óòіëþâàòè çàäóìè â æèòòÿ. Âîíà îõî-
ïëþє òàêі àñïåêòè, ÿê êðåàòèâíіñòü, ïîòÿã äî іííîâàöіé і âìіííÿ ðèçèêó-
âàòè, à òàêîæ çäàòíіñòü ïëàíóâàòè çàõîäè і ðåàëіçîâóâàòè їõ. Ïіäïðèєìëèâіñòü
òàêîæ ïîâèííà ñòîñóâàòèñÿ åòè÷íèõ öіííîñòåé і ñïðèÿòè äîáðîìó óïðàâ-
ëіííþ.

Ïіäïðèєìëèâіñòü і ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü îçíà÷àþòü ñïðîìîæíіñòü çäî-
áóâà÷іâ îñâіòè ãåíåðóâàòè íîâі іäåї, ïðèéìàòè ñâіäîìі ðіøåííÿ і çäіéñíþ-
âàòè åôåêòèâíі äії ç ìåòîþ óïðàâëіííÿ êîøòàìè íà äàíèé ÷àñ і â ìàéáóòíüîìó.

Óñі êëþ÷îâі êîìïåòåíöії â ðіâíіé ìіðі іñòîòíі. Äåÿêі ç íèõ є ïåðåñі÷-
íèìè і ïîâ’ÿçàíèìè ìіæ ñîáîþ. Íàïðèêëàä, çäàòíіñòü êðèòè÷íî ìèñëèòè, 
çäàòíіñòü äî òâîð÷îñòі, іíіöіàòèâíіñòü, óìіííÿ âèðіøóâàòè ïðîáëåìè é îöі-
íþâàòè ðèçèê òîùî є іñòîòíèìè äëÿ âñіõ 11 êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé.

Перевіримо себе
Проаналізуйте розповідь. У чому причина успіху вчительки? Які ме-
тоди вона застосовувала в навчальному процесі? Які ключові компе-
тентності формувала та розвивала в учнів?

«У мене була улюблена вчителька. Вона дуже багато знала і завжди намагалася
повідомити нам щось нове. Ми весь час відчували, що її розповідь – це лише маленька 
частинка того, що вона знає. Радість спілкування з учителькою охоплювала нас на
кожнім уроці. Усі відчували, що вона небайдужа до кожного. У початковій школі вона 
дозволяла сперечатися з нею, це були дуже цікаві дискусії. Вона завжди – і коли
останнє слово залишалося за нею, і коли воно було за нами – раділа, що учні змушу-
вали її підіймати «руки вгору» на знак їхньої перемоги…»

ДОДАТОК

Òàáëèöÿ 4

Опис оновлених ключових компетентностей

Ключова 
компетентність Визначення і роль

ГРАМОТНІСТЬ

Грамотність – це здатність розрізняти, розуміти, висловлювати, 
створювати та інтерпретувати поняття, почуття, факти та думки 
усно та письмово, за допомогою візуальних, звукових та цифро-
вих матеріалів у різних дисциплінах та контекстах.
Розвиток грамотності є фундаментом для подальшого навчання 
та лінгвістичної взаємодії. Залежно від контексту грамотність 
може формуватися рідною мовою, мовою навчання та/або офіцій-
ною мовою у країні або регіоні.
Основні знання, вміння, навички та ставлення, пов’язані з гра-
мотністю:
Грамотність передбачає здатність ефективно спілкуватися та на-
лагоджувати стосунки з іншими людьми належним і творчим спо-
собом.
Вона також включає знання у сфері читання та письма і правильне 
розуміння письмової інформації.
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ГРАМОТНІСТЬ

Грамотність передбачає певний словниковий запас у людини,
знання граматики та функцій мови. Вона включає усвідомлення 
основних видів словесної взаємодії, літературних і нелітератур-
них текстів, а також основних рис різних стилів та регістрів мови.
Люди мають володіти навичками усного та письмового спілку-
вання в різних ситуаціях, а також адаптувати своє спілкування до 
вимог ситуації.
Ця компетентність також передбачає здатність шукати і викорис-
товувати різні типи джерел інформації, формулювати та вислов-
лювати свої усні та письмові аргументи переконливо, відповідно 
до контексту.
Позитивне ставлення до грамотності означає цінування естетич-
них якостей мови та інтерес до взаємодії з іншими, розуміння та
використання мови у позитивний та соціально відповідальний
спосіб.

МОВНА

Компетентність у мовах – це здатність ефективно викорис-
товувати різні мови для спілкування.
Базується на здатності розуміти, висловлювати та інтерпретувати
поняття, факти, думки, почуття як усно, так і письмово. Включає 
уміння слухати, говорити, читати та писати у відповідних соціаль-
них та культурних контекстах.
Основні знання, вміння, навички та ставлення, пов’язані з мов-
ною компетентністю:
Використання словникового запасу, знання функціональної гра-
матики різних мов та усвідомлення основних видів словесної вза-
ємодії та регістрів мов.
Знання суспільних звичаїв, культурних аспектів та діалектів мов.
Уміння розуміти розмовні повідомлення, ініціювати, підтримувати 
та завершувати бесіди, читати, розуміти та складати тексти з різ-
ним рівнем володіння різними мовами відповідно до особистих
потреб.
Важливим є уміння вивчати мови у системі формальної, нефор-
мальної та інформальної освіти протягом усього життя.
Позитивне ставлення до мовної компетентності – це цінування 
культурної різноманітності, інтерес до різних мов і міжкультурного 
спілкування. Передбачає повагу до індивідуальних мовних осо-
бливостей кожної людини, зокрема до рідної мови осіб, які нале-
жать до меншин та/або є мігрантами.

МАТЕМАТИКА,
НАУКИ, 

ТЕХНОЛОГІЇ,
,

ІНЖЕНЕРІЯ
(STEM)

А. Математична компетентність – це здатність застосову-
вати логіко-математичне мислення для вирішення проблем у 
повсякденному житті.
Математична компетентність передбачає здатність і бажання за-
стосовувати логічне та просторове мислення, а також презентації 
(формули, моделі, конструкції, графіки, діаграми).
Б. Компетенція в науці – це здатність і бажання використову-
вати знання та методологію для пояснення природного світу.
Компетенції в технології та інженерії – це здатність застосо-
вувати знання та методи з метою задовольнити людські по-
треби.
Компетентність у науках, технологіях та інженерії передбачає ро-
зуміння змін, спричинених діяльністю людини, та її особисту від-
повідальність за наслідки таких змін.
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МАТЕМАТИКА,
НАУКИ,

ТЕХНОЛОГІЇ, 
,

ІНЖЕНЕРІЯ
(STEM)

Основні знання, вміння, навички та ставлення, пов’язані з цією 
компетентністю:
A. Необхідні знання в математиці включають знання чисел, мір і
та структур, основних операцій та базових математичних презен-
тацій, розуміння математичних термінів і понять та усвідомлення 
питань, на які математика може запропонувати відповіді.
Люди мають володіти навичками застосування базових матема-
тичних принципів і процесів у контексті повсякденного життя 
вдома та на роботі (наприклад, фінансові навички), а також за-
стосовувати й оцінювати логічні ланцюжки аргументів.
Математична компетентність передбачає вміння математично об-
ґрунтовувати, розуміти математичні докази і спілкуватися матема-
тичною мовою та використовувати відповідні засоби, зокрема
статистичні дані та графіки.
Позитивне ставлення до математики ґрунтується на повазі до іс-
тини і готовності шукати причини та оцінювати їхню дійсність.
Б. Для науки, технологій та інженерії основні знання включають 
основні принципи природного світу, фундаментальні наукові кон-
цепції, теорії, принципи та методи, технології і технологічні про-
дукти та процеси, а також розуміння впливу науки, техніки, 
інженерії та діяльності людини загалом на природу.
Це дає можливість людям краще зрозуміти досягнення, обме-
ження та ризики наукових теорій та застосування технологій у 
суспільствах (у контексті цінностей, моральних питань, культури, 
прийняття рішень тощо).
Уміння у цій сфері включають організацію процесу вивчення при-
роди через контрольовані експерименти, застосування принципів 
наукового дослідження, здатність використовувати технологічні 
інструменти і машини, а також наукові дані для досягнення мети 
або отримання доказового рішення.
Ця компетентність включає такі ставлення: цікавість, турбота про 
етичні проблеми, підтримка безпеки та екологічної стійкості, зо-
крема критичне оцінювання впливу технологічного прогресу на 
особистість, сім’ю, спільноту та світ загалом.
Ставлення включають також готовність відкинути власні переко-
нання, коли вони суперечать новим експериментальним висновкам.

ЦИФРОВА

Цифрова компетентність – це впевнене, критичне і відпові-
дальне використання та взаємодія з цифровими технологіями 
для навчання, професійної діяльності (роботи) та участі у 
житті суспільства.
Включає цифрову та інформаційну грамотність, комунікацію та 
співпрацю, створення цифрового контенту (зокрема програму-
вання), кібербезпеку та вирішення проблем.
Основні знання, вміння, навички та ставлення, пов’язані з циф-
ровою компетентністю:
Знання того, як цифрові технології можуть підтримувати спілку-
вання, творчість та інновації. Обізнаність щодо їхніх можливостей, 
обмежень, впливів та ризиків.
Розуміння загальних принципів, механізмів та логіки цифрових 
технологій. Знання базових функцій та використання різних при-
строїв, програмного забезпечення та цифрових мереж.
Знання правових та етичних принципів, пов’язаних із використан-
ням цифрових технологій.
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ЦИФРОВА

Цифрова компетентність передбачає вміння використовувати 
цифрові технології для підтримки творчості, активного громадян-
ства та соціальної інтеграції, співпраці з іншими людьми для до-
сягнення особистих, соціальних або комерційних цілей.
Навички включають можливість використання, доступу, фільтрування, 
оцінки, створення, програмування та обміну цифровим змістом.
Важливими є вміння захищати інформацію, зміст, особисті дані, а 
також ефективно взаємодіяти з програмним забезпеченням, при-
строями, штучним інтелектом або роботами.
Взаємодія з цифровими технологіями та змістом передбачає від-
крите та перспективне ставлення до їхньої еволюції. Водночас це 
потребує критичного аналізу обґрунтованості, надійності та 
впливу інформації і даних, які доступні через цифрові засоби, а 
також етичного, безпечного та відповідального підходу до вико-
ристання цих інструментів.

ОСОБИСТА, 
СОЦІАЛЬНА, 
НАВЧАЛЬНА

Особиста, соціальна та навчальна компетентність – це здат-
ність усвідомлювати внутрішні стани, ефективно управляти 
часом та інформацією, конструктивно працювати з іншими 
людьми, залишатися стійкими і керувати власним навчанням 
та кар’єрою.
Включає здатність справлятися з невизначеністю та складністю,
учитися вчитися, підтримувати фізичне та емоційне благополуччя, 
співпереживати і конструктивно вирішувати конфлікти.
Основні знання, вміння, навички та ставлення, пов’язані з цією 
компетенцією:
Особиста, соціальна та навчальна компетенція передбачає зна-
ння компонентів здоров’я розуму, тіла і способу життя.
Особиста компетентність передбачає уміння бути стійкими і здат-
ними впоратися з невизначеністю та стресом.
Особистісні навички включають здатність виявляти свої можли-
вості, концентруватися, справлятися зі складністю, критично ана-
лізувати ситуації та приймати рішення.
Для успішних міжособистісних відносин та соціальної участі важ-
ливо розуміти кодекси поведінки та правила комунікації, прийнятні 
в різних суспільствах та середовищах.
Соціально важливим є вміння конструктивно спілкуватися в різних 
середовищах, співпрацювати в командах та вести переговори.
Воно передбачає толерантність, висловлення своєї та розуміння 
точок зору інших людей, а також здатність формувати і підтриму-
вати упевненість і співчуття.
Навчальна компетентність включає знання стилів сприйняття і 
стратегій навчання, своїх здібностей і потреб розвитку. Важливо 
знати різноманітні способи розвитку своїх здібностей через до-
ступні засоби освіти, які підтримують базове навчання, профе-
сійну підготовку та можливості кар’єрного зростання.
Навчальна компетентність передбачає здатність навчатися та 
працювати і спільно, і автономно, організовувати та наполегливо 
здійснювати навчання, оцінювати прогрес і результати навчання. 
Важливим є вміння шукати підтримки, коли це доречно, ефективно 
керувати кар’єрою та соціальними взаємодіями.
Особиста, соціальна і навчальна компетентність базується на по-
зитивному ставленні до особистого, соціального та фізичного 
благополуччя та навчання протягом усього життя.
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ОСОБИСТА,
СОЦІАЛЬНА,
НАВЧАЛЬНА

Вона включає позитивне ставлення до співпраці, повагу до інших, 
наполегливість та цілісність, готовність до подолання упереджень 
та пошуку компромісів.
Важливими є вміння визначати і ставити цілі, мотивувати себе, 
розвивати стійкість та впевненість, продовжувати навчатися 
 протягом усього життя, аналізувати і вирішувати проблеми. 
Це підтримує і процес навчання, і здатність індивідуума долати 
перешкоди.

ГРОМА-
ДЯНСЬКА

Громадянська компетентність – це здатність діяти як відпові-
дальні громадяни і повною мірою брати участь у соціальному 
житті.
Основні знання, вміння, навички та ставлення, пов’язані з грома-
дянською компетентністю:
Громадянська компетентність базується на розумінні базових 
ідей, пов’язаних з індивідуумами, групами, організаціями, суспіль-
ством, економікою та культурою.
Вона включає усвідомлення цілей, цінностей та політики соціаль-
них і політичних рухів, а також сталого розвитку, зокрема кліма-
тичних та демографічних змін на глобальному рівні та їхніх 
основних причин.
Важливим є також усвідомлення різноманітності та культурної са-
мобутності різних суспільств і народів.
Критичною для цієї компетентності є здатність ефективно взаємо-
діяти з іншими людьми в суспільних інтересах, зокрема щодо ста-
лого розвитку суспільства. Ідеться про навички критичного 
мислення і конструктивної участі у діяльності громади та у при-
йнятті рішень на всіх рівнях – від місцевого і національного до єв-
ропейського та міжнародного.
Основою відповідального та конструктивного ставлення до грома-
дянської компетентності є повага до прав людини. Це передбачає 
також бажання брати участь у демократичному ухваленні рішень 
на всіх рівнях, підтримання соціальної та культурної різноманіт-
ності, гендерної рівності, соціальної згуртованості, готовність по-
важати приватність інших людей та брати на себе відповідальність 
за навколишнє середовище.
Інтерес до політичних та соціально-економічних подій та міжкуль-
турного спілкування має бути основою для подолання упереджень, 
пошуку компромісів та забезпечення соціальної справедливості і 
правосуддя.

ПІДПРИЄМ-
НИЦЬКА

Підприємництво – це здатність реагувати на можливості та 
ідеї і перетворювати їх у цінності для інших.
Підприємництво означає вміння планувати й управляти проек-
тами, що мають культурну, соціальну або комерційну цінність. Ця 
компетентність базується на навичках творчості, критичного мис-
лення, вирішенні проблем, ініціативності, наполегливості та вмінні 
співпрацювати.
Основні знання, вміння, навички та ставлення, пов’язані з під-
приємницькою компетентністю:
Знання того, що існують різні контексти і можливості для пере-
творення ідей в особисту, соціальну та професійну діяльність, 
а також розуміння підходів до планування та управління проек-
тами.
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Ключова
компетентність Визначення і роль

ПІДПРИЄМ-
НИЦЬКА

Підприємливість потребує розуміння економічних та соціальних
можливостей і викликів, з якими стикається роботодавець, органі-
зація чи суспільство. Необхідно знати етичні принципи й усвідом-
лювати свої сильні та слабкі сторони.
Підприємницькі навички засновані на креативності, що включає 
уяву, стратегічне мислення, вирішення проблем, а також критич-
ний аналіз творчих процесів та інновацій.
Важливою є здатність приймати фінансові рішення стосовно цін-
ності та вартості, ефективно спілкуватися та вести переговори з 
іншими, справлятися з невизначеністю, неоднозначністю та ризи-
ком як невід’ємними частинами прийняття обґрунтованих рішень.
Ставленнями, що характеризують підприємливість, є: почуття іні-
ціативи, активності, пошуку, сміливості та наполегливості у досяг-
ненні цілей. Це також бажання мотивувати інших і цінувати свої 
ідеї, співпереживати і піклуватися про людей та світ, а також при-
ймати відповідальність за етичність дій протягом усього процесу.

КУЛЬТУРНА
ОБІЗНАНІСТЬ
ТА САМОВИ-

РАЖЕННЯ

Культурна обізнаність та самовираження – це розуміння і по-
вага до того, як ідеї і сенси у різних культурах творчо виража-
ються і передаються через різні галузі мистецтва і форми 
культури.
Основні знання, вміння, навички та ставлення, пов’язані з цією 
компетентністю:
Компетентність передбачає знання місцевих, національних, євро-
пейських та світових культур, зокрема мов, спадщини, традицій, 
культурних продуктів.
Включає розуміння різних способів передачі ідей між творцем,
учасником та аудиторією в письмових, друкованих та цифрових 
текстах, театральних виставах, фільмах, танцях, іграх, мистецтві, 
дизайні, музиці, ритуалах та архітектурі, а також у гібридних 
формах.
Навички передбачають здатність виражати та інтерпретувати з 
емпатією образні та абстрактні ідеї, переживати емоції у різних
сферах мистецтва і формах культури.
Важливо бути відкритим до різноманітності культурного самови-
раження, поважати його, а також дотримуватися етичних норм та
бути відповідальним щодо інтелектуальної та культурної влас-
ності.
Позитивне ставлення також включає цікавість до світу, відкри-
тість, готовність брати участь у культурному досвіді.
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1.3. Формування предметних компетентностей 
як сукупності знань, умінь, навичок з інтегрованого курсу 

«Я досліджую світ»

Розум полягає не лише у знанні, а й в 
умінні застосовувати знання в житті.

Аристотель

Îêðіì êëþ÷îâèõ êîìïåòåíöіé, çàãàëüíèõ äëÿ âñіõ ïðåäìåòíèõ ãàëóçåé,
âàæëèâèìè є ïðåäìåòíі êîìïåòåíöії ÿê ñïåöèôі÷íі çäіáíîñòі, ïîòðіáíі äëÿ 
åôåêòèâíîãî âèêîíàííÿ êîíêðåòíîї äії â êîíêðåòíіé ïðåäìåòíіé ãàëóçі, 
ùî âêëþ÷àþòü âóçüêîñïåöіàëüíі çíàííÿ, îñîáëèâі ïðåäìåòíі âìіííÿ, íàâè-
÷êè, ñïîñîáè ìèñëåííÿ.

Êëþ÷îâі òà ïðåäìåòíі êîìïåòåíòíîñòі є áàçîâèìè ïîíÿòòÿìè êîìïå-
òåíòíіñíîãî ïіäõîäó. Ó íàóêîâіé ëіòåðàòóðі ïîáóòóþòü ðіçíі ïîãëÿäè íà 
âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ïðåäìåòíà êîìïåòåíòíіñòü».

Âèäіëÿþòü ієðàðõіþ êîìïåòåíòíîñòåé:
 êëþ÷îâі êîìïåòåíòíîñòі – íàëåæàòü äî çàãàëüíîãî (ìåòàïðåäìåò-

íîãî) çìіñòó îñâіòè;
 çàãàëüíîïðåäìåòíі êîìïåòåíòíîñòі – íàëåæàòü äî ïåâíîãî êîëà íà-

â÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ і îñâіòíіõ ãàëóçåé;
 ñïåöіàëüíîïðåäìåòíі (ïðåäìåòíі) êîìïåòåíòíîñòі – êîìïåòåíò-

íîñòі, ÿêèõ íàáóâàє ëþäèíà ïðè âèâ÷åííі ïåâíîãî ïðåäìåòà óïðîäîâæ êîí-
êðåòíîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó àáî ñòóïåíÿ íàâ÷àííÿ.

Ïðåäìåòíà êîìïåòåíòíіñòü – íàáóòèé ó÷íÿìè ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ äî-
ñâіä ñïåöèôі÷íîї äëÿ ïåâíîãî ïðåäìåòà äіÿëüíîñòі, ïîâ’ÿçàíîї іç çàñâîєí-
íÿì, ðîçóìіííÿì і çàñòîñóâàííÿì íîâèõ çíàíü. Ïðåäìåòíà êîìïåòåíöіÿ – öå 
ñóêóïíіñòü çíàíü, óìіíü і õàðàêòåðíèõ ðèñ ó ìåæàõ ïðåäìåòà, ùî äîçâîëÿє 
îñîáèñòîñòі âèêîíóâàòè ïåâíі äії ÷åðåç âëàñíå ñòàâëåííÿ.

Ïðåäìåòíі êîìïåòåíòíîñòі çàáåçïå÷óþòüñÿ çàñîáàìè îäíîãî ïðåäìåòó, 
їõíі çìіñò і ñòðóêòóðà ÷іòêî âіäïîâіäàþòü ïåâíèì åëåìåíòàì íàâ÷àëüíîãî 
çìіñòó. Âîíè âèçíà÷àþòüñÿ íà îñíîâі âèìîã äî íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü 
ó÷íіâ, ÿêі âêàçàíî ó ïðîãðàìі êîæíîї îñâіòíüîї ãàëóçі, à òàêîæ ÿê çäàò-
íіñòü ó÷íÿ óñïіøíî çàñòîñîâóâàòè ñóêóïíіñòü çíàíü і ñïîñîáіâ äіé ç ïåâíîãî 
ïðåäìåòà ïіä ÷àñ óðîêó àáî âіäïîâіäíî äî æèòòєâîї ñèòóàöії.

Ùîá ó÷íі åôåêòèâíî çàñòîñîâóâàëè ïðåäìåòíі êîìïåòåíòíîñòі ó ïðîöåñі 
íàâ÷àííÿ, â÷èòåëþ òðåáà çâåðíóòèñÿ äî àêòèâíèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ, çî-
êðåìà äîñëіäíèöüêîãî, åêñïåðèìåíòàëüíîãî. Îâîëîäіííÿ ó÷íÿìè ïî÷àòêî-
âèìè íàâè÷êàìè åêñïåðèìåíòàëüíîї äіÿëüíîñòі â ìîëîäøіé øêîëі 
ñïðÿìîâàíå íà âèêîðèñòàííÿ íàáóòèõ çíàíü ó ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі, ôîð-
ìóâàííÿ ïіçíàâàëüíèõ іíòåðåñіâ, ðîçâèòîê òâîð÷èõ çäіáíîñòåé.

Íåçâàæàþ÷è íà ðіçíîìàíіòíіñòü ïіäõîäіâ äî çìіñòó ïîíÿòòÿ «êîìïå-
òåíòíîñòі», óñі âîíè âіäîáðàæàþòü ïåðåõіä îñâіòè âіä çìіñòîâî-ïðåäìåòíîї
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îðієíòàöії äî åôåêòèâíîї îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíîї æèòòєäіÿëüíîñòі êîæíîї
ëþäèíè, ÷îãî íå ìîãëà çàáåçïå÷èòè òðàäèöіéíà ñèñòåìà îñâіòè. Çàâäàííÿ
îñîáèñòîñòі – áóòè êîìïåòåíòíîþ, êîíêóðåíòîñïðîìîæíîþ.

Óâåäåííÿ ïîíÿòòÿ «ïðåäìåòíà êîìïåòåíòíіñòü» äî íîðìàòèâíîї і ïðàê-
òè÷íîї ñêëàäîâîї îñâіòè äîçâîëÿє âèðіøóâàòè ïðîáëåìó, ÿêà ïîëÿãàє â
òîìó, ùî ó÷íі ìîæóòü äîáðå îïàíóâàòè òåîðåòè÷íі çíàííÿ, àëå âіä÷óâàþòü
òðóäíîùі â äіÿëüíîñòі, ùî âèìàãàє âèêîðèñòàííÿ öèõ çíàíü äëÿ âèðі-
øåííÿ êîíêðåòíèõ æèòòєâèõ çàâäàíü àáî ïðîáëåìíèõ ñèòóàöіé.

Ïðåäìåòíà êîìïåòåíòíіñòü ïåðåäáà÷àє íå ëèøå çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íå
ïîâ’ÿçàíèõ ìіæ ñîáîþ çíàíü і âìіíü, à îâîëîäіííÿ íèìè â єäèíîìó êîìï-
ëåêñі.

Ïåðåä ïî÷àòêîì ôîðìóâàííÿ ïðåäìåòíîї êîìïåòåíòíîñòі äîöіëüíî âè-
çíà÷èòè її ñòðóêòóðó òà çìіñò. À òîìó âàðòî çâåðíóòèñÿ äî òðàêòóâàííÿ 
ñêëàäîâèõ êîìïåòåíòíîñòі â÷åíèìè, ùî äîñëіäæóâàëè öå ïèòàííÿ.

Äóìêè â÷åíèõ ùîäî âèçíà÷åííÿ âíóòðіøíüîї ñòðóêòóðè êîìïåòåíòíîñòі
íåîäíîçíà÷íі, àëå âîíè єäèíі â òîìó, ùî çäàòíіñòü äîñÿãàòè çíà÷óùèõ
ðåçóëüòàòіâ ó äіÿëüíîñòі âèçíà÷àєòüñÿ íàÿâíіñòþ çíàíü і âìіíü, ìîòèâіâ 
öіííіñíèõ îðієíòàöіé ó ãàëóçі ïðåäìåòіâ, à òàêîæ ñôîðìîâàíіñòþ ðåôëåê-
ñèâíî-îöіííèõ óìіíü.

Êіëüêіñòü ñêëàäîâèõ êîìïîíåíòіâ ïðåäìåòíîї êîìïåòåíòíîñòі âàðіþ-
єòüñÿ. Ïðîòå ñïіëüíèìè äëÿ áàãàòüîõ ïіäõîäіâ є òàêі ñòðóêòóðíі åëåìåíòè: 
ìîòèâàöіéíèé, êîãíіòèâíèé, äіÿëüíіñíèé òà îñîáèñòіñíèé, ÿêèé âêëþ÷àє
åìîöіéíî-âîëüîâèé, öіííіñíèé, ðåôëåêñèâíèé êîìïîíåíòè. Òàêà ñòðóê-
òóðà âіäîáðàæàє îñíîâíі êîìïîíåíòè íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ (ìîòèâà-
öіéíèé, çìіñòîâèé òà ïðîöåñóàëüíèé).

Ìîòèâàöіéíèé êîìïîíåíò ïðåäìåòíîї êîìïåòåíòíîñòі âêëþ÷àє: óñâі-
äîìëåííÿ çíà÷óùîñòі і öіííîñòі ïðåäìåòó â ñó÷àñíîìó ñóñïіëüñòâі; ìîòèâà-
öіþ äî íàâ÷àííÿ é îðієíòàöіþ íà âèêîðèñòàííÿ öèõ äèñöèïëіí â äіÿëüíîñòі,
öіííіñíå âіäíîøåííÿ äî âèâ÷åííÿ.

Êîãíіòèâíèé êîìïîíåíò ïðåäìåòíîї êîìïåòåíòíîñòі ìîæåìî àðãóìåí-
òóâàòè ðіâíåì çíàíü øêîëÿðіâ ç ïðåäìåòà, ÿêі âîíè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
âèâ÷åííÿ іíøèõ ïðåäìåòіâ, íàáóòòÿ óìіíü òà íàâè÷îê îïåðóâàòè ðіçíèìè
ìîäåëÿìè â íàâ÷àëüíіé äіÿëüíîñòі.

Âèêîðèñòàííÿ íàáóòèõ çíàíü ó ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі ÿê óìіíü, íàâè-
÷îê, äîñâіäó âèçíà÷àє äіÿëüíіñíèé êîìïîíåíò öüîãî âèäó êîìïåòåíòíîñòі.

Äіÿëüíіñíèé êîìïîíåíò ìіñòèòü âîëîäіííÿ íàâè÷êàìè âèêîðèñòàííÿ
àëãîðèòìіâ, ìåòîäіâ, ñïîñîáіâ, ìîäåëåé ó äîñëіäíèöüêіé äіÿëüíîñòі.

Îñîáèñòіñíèé êîìïîíåíò ïîëÿãàє ó ôîðìóâàííі ß-êîíöåïöії, öіííіñ-
íèõ îðієíòàöіé, óñâіäîìëåíîñòі, ïîñëіäîâíîñòі, ðàöіîíàëüíîñòі, óçàãàëüíå-
íîñòі ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü, çäàòíîñòі ó÷íÿ äî âîëüîâèõ íàïðóæåíü,
íàïîëåãëèâîñòі, âèòðèâàëîñòі, ñòðèìàíîñòі òîùî (äèâ. ñõ. 1).

Предметна 
компетентність

Когнітивний
компонент

Мотиваційний
компонент

Особистісний
компонент

Діяльнісний
компонент

Ñõåìà 1. Åëåìåíòè ïðåäìåòíîї êîìïåòåíòíîñòі
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Öіííіñíà ñêëàäîâà ïðåäìåòíîї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ êóðñó «ß äîñëі-
äæóþ ñâіò» – öå ñèñòåìà öіííîñòåé ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ó ñôåðі âіäíîñèí 
«ëþäèíà-ïðèðîäà», «ëþäèíà-ëþäèíà» і ïðèðîäîîõîðîííîї ïðàêòèêè. Êîã-
íіòèâíó (çíàííєâó) ñêëàäîâó ïðåäìåòíîї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ ç êóðñó «ß 
äîñëіäæóþ ñâіò» ñòàíîâëÿòü ïðåäìåòíі çíàííÿ. Çíàííÿ ç íàâ÷àëüíîãî 
êóðñó є ìіöíèìè і ôóíêöіîíàëüíèìè, ÿêùî âîíè ïðèâåäåíі ó âіäïîâіäíó 
ñèñòåìó і õàðàêòåðèçóþòüñÿ öіëіñíіñòþ. Ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ñèñòåìè 
çíàíü – îñíîâà ôîðìóâàííÿ їõ öіëіñíîñòі. Çíàííєâà ñêëàäîâà ïðåäìåòíîї 
êîìïåòåíòíîñòі êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïîâèííà âіäïîâіäàòè Äåðæàâ-
íîìó ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї øêîëè, ñó÷àñíîìó ðîçâèòêó íàóê, іíòåãðàöії
çíàíü ç ðіçíèõ ïðåäìåòіâ, ìîæëèâîñòÿì ðåàëіçàöії ìіæïðåäìåòíèõ çâ’ÿçêіâ 
ó ïî÷àòêîâіé øêîëі.

Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ áóäü-÷îãî çäіéñíþєòüñÿ ó äіÿëüíîñòі. Äіÿëüíіñíó 
ñêëàäîâó ïðåäìåòíîї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ ñòàíîâëÿòü óìіííÿ, íàâè÷êè і 
îâîëîäіííÿ ðіçíèìè ñïîñîáàìè äіÿëüíîñòі. Ó÷åíü ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ ïî-
ñòіéíî çäіéñíþє âåëèêó êіëüêіñòü äіé: ñëóõàє, çàïèñóє, ðîçãëÿäàє, ïî-
ðіâíþє, òîìó âàæëèâî ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ ìàêñèìàëüíî ñàìîñòіéíîї
äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ ÷åðåç ðіçíі ôîðìè, ìåòîäè і çàñîáè íàâ÷àííÿ.

Äіÿëüíіñíà ñêëàäîâà ïðåäìåòíîї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ áàçóєòüñÿ íà ïі-
çíàâàëüíіé і òâîð÷іé àêòèâíîñòі ó÷íіâ і âêëþ÷àє âåäåííÿ ñïîñòåðåæåíü çà 
îá’єêòàìè ïðèðîäè ç âèÿâëåííÿì ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ ÿâè-
ùàìè ïðèðîäè і æèòòєäіÿëüíіñòþ ëþäèíè, óìіííÿ çäіéñíþâàòè ïîøóêîâî-
äîñëіäíèöüêó äіÿëüíіñòü, ïðàêòè÷íó і ïðèðîäîîõîðîííó äіÿëüíіñòü, ðîáèòè 
âèñíîâêè é óçàãàëüíåííÿ, ñòâîðþâàòè ïðîєêòè äëÿ ñòèìóëþâàííÿ ïіçíà-
âàëüíîãî іíòåðåñó, ðîçâèòîê ñïîñòåðåæëèâîñòі, ìîâíîї äіÿëüíîñòі.

Åòàïè òà ñïîñîáè ôîðìóâàííÿ ïðåäìåòíîї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ âіä-
îáðàæàþòü ïåâíі êàòåãîðії íàâ÷àëüíèõ öіëåé. Âіäïîâіäíî äî òàêñîíîìії
Á. Áëóìà êàòåãîðіÿìè íàâ÷àëüíèõ öіëåé є: çíàííÿ, ðîçóìіííÿ, çàñòîñó-
âàííÿ, àíàëіç, ñèíòåç, îöіíþâàííÿ. Êîæíà ç êàòåãîðіé ðîçêðèâàєòüñÿ ÷å-
ðåç ñèñòåìó äіé ó÷íÿ (ñõ. 2).
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Творчість

Оцінювання

Аналіз

Використання

Розуміння

Знання

планування, проєктування, створення, розроблення, 
генерування, виготовлення, синтез, винахід, …

висунення гіпотез, суджень, їх перевірка, критичне 
ставлення, структурування, складання плану, 
інтеграція, …

структурування, планування, об’єднання, 
диференціація, виявлення розбіжностей, 
встановлення зв’язків, систематизація, …

реалізація, впровадження, виконання, …

узагальнення, наведення прикладів, пояснення, 
інтерпретація, порівняння, класифікація, висновки, …

розпізнання, опис, визначення, ототожнення,
усвідомлення, пригадування, відтворення, 
поновлення в пам’яті, …

Ñõåìà 2. Êàòåãîðії íàâ÷àëüíèõ öіëåé âіäïîâіäíî äî òàêñîíîìії Á. Áëóìà

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



46

Íàáóâàþ÷è ïðåäìåòíîї êîìïåòåíòíîñòі, ó÷íі îâîëîäіâàþòü
óìіííÿì ñàìîñòіéíîãî ïåðåíåñåííÿ çíàíü ó íîâó ñèòóàöіþ, óìіí-
íÿì êîìáіíóâàòè âæå âіäîìі òà íîâі ñïîñîáè âèðіøåííÿ ïðî-
áëåìè, óìіííÿì âіäñòîþâàòè ñâîþ äóìêó, íàáóâàþòü ïðàãíåííÿ
ïîÿñíèòè íåçðîçóìіëі ÿâèùà òîùî. Âàæëèâèì åòàïîì ôîðìó-
âàííÿ ïðåäìåòíîї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ є ïåðåòâîðåííÿ çíàíü íà ïåðåêî-
íàííÿ. Öå ìàє ñâіä÷èòè ïðî òå, ùî íàáóòі çíàííÿ çàáåçïå÷óþòü ïîñòіéíó
ñïðÿìîâàíіñòü ìèñëåííÿ, îöіíîê, äіé ó÷íÿ âіäïîâіäíî äî éîãî ïîòðåá òà
іíòåðåñіâ.

×èì æå ìàє ïîñëóãîâóâàòèñÿ ïåäàãîã äëÿ äîñÿãíåííÿ òàêîãî ðåçóëüòàòó
íàâ÷àííÿ, ÿê êîìïåòåíòíіñòü? Ïåðåäóñіì, íåçàëåæíî âіä òåõíîëîãіé, ÿêі
âèêîðèñòîâóєòå, âàæëèâî ïàì’ÿòàòè òàêі ïðàâèëà:

1. Ãîëîâíèì є íå ïðåäìåò, ÿêîãî íàâ÷àєòå, à îñîáèñòіñòü, ÿêó ôîðìóєòå. 
Îñîáèñòіñòü ôîðìóє ñàìå â÷èòåëü – ñâîєþ äіÿëüíіñòþ, ïîâ’ÿçàíîþ ç âè-
â÷åííÿì ïðåäìåòà, à íå ïðåäìåò.

2. Íà âèõîâàííÿ àêòèâíîñòі íå øêîäóéòå íі ÷àñó, íі çóñèëü. Ñüîãîäíі
àêòèâíèé ó÷åíü, à çàâòðà – àêòèâíèé ÷ëåí ñóñïіëüñòâà.

3. Äîïîìàãàéòå ó÷íÿì îâîëîäіòè íàéáіëüø ïðîäóêòèâíèìè ìåòîäàìè
íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі, íàâ÷àéòå їõ ó÷èòèñÿ.

4. Âàðòî ÷àñòіøå âèêîðèñòîâóâàòè ïèòàííÿ «÷îìó?». Íàâ÷èòè ìèñëèòè,
ðîçóìіòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè є îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ðîçâèâàëü-
íîãî íàâ÷àííÿ.

5. Ïàì’ÿòàéòå, ùî çíàє íå òîé, õòî ïåðåêàçóє, à òîé, õòî âèêîðèñòîâóє
íà ïðàêòèöі.

6. Ïðèâ÷àéòå ó÷íіâ äóìàòè і äіÿòè ñàìîñòіéíî.
7. Ðîçâèâàéòå òâîð÷å ìèñëåííÿ çà äîïîìîãîþ âñåáі÷íîãî àíàëіçó ïðî-

áëåì; ÷àñòіøå ïðàêòèêóéòå òâîð÷і çàâäàííÿ.
8. Ïіçíàâàëüíі çàâäàííÿ âèðіøóéòå êіëüêîìà ñïîñîáàìè: ïàì’ÿòàéòå,

ùî â êîæíîãî ó÷íÿ ìàє áóòè ñâіé çðó÷íèé ñïîñіá ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè.
9. Ïîòðіáíî ïîñòіéíî òà ñèñòåìàòè÷íî äåìîíñòðóâàòè ó÷íÿì ïåðñïåê-

òèâè íàâ÷àííÿ.
10. Âèêîðèñòîâóéòå ñõåìè, ïëàíè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñâîєííÿ ñèñòåìè

çíàíü.
11. Ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ îáîâ’ÿçêîâî âðàõîâóéòå іíäèâіäóàëüíі îñîáëè-

âîñòі êîæíîãî ó÷íÿ, îá’єäíóéòå â äèôåðåíöіéîâàíі ïіäãðóïè ó÷íіâ ç îäíà-
êîâèì ðіâíåì çíàíü.

12. Âèâ÷àéòå і âðàõîâóéòå æèòòєâèé äîñâіä êîæíîãî ó÷íÿ, éîãî іíòå-
ðåñè, îñîáëèâîñòі ðîçâèòêó.

13. Áóäüòå ïîіíôîðìîâàíі ùîäî îñòàííіõ îñâіòíіõ і íàóêîâèõ äîñÿãíåíü
ó ñâîїé ãàëóçі.

14. Çàîõî÷óéòå äîñëіäíèöüêó ðîáîòó ó÷íіâ. Çíàéäіòü ìîæëèâіñòü îçíà-
éîìèòè їõ ç òåõíіêîþ åêñïåðèìåíòàëüíîї ðîáîòè, àëãîðèòìàìè ðîçâ’ÿçàííÿ
çàâäàíü, îáðîáêîþ ïåðøîäæåðåë і äîâіäêîâèõ ìàòåðіàëіâ.

15. Íàâ÷àéòå òàê, ùîá ó÷åíü ðîçóìіâ, ùî çíàííÿ є äëÿ íüîãî æèòòєâîþ
ïîòðåáîþ.

16. Ïîÿñíþéòå ó÷íÿì, ùî êîæíà ëþäèíà çíàéäå ñâîє ìіñöå â æèòòі, 
ÿêùî íàâ÷èòüñÿ âñüîãî, ùî ïîòðіáíî äëÿ ðåàëіçàöії æèòòєâèõ ïëàíіâ.

Òàêèì ÷èíîì, ïðåäìåòíà êîìïåòåíòíіñòü ìîëîäøîãî øêîëÿðà ç іíòåãðî-
âàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» – öå éîãî îñîáèñòіñíà ÿêіñòü, ÿêà õàðàê-
òåðèçóєòüñÿ ñóêóïíіñòþ ìîòèâіâ, öіííіñíèõ îðієíòàöіé, çíàíü, óìіíü,
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íàâè÷îê і ôîðìóє çäіáíîñòі ó÷íÿ âèðіøóâàòè ïіçíàâàëüíі, ïðîáëåìíі і 
ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ ó ñôåðі âіäíîñèí «ëþäèíà-ïðèðîäà» і «ëþäèíà-ëþ-
äèíà». Íàáóòòÿ ó÷íÿìè ñèñòåìè çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê ñïðÿìîâàíî íà 
ôîðìóâàííÿ їõíüîї êîìïåòåíòíîñòі, òîìó ïðåäìåòíó êîìïåòåíòíіñòü çàçíà-
÷åíîãî êóðñó і øëÿõè її ôîðìóâàííÿ ïîòðіáíî ðîçãëÿäàòè ÿê ðåçóëüòàò 
íàâ÷àííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ.

Перевіримо себе
 Окресліть спільні та відмінні характеристики предметних компе-
тентностей учня і вчителя.
 Чи мають спільні ознаки предметна і методична компетентності 

вчителя?
 Доведіть, що знання предмета і захоплення ним, а також знання суміжних 
наук є критеріями оцінювання предметних компетентностей учителя.
 Наведіть приклади ключових і предметних компетентностей з курсу «Я до-
сліджую світ».
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ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß 
ÄÎÑËІÄÍÈÖÜÊÎЇ ÄІßËÜÍÎÑÒІ 

ÌÎËÎÄØÈÕ ØÊÎËßÐІÂ

2.1. Діяльнісний підхід до організації 
інтегрованого навчання

На дитину потрібно дивитися не як на 
учня, а як на маленького шукача істини.

 Костянтин Вентцель

Íà ñó÷àñíîìó åòàïі ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà äî çàãàëüíîîñâіòíüîї øêîëè
âèñóâàþòüñÿ âèìîãè, ïîâ’ÿçàíі ç ôîðìóâàííÿì íîâîї ñèñòåìè óíіâåðñàëü-
íèõ çíàíü, óìіíü, íàâè÷îê, à òàêîæ äîñâіäó ñàìîñòіéíîї äіÿëüíîñòі é
îñîáèñòîї âіäïîâіäàëüíîñòі ó÷íіâ, òîáòî ñó÷àñíèõ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíöіé. 
Êîìïåòåíòíіñíèé ïіäõіä є âіäîáðàæåííÿì óñâіäîìëåíîї ïîòðåáè ñóñïіëü-
ñòâà â ïіäãîòîâöі ó÷íіâ, ÿêі íå òіëüêè çíàþòü, à é óìіþòü çàñòîñóâàòè ñâîї
çíàííÿ.

Ïðè ôîðìóâàííі êîìïåòåíöіé íàâ÷àëüíі çàíÿòòÿ ïëàíóþòüñÿ òàêèì ÷è-
íîì, ùîá âîíè ñïðèÿëè íàáóòòþ ó÷íÿìè íàâè÷îê ñàìîñòіéíîãî ïîøóêó
âіäïîâіäåé íà ïîñòàâëåíі çàïèòàííÿ, äëÿ ÷îãî âîíè ìàþòü àíàëіçóâàòè
ôàêòè, óçàãàëüíþâàòè òà ðîáèòè ëîãі÷íі âèñíîâêè. Òàêі âìіííÿ ñòàíîâ-
ëÿòü îñíîâó êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó â íàâ÷àííі.

Äëÿ ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíöіé ó ïðîöåñі øêіëüíîї îñâіòè âàæ-
ëèâî âèêîðèñòîâóâàòè ïåäàãîãі÷íó òåõíîëîãіþ íàâ÷àííÿ, çà ÿêîї ñòâîðþ-
þòüñÿ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó äîñâіäó äіÿëüíîñòі: øêîëÿð áіëüøó ÷àñòèíó
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÷àñó ïðàöþє ñàìîñòіéíî і â÷èòüñÿ ïëàíóâàííÿ, îðãàíіçàöії, ñàìîêîíòðîëþ 
é îöіíþâàííÿ ñâîїõ äіé і äіÿëüíîñòі â öіëîìó. Ó âèðіøåííі öèõ çàâäàíü 
ïðîâіäíå ìіñöå íàëåæèòü äîñëіäíèöüêіé äіÿëüíîñòі, îñêіëüêè ñàìå âîíà:

 ôîðìóє àêòèâíó, ñàìîñòіéíó é іíіöіàòèâíó ïîçèöіþ ó÷íіâ;
 ðîçâèâàє çàãàëüíîíàâ÷àëüíі âìіííÿ òà íàâè÷êè: äîñëіäíèöüêі, ðåô-

ëåêñèâíі, ñàìîîöіíþâàëüíі;
 ôîðìóє íå ïðîñòî âìіííÿ, à êîìïåòåíöії, òîáòî âìіííÿ, áåçïîñåðåäíüî 

ïîâ’ÿçàíі ç äîñâіäîì їõ çàñòîñóâàííÿ ó ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі;
 ôîðìóє âìіííÿ îðієíòóâàòèñÿ â іíôîðìàöіéíîìó ïðîñòîðі;
 іíòåãðóє çíàííÿ ç ðіçíèõ ãàëóçåé íàóê;
 ðîçâèâàє âìіííÿ êðèòè÷íî ìèñëèòè;
 ðåàëіçóє ïðèíöèï çâ’ÿçêó íàâ÷àííÿ ç æèòòÿì [3].

Äîñëіäíèöüêà äіÿëüíіñòü ó÷íіâ – îñâіòíÿ òåõíîëîãіÿ, äå ãîëîâíèì çà-
ñîáîì є íàâ÷àëüíå äîñëіäæåííÿ, ó ïðîöåñі ÿêîãî ïåðåäáà÷àєòüñÿ âèêî-
íàííÿ ó÷íÿìè ïіä êåðіâíèöòâîì ïåäàãîãà äîñëіäíèöüêèõ íàâ÷àëüíèõ
çàâäàíü ç íåâіäîìèì çàçäàëåãіäü ðіøåííÿì, ñïðÿìîâàíèõ íà ñòâîðåííÿ
óÿâëåíü ïðî îá’єêò àáî ÿâèùå íàâêîëèøíüîãî ñâіòó.

Çà Іðèíîþ ßêèìàíñüêîþ

Äèòÿ÷à ïîòðåáà â äîñëіäíèöüêîìó ïîøóêó çóìîâëåíà áіîëîãі÷íî. Çäî-
ðîâà äèòèíà íàðîäæóєòüñÿ äîñëіäíèêîì. Íåâãàìîâíà æàãà äî íîâèõ 
âðàæåíü, äîïèòëèâіñòü, ïðàãíåííÿ ñïîñòåðіãàòè і åêñïåðèìåíòóâàòè, ñàìî-
ñòіéíî øóêàòè íîâі âіäîìîñòі ïðî ñâіò òðàäèöіéíî ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê íàé-
âàæëèâіøі ðèñè äèòÿ÷îї ïîâåäіíêè. Ïîñòіéíî äåìîíñòðîâàíà äîñëіäíèöüêà
àêòèâíіñòü – íîðìàëüíèé, ïðèðîäíèé ñòàí äèòèíè. Äіòè íàëàøòîâàíі íà 
äîñëіäæåííÿ ñâіòó і ïðàãíóòü éîãî ïіçíàâàòè. Ñàìå öå âíóòðіøíє ïðàã-
íåííÿ äî ïіçíàííÿ ÷åðåç äîñëіäæåííÿ ïîðîäæóє äîñëіäíèöüêó ïîâåäіíêó
і ñòâîðþє óìîâè äëÿ äîñëіäíèöüêîãî íàâ÷àííÿ. Ó ñó÷àñíîìó äèíàìі÷íîìó 
ñâіòі ïðèíöèïîâî âàæëèâî, ùîá ïñèõі÷íèé ðîçâèòîê äèòèíè âæå íà íàé-
ïåðøèõ åòàïàõ ðîçãîðòàâñÿ ÿê ïðîöåñ ñàìîðîçâèòêó.

Ïåäàãîãè ç äàâíіõ ÷àñіâ âèäіëÿëè äâà îñíîâíі øëÿõè íàâ÷àííÿ: «â÷åííÿ 
ïàñèâíå» – çà äîïîìîãîþ âèêëàäàííÿ і «â÷åííÿ àêòèâíå» – çà äîïîìîãîþ 
âëàñíîãî äîñâіäó (òåðìіíè Ê. Ä. Óøèíñüêîãî). Íåçâàæàþ÷è íà çàïåêëі ñó-
ïåðå÷êè ùîäî ñàìîї ìîæëèâîñòі ïîäіëó íàâ÷àííÿ íà «ïàñèâíå» і «àê-
òèâíå», âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî éäåòüñÿ ïðî äâà ïðèíöèïîâî ðіçíі øëÿõè 
çäîáóòòÿ îñâіòè.

Ñïðîáè âèáóäóâàòè îñâіòíþ òðàєêòîðіþ â ìàñîâіé øêîëі íà îñíîâі іäåé 
äîñëіäíèöüêîãî íàâ÷àííÿ ðîáèëèñÿ ç äàâíіõ ÷àñіâ, îäíàê öå íå ïðèâåëî äî 
їõ àêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ íà ïðàêòèöі. Òðàäèöіéíå íàâ÷àííÿ äîíèíі àñî-
öіþєòüñÿ ç ðåïðîäóêòèâíèìè ìåòîäàìè. Ïðîòèñòîÿííÿ òðàäèöіéíîãî (іí-
ôîðìàöіéíî-ðåöåïòóðíîãî) íàâ÷àííÿ і «äîñëіäíèöüêîãî íàâ÷àííÿ» òðèâàє 
áàãàòî ðîêіâ. Ïåðåâàæàííÿ ðåïðîäóêòèâíèõ ìåòîäіâ ó ñó÷àñíіé îñâіòі, 
іíîäі çâàíå òðàäèöіéíèì ïіäõîäîì, âèêëèêàє áåçëі÷ ïðîòåñòіâ ç áîêó áàãà-
òüîõ ñó÷àñíèõ ôàõіâöіâ. Öі ïðîòåñòè çäåáіëüøîãî ñïðàâåäëèâі, àëå, âіäçíà-
÷àþ÷è âàæëèâіñòü óïðîâàäæåííÿ äîñëіäíèöüêèõ (ïðîäóêòèâíèõ) ìåòîäіâ
íàâ÷àííÿ â îñâіòó, íå ñëіä çàáóâàòè, ùî ðåïðîäóêòèâíі ìåòîäè íå âàðòî 
ðîçãëÿäàòè ÿê ùîñü íåïîòðіáíå.

Ïî-ïåðøå, ñëіä âðàõîâóâàòè, ùî öå íàéáіëüø åêîíîìі÷íі ñïîñîáè ïåðå-
äà÷і ìîëîäîìó ïîêîëіííþ óçàãàëüíåíîãî і ñèñòåìàòèçîâàíîãî äîñâіäó ëþä-
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ñòâà. Íåìàє íіÿêîї ïîòðåáè çíîâó âіäêðèâàòè âñі çàêîíè ðîçâèòêó
ñóñïіëüñòâà, ôіçèêè, õіìії, áіîëîãії òîùî.

Ïî-äðóãå, âèêîðèñòàííÿ äîñëіäíèöüêèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ äàє áіëüøèé
îñâіòíіé åôåêò ëèøå çà âìіëîãî їõ ïîєäíàííÿ ç ðåïðîäóêòèâíèìè ìåòî-
äàìè. Êîëî äîñëіäæóâàíèõ äіòüìè ïðîáëåì ìîæå áóòè іñòîòíî ðîçøèðåíî,
їõ ãëèáèíà ñòàíå çíà÷íî áіëüøîþ çà óìîâè âìіëîãî âèêîðèñòàííÿ íà ïî-
÷àòêîâèõ åòàïàõ äèòÿ÷èõ äîñëіäæåíü ðåïðîäóêòèâíèõ ìåòîäіâ і ïðèéîìіâ
íàâ÷àííÿ.

Òðåòüîþ, і íå îñòàííüîþ, îáñòàâèíîþ є òå, ùî âèêîðèñòàííÿ äîñëіä-
íèöüêèõ ìåòîäіâ ïîáóäîâè çíàíü, íàâіòü ó ñèòóàöії âіäêðèòòÿ «ñóá’єêòèâíî 
íîâîãî», ÷àñòî âèìàãàє âіä äèòèíè íåàáèÿêèõ òâîð÷èõ çäіáíîñòåé, ÿêі
îá’єêòèâíî íå ìîæóòü áóòè ðîçâèíåíі íàñòіëüêè, íàñêіëüêè öå íåîáõіäíî
äëÿ îñâîєííÿ іíôîðìàöії.

Ó ïåäàãîãі÷íіé (ó ò.÷. ïñèõîëîãі÷íіé) ëіòåðàòóðі íåðіäêî äîâîäèòüñÿ íà-
òðàïëÿòè íà ïîíÿòòÿ «ïðîåêòíå íàâ÷àííÿ» і «äîñëіäíèöüêå íàâ÷àííÿ»,
«ìåòîä ïðîєêòіâ» і «äîñëіäíèöüêі ìåòîäè íàâ÷àííÿ», ùî ñòðîãî íå âèçíà-
÷àþòüñÿ, à òîìó íå çàâæäè ÷іòêî äèôåðåíöіþþòüñÿ, õî÷à íàâіòü ïîáіæíèé
ïîãëÿä äîçâîëÿє ïîáà÷èòè іñòîòíó âіäìіííіñòü ìіæ íèìè. Ç’ÿñóâàííÿ ñóòі
öèõ ïîíÿòü є ïðèíöèïîâî âàæëèâèì çàâäàííÿì ç òî÷êè çîðó ñó÷àñíîї
îñâіòíüîї ïðàêòèêè.

Ïåðøèì êðîêîì íà øëÿõó ïîøóêó âіäìіííîñòåé ìіæ ïîíÿòòÿìè «ïðî-
єêòíå» òà «äîñëіäíèöüêå», іìîâіðíî, ìîæå áóòè çâåðíåííÿ äî їõ çàãàëüíî-
ïðèéíÿòîãî çìіñòó, ùî ôіêñóєòüñÿ â ïîâñÿêäåííèõ óÿâëåííÿõ. Ïî÷íåìî ç
ïîíÿòü «ïðîєêò» і «ïðîєêòóâàííÿ».

Ïðîєêò – ñëîâî іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ, ïîõîäèòü âîíî âіä ëàòèí-
ñüêîãî ðãî-jectus. Éîãî ïðÿìèé ïåðåêëàä – «êèíóòèé óïåðåä».

Ó ñó÷àñíіé óêðàїíñüêіé ìîâі ñëîâî «ïðîєêò» ìàє êіëüêà äóæå áëèçüêèõ 
çà çìіñòîì çíà÷åíü:

ÏÐÎЄÊÒ
1. Ñóêóïíіñòü äîêóìåíòіâ (ðîçðàõóíêіâ, êðåñëåíü, ìàêåòіâ òîùî), íåîá-
õіäíèõ äëÿ çâåäåííÿ ñïîðóä, âèãîòîâëåííÿ ìàøèí, ïðèëàäіâ і ò. іí.
2. Ïîïåðåäíіé òåêñò ÿêîãî-íåáóäü äîêóìåíòà, ùî âèíîñèòüñÿ íà îáãî-
âîðåííÿ, çàòâåðäæåííÿ.
3. Çàäóìàíèé ïëàí äіé; çàäóì, íàìіð.

Òåïåð çâåðíåìîñÿ äî çàãàëüíîïðèéíÿòîãî òðàêòóâàííÿ ïîíÿòòÿ «äîñëі-
äæåííÿ».

ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
1. Äіÿ çà çíà÷åííÿì äîñëіäæóâàòè, äîñëіäèòè.
2. Íàóêîâà ïðàöÿ, ó ÿêіé äîñëіäæóєòüñÿ ÿêå-íåáóäü ïèòàííÿ.

Äîñëіäæåííÿ â ïîâñÿêäåííîìó âæèòêó ðîçóìієòüñÿ ïåðåâàæíî ÿê ïðî-
öåñ âèðîáëåííÿ íîâèõ çíàíü, îäèí ç âèäіâ ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè. 
Ïðèíöèïîâà âіäìіííіñòü äîñëіäæåííÿ âіä ïðîєêòóâàííÿ ïîëÿãàє â òîìó, 
ùî äîñëіäæåííÿ íå ïåðåäáà÷àє ñòâîðåííÿ áóäü-ÿêîãî çàçäàëåãіäü ïëàíîâà-
íîãî îá’єêòà, íàâіòü éîãî ìîäåëі àáî ïðîòîòèïó. Äîñëіäæåííÿ, ïî ñóòі, öå
ïðîöåñ ïîøóêó íåâіäîìîãî, íîâèõ çíàíü, îäèí ç âèäіâ ïіçíàâàëüíîї äіÿëü-
íîñòі ëþäèíè.
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Îòæå, ïðîєêòóâàííÿ і äîñëіäæåííÿ – âіä ïî÷àòêó ïðèíöèïîâî ðіçíі çà 
ñïðÿìîâàíіñòþ, ñóòòþ òà çìіñòîì âèäè äіÿëüíîñòі. Äîñëіäæåííÿ – áåçêî-
ðèñëèâèé ïîøóê іñòèíè, à ïðîєêòóâàííÿ – âèðіøåííÿ ïåâíîї, óñâіäîìëå-
íîї ïðîáëåìè/çàâäàííÿ.

Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç ó÷íÿìè íàä ïðîєêòàìè ó÷èòåëü/ó÷èòåëüêà ìàє îðієí-
òóâàòè їõ íå ïðîñòî íà ïîøóê ÿêîãîñü íîâîãî çíàííÿ, à íà âèðіøåííÿ ðå-
àëüíèõ ïðîáëåì, ùî ïîñòàëè ïåðåä íèìè. Äіòÿì ó öüîìó âèïàäêó ïîñòіéíî 
äîâîäèòüñÿ âðàõîâóâàòè áåçëі÷ îáñòàâèí, íåðіäêî øóêàòè іñòèíó äàëåêî çà 
ìåæàìè çàâäàííÿ. Òåîðåòè÷íî ïðîєêò ìîæíà âèêîíàòè çà äîïîìîãîþ ãîòî-
âèõ àëãîðèòìіâ і ñõåì äіé – òîáòî âèêëþ÷íî íà ðåïðîäóêòèâíîìó ðіâíі. 
Àäæå ïðîєêòóâàííÿ ìîæå áóòè ïîñëіäîâíèì âèêîíàííÿì ÷іòêî âèçíà÷å-
íèõ êðîêіâ (àëãîðèòìіâ).

Íà âіäìіíó âіä ïðîєêòóâàííÿ äîñëіäíèöüêà äіÿëüíіñòü ñïî÷àòêó ïîâè-
ííà áóòè âіëüíîþ, ïðàêòè÷íî íå ðåãëàìåíòîâàíîþ ïåâíèìè çîâíіøíіìè 
óñòàíîâêàìè. Â іäåàëі її íå ïîâèííі îáìåæóâàòè ðàìêè íàéñìіëèâіøèõ ãі-
ïîòåç. Òîìó âîíà çíà÷íî ãíó÷êіøà, â íіé çíà÷íî áіëüøå ìіñöÿ äëÿ іìïðî-
âіçàöії. Äîñëіäæåííÿ çàâæäè ìàє òâîð÷èé õàðàêòåð, âîíî ïåðåäáà÷àє
áåçêîðèñëèâèé ïîøóê іñòèíè. Äåêîëè â ðåçóëüòàòі äîñëіäæåííÿ і âäàєòüñÿ 
âèðіøèòè áóäü-ÿêó ïðàêòèêî îðієíòîâàíó ïðîáëåìó. Ïðè öüîìó ñàìå íîâå
çíàííÿ, çäîáóòå â ðåçóëüòàòі äîñëіäæåííÿ, ìîæå áóòè íå òіëüêè ìàëîêî-
ðèñíèì, à ç òî÷êè çîðó ñóñïіëüñòâà і ñàìîãî äîñëіäíèêà íàâіòü øêіäëèâèì 
і íåáåçïå÷íèì.

Ðåàëüíèé (ñïðàâæíіé) äîñëіäíèê ïðàãíå äî íîâîãî çíàííÿ іíñòèíêòèâíî,
âіí íå çíàє, ùî ïðèíåñå éîìó çðîáëåíå â õîäі äîñëіäæåííÿ âіäêðèòòÿ, і, ÿê 
íàñëіäîê, éîìó íåðіäêî áóâàє çîâñіì íåâіäîìî, ÿê ìîæíà íà ïðàêòèöі âè-
êîðèñòîâóâàòè çäîáóòі íèì âіäîìîñòі.

Íåçâàæàþ÷è íà çàçíà÷åíó âіäìіííіñòü, і äîñëіäæåííÿ, і ïðîєêòóâàííÿ 
ìàþòü âèñîêó öіííіñòü äëÿ ñó÷àñíîї îñâіòè. Äîñëіäæåííÿ ÿê áåçêîðèñëè-
âèé ïîøóê іñòèíè íàäçâè÷àéíî âàæëèâå äëÿ ðîçâèòêó òâîð÷èõ çäіáíîñòåé 
ó÷íіâ. À ïðîєêòóâàííÿ íå òàê îäíîçíà÷íî îðієíòîâàíå íà ðîçâèòîê êðåà-
òèâíîñòі, àëå âîíî â÷èòü ïëàíóâàòè ñâîї äîñëіäæåííÿ, ôîðìóâàòè âàæëèâі 
äëÿ æèòòÿ ïðàãíåííÿ – ðóõàòèñÿ äî ìåòè.

Äîñëіäíèöüêà äіÿëüíіñòü ôîðìóє òâîð÷ó, ñàìîñòіéíó é іíіöіàòèâíó ïî-
çèöіþ ó÷íіâ; ðîçâèâàє çàãàëüíîíàâ÷àëüíі âìіííÿ òà íàâè÷êè; ðåàëіçóє
ïðèíöèï çâ’ÿçêó íàâ÷àííÿ ç æèòòÿì. Íàâ÷àëüíî-äîñëіäíèöüêà äіÿëüíіñòü 
çàáåçïå÷óє ñòâîðåííÿ òâîð÷îї îñîáèñòîñòі, її ðîçâèòîê, íàâ÷àííÿ і âèõî-
âàííÿ çà äîïîìîãîþ àêòèâíîãî âêëþ÷åííÿ â äîñëіäæåííÿ çìіñòó áóäü-
ÿêîї іíôîðìàöії.

Ó ïåäàãîãіöі äîñëіäíèöüêó äіÿëüíіñòü ó÷íіâ âіäíåñåíî äî îñâіòíüîї òåõ-
íîëîãії, ãîëîâíèì çàñîáîì ÿêîї âèçíà÷åíî íàâ÷àëüíå äîñëіäæåííÿ, ó ïðî-
öåñі ÿêîãî ïåðåäáà÷àєòüñÿ âèêîíàííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíèõ äîñëіäíèöüêèõ 
çàâäàíü іç çàçäàëåãіäü íåâіäîìèì ðіøåííÿì, ñïðÿìîâàíèõ íà ñòâîðåííÿ 
óÿâëåíü ïðî îá’єêò àáî ÿâèùå íàâêîëèøíüîãî ñâіòó ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷è-
òåëÿ [4].

Ó êîíòåêñòі îêðåñëåííÿ äèäàêòè÷íèõ ôóíêöіé íàâ÷àëüíî-äîñëіäíèöü-
êîї äіÿëüíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ öіííèìè є ïîãëÿäè І. Ïіäëàñîãî [6], 
ÿêèé âèçíà÷àє òàêі ôóíêöії íàâ÷àëüíî-äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі (ñõ. 3).

Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі îñíîâíîþ ìåòîþ òàêîї äіÿëüíîñòі âèçíà÷åíî çáåðå-
æåííÿ äîñëіäíèöüêîї ïîâåäіíêè ó÷íіâ ÿê çàñîáó ðîçâèòêó ïіçíàâàëüíîãî
іíòåðåñó òà ñòàíîâëåííÿ ìîòèâàöії äî íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі; ðîçâèòîê äî-
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ñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі òà îïàíóâàííÿ íàâè÷êîþ äîñëіäíèêà. Ìåòè ìîæíà
äîñÿãíóòè, ÿêùî áóäóòü âèðіøåíі òàêі çàâäàííÿ: ðîçâèòîê ëîãі÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ, òâîð÷èõ òà êîìóíіêàòèâíèõ çäіáíîñòåé, óìіííÿ óçàãàëüíþâàòè òà
ñèñòåìàòèçóâàòè іíôîðìàöіþ, ôîðìóâàííÿ ñïîñòåðåæëèâîñòі é óâàãè, 
óìіííÿ ïðàöþâàòè ç õóäîæíüîþ òà íàóêîâîþ ëіòåðàòóðîþ.

Функції 
навчально-

дослідницької 
діяльності

Мотиваційна

Інформаційна

Контрольно-
коригуюча

створення стимулів, котрі спонукають
учнів, формують інтерес і позитивне 

ставлення до роботи

розширення обсягу знань учнів усіма
доступними способами надання інформації

перевірка, самооцінка, корекція ходу
й результату діяльності

Ñõåìà 3. Ôóíêöії íàâ÷àëüíî-äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі

Óìîâè ôîðìóâàííÿ äîñëіäíèöüêèõ óìіíü ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ.
Öіëåñïðÿìîâàíіñòü і ñèñòåìàòè÷íіñòü. Ðîáîòà ç ðîçâèòêó äîñëіäíèöü-

êèõ óìіíü ïîâèííà ïðîõîäèòè â êëàñі ïîñòіéíî ÿê â óðî÷íіé, òàê і â ïîçà-
óðî÷íіé äіÿëüíîñòі. Ó÷èòåëü ïîâèíåí âèêîðèñòîâóâàòè ìàòåðіàë óðîêіâ ç
ìåòîþ ôîðìóâàííÿ óìіíü äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі.

Óìîòèâîâàíіñòü. Âàæëèâî äîïîìàãàòè ó÷íÿì áà÷èòè ñåíñ їõíüîї òâîð÷îї 
äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі, ðîçêðèâàòè â öüîìó ìîæëèâіñòü ðåàëіçàöії âëàñ-
íèõ òàëàíòіâ і ìîæëèâîñòåé, ñïîñіá ñàìîðîçâèòêó òà ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.

Òâîð÷å ñåðåäîâèùå. Ó÷èòåëü ìàє ñïðèÿòè ñòâîðåííþ òâîð÷îї ðîáî÷îї 
àòìîñôåðè, ïіäòðèìóâàòè іíòåðåñ äî äîñëіäíèöüêîї ðîáîòè.

Ïñèõîëîãі÷íèé êîìôîðò. Îäíå іç çàâäàíü ó÷èòåëÿ – çàîõî÷óâàòè òâîð÷і 
ïðîÿâè ó÷íіâ, ïðàãíåííÿ äî òâîð÷îãî ïîøóêó. Âàæëèâî, ùîá âîíè íå áîÿ-
ëèñÿ ïðèïóñòèòèñÿ ïîìèëêè, óòðèìóâàòèñÿ âіä íåãàòèâíèõ îöіíîê. Çà-
âäàííÿ â÷èòåëÿ – íå ïðèäóøóâàòè áàæàííÿ, ïîðèâè, òâîð÷і іäåї ó÷íіâ, à 
ïіäòðèìóâàòè і ñïðÿìîâóâàòè їõ. Ñóäæåííÿ «Òè çðîáèâ íåïðàâèëüíî», «Òè 
ðîáèø íå òå (íå òàê)» áëîêóþòü áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ðóõàòèñÿ äàëі. Êîæ-
íîìó ó÷íåâі íåîáõіäíî äàòè ìîæëèâіñòü âіä÷óòè ñâîї ñèëè, ïîâіðèòè â ñåáå.

Îñîáèñòіñòü ïåäàãîãà. Äëÿ ðîçâèòêó òâîð÷èõ çäіáíîñòåé, äî ÿêèõ âіä-
íîñÿòüñÿ і äîñëіäíі, ïîòðіáåí òâîð÷î ïðàöþþ÷èé â÷èòåëü, ÿêèé ïðàãíå äî 
ñòâîðåííÿ òâîð÷îї ðîáî÷îї îáñòàíîâêè і âîëîäіє ïåâíèìè çíàííÿìè і ïіä-
ãîòîâêîþ äëÿ âåäåííÿ çàíÿòü ùîäî äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі.

Óðàõóâàííÿ âіêîâèõ îñîáëèâîñòåé. Îñêіëüêè éäåòüñÿ ïðî ó÷íіâ ìîëîä-
øîãî øêіëüíîãî âіêó, ïèòàííÿ ïðî âðàõóâàííÿ їõíіõ ïñèõîëîãі÷íèõ îñî-
áëèâîñòåé äóæå âàæëèâå. Íàâ÷àííÿ äîñëіäíèöüêèõ óìіíü òðåáà çäіéñíþâàòè
íà äîñòóïíîìó äëÿ äèòÿ÷îãî ñïðèéíÿòòÿ ðіâíі, à äîñëіäæåííÿ ìàþòü áóòè
ïîñèëüíèìè, öіêàâèìè і êîðèñíèìè. [1].

Ñëіä çàçíà÷èòè, ùî äîñëіäíèöüêà äіÿëüíіñòü іñòîòíî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä
íàâ÷àëüíîї, ó ÿêіé ñóòíіñòü äіÿëüíîñòі çàäàєòüñÿ ëîãіêîþ ðîçãîðòàííÿ íà-
â÷àëüíîãî çìіñòó. Íàòîìіñòü íàâ÷àëüíî-äîñëіäíèöüêà äіÿëüíіñòü ïîâ’ÿçàíà
ç ðîçâ’ÿçàííÿì ó÷íÿìè òâîð÷îї, äîñëіäíèöüêîї çàäà÷і іç çàçäàëåãіäü íåâі-
äîìèì ðîçâ’ÿçêîì і ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü îñíîâíèõ åòàïіâ: ôîðìóëþâàííÿ 
ïðîáëåìè – âèñóíåííÿ ãіïîòåçè – âèáіð ñïîñîáó ïåðåâіðêè ãіïîòåçè – äі-
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ÿëüíіñòü, ñïðÿìîâàíà íà ïåðåâіðêó ãіïîòåçè, – ïіäãîòîâêà çäîáóòèõ ðå-
çóëüòàòіâ äî àíàëіçó – àíàëіç, óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàòіâ – âèñíîâîê 
(ïіäòâåðäæåííÿ àáî ñïðîñòóâàííÿ ãіïîòåçè). Ó ðåàëіçàöії âñіõ ïåðåëі÷åíèõ 
åòàïіâ áåðóòü ó÷àñòü ñàìі ó÷íі [1].

Äî îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíî-äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі âèñóâàєòüñÿ íèçêà 
âèìîã: íàñàìïåðåä ðîáîòà ìàє ïîєäíóâàòèñÿ ç ðіçíèìè âèäàìè ïіçíàâàëüíîї 
äіÿëüíîñòі, îòæå, ðåàëіçóâàòè ïîòåíöіéíі çäіáíîñòі ó÷íіâ. Äіÿëüíіñòü ìàє 
áóòè îðãàíіçîâàíà òàê, ùîá ó÷íі çìîãëè çàäîâîëüíèòè ñâîї ïîòðåáè ïðè 
ñïіëêóâàííі ç îäíîêëàñíèêàìè, â÷èòåëÿìè, áàòüêàìè òîùî. Íàëàãîäæóþ÷è 
ðіçíîãî ðîäó ñòîñóíêè â õîäі öіëåñïðÿìîâàíîї ïîøóêîâîї, òâîð÷îї òà ïðî-
äóêòèâíîї äіÿëüíîñòі, ó÷íі îïàíîâóþòü íîðìàìè âçàєìèí ç ðіçíèìè ëþäüìè, 
âìіííÿì ïåðåõîäèòè âіä îäíîãî âèäó ñïіëêóâàííÿ äî іíøîãî, íàáóâàþòü íà-
âè÷êè іíäèâіäóàëüíîї ñàìîñòіéíîї ðîáîòè òà ñïіâïðàöі â êîëåêòèâі.

Äîñëіäíèöüêà äіÿëüíіñòü íå ìîæå áóòè àáñòðàêòíîþ. Ó÷åíü ïîâèíåí äî-
áðå óñâіäîìëþâàòè ñóòü ïðîáëåìè, іíàêøå âåñü õіä ïîøóêó її âèðіøåííÿ 
áóäå áåçðåçóëüòàòíèì. Âîäíî÷àñ ó÷èòåëü ìàє ñïîíóêàòè ó÷íÿ äî ðîçâ’ÿçàííÿ 
ïðîáëåìè, óíèêàòè íàäìіðíîãî îïіêóâàííÿ і ëèøå çà íàãàëüíîї ïîòðåáè 
ñïіëüíî ç ó÷íåì øóêàòè її ðîçâ’ÿçàííÿ, ïàì’ÿòàþ÷è, ùî âæå â ñàìіé ñïіâ-
ïðàöі «ó÷åíü – ó÷èòåëü» çàêëàäåíî ïðèíöèï ðіâíîïðàâíîñòі, ïàðòíåðñòâà [2].

Ïðåäñòàâëåííÿ ðåçóëüòàòіâ äîñëіäæåííÿ ìîæå âіäáóâàòèñÿ â ðіçíèõ 
ôîðìàõ:

 êîíôåðåíöії, íà ÿêèõ ó÷íі ïðåäñòàâëÿþòü êîðîòêó äîïîâіäü ïðî âè-
êîíàíó ðîáîòó і âіäïîâіäàþòü íà ïèòàííÿ àóäèòîðії;

 ïðåçåíòàöії, íà ÿêèõ ÿñêðàâî, áàðâèñòî і ïðèâàáëèâî ïðåäñòàâëÿþòüñÿ 
äîñÿãíåííÿ ó÷íіâ;

 âèñòóïè, ÿê ïðàâèëî, äëÿ ïåâíîãî êîëà – ñâîїõ îäíîêëàñíèêіâ, ó÷íіâ 
ïàðàëåëüíèõ êëàñіâ, çàöіêàâëåíèõ òåìîþ, – äîïîâіäі ç ìåòîþ ïîâіäîìëåííÿ 
íîâîãî çíàííÿ. Äîñëіäíèêè ìîâáè âèñòóïàþòü ó ðîëі ïåäàãîãà, ùî ìàє äî-
äàòêîâå ìîòèâóþ÷å çíà÷åííÿ;

 âèñòàâêà äîñÿãíåíü, ïðîâîäèòüñÿ ïåðåâàæíî äëÿ áàòüêіâ і ìîæå áóòè 
ïðèñâÿ÷åíà ïåâíіé òåìі, äèñöèïëіíі.

Ñïîñîáè íàâ÷àëüíîãî ïіçíàííÿ áàãàòî â ÷îìó ïîäіáíі äî íàóêîâèõ ìåòî-
äіâ ïіçíàííÿ. Öþ äóìêó âàæëèâî äîíîñèòè äî øêîëÿðіâ. Àíàëîãіþ ìіæ 
íàóêîâèìè і íàâ÷àëüíèìè ôîðìàìè ïіçíàííÿ ñâіòó ïðîâåñòè íåñêëàäíî: 
íàóêîâà åêñïåäèöіÿ – øêіëüíà åêñêóðñіÿ, ñòàöіîíàðíі íàóêîâі äîñëі-
äæåííÿ – ñèñòåìàòè÷íі ñïîñòåðåæåííÿ çà îá’єêòàìè і ÿâèùàìè ïðèðîäè, 
íàóêîâèé åêñïåðèìåíò – íàâ÷àëüíèé åêñïåðèìåíò. Çðîñòàííÿ çíà÷óùîñòі 
äіÿëüíіñíîãî ìåòîäó, ïðîáëåìíî-ïîøóêîâèõ ìåòîäіâ ó íàâ÷àííі øêîëÿðіâ 
ñòâîðþє òåíäåíöіþ çáëèæåííÿ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ і ìåòîäіâ äîñëіäæåííÿ, 
îñêіëüêè îñòàííі çäåáіëüøîãî ðåàëіçóþòüñÿ çà ó÷àñòþ ìåòîäіâ âіäïîâіäíèõ 
íàóê.

Äîñëіäíèöüêà äіÿëüíіñòü çàâæäè áóëà і çàëèøàєòüñÿ íåâіä’єìíîþ ñêëà-
äîâîþ ïî÷àòêîâîї îñâіòè. Ó÷íÿì ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ âëàñòèâèé ïîòÿã äî 
âñüîãî íîâîãî, äî «òàєìíèöü» і âіäêðèòòіâ. Ïðàêòèêó ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëü-
íèõ äîñëіäæåíü ç ìîëîäøèìè øêîëÿðàìè ìîæíà ââàæàòè îñîáëèâèì íà-
ïðÿìêîì ÿê óðî÷íîї, òàê і ïîçàêëàñíîї àáî ïîçàøêіëüíîї ðîáîòè, òіñíî 
ïîâ’ÿçàíîї ç îñíîâíèì íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì і îðієíòîâàíîї íà ðîçâèòîê 
äîñëіäíèöüêîї, òâîð÷îї àêòèâíîñòі äіòåé, à òàêîæ íà ïîãëèáëåííÿ òà çà-
êðіïëåííÿ íàÿâíèõ ó íèõ çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê.
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Íàïðÿìêè ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ïî÷àò-
êîâèõ êëàñіâ:

ðîçâèâàòè çäàòíіñòü àíàëіòè÷íî ìèñëèòè: êëàñèôіêóâàòè, ïîðіâíþ-
âàòè, óçàãàëüíþâàòè çіáðàíèé ìàòåðіàë;

 îçíàéîìèòè ó÷íіâ ç ìåòîäàìè äîñëіäæåííÿ, їõ âèêîðèñòàííÿì ó âëàñ-
íèõ äîñëіäæåííÿõ;

íàâ÷èòè îñíîâ îôîðìëåííÿ ðîáіò;
îçíàéîìèòè ç îñíîâàìè çàñòîñóâàííÿ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé ó äî-

ñëіäíèöüêіé äіÿëüíîñòі;
ðîçâèâàòè êîìóíіêàòèâíі çäіáíîñòі, óìіííÿ ïðàöþâàòè ó ãðóïі;
ôîðìóâàòè äîñâіä ïóáëі÷íîãî âèñòóïó, ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ êóëüòóðè

ìîâëåííÿ.
Åòàïè äîñëіäíèöüêîї ðîáîòè áóäóòü òàêèìè:
1. Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè äîñëіäæåííÿ.
2. Âèáіð òåìè.
3. Àêòóàëüíіñòü.
4. Âèçíà÷åííÿ ìåòè і çàâäàíü.
5. Ãіïîòåçà äîñëіäæåííÿ.
6. Îðãàíіçàöіÿ äîñëіäæåííÿ.
7. Ïіäãîòîâêà äî çàõèñòó і çàõèñò ðîáîòè.
Òåõíîëîãіÿìè ôîðìóâàííÿ äîñëіäíèöüêèõ óìіíü áóäóòü ðîçâèòîê íà-

â÷àëüíî-ëîãі÷íèõ óìіíü äіòåé; ðîçâ’ÿçàííÿ çàâäàíü ïðîáëåìíîãî çìіñòó;
ïðîâåäåííÿ óðîêіâ-äîñëіäæåíü.

Ïіä ÷àñ ôîðìóâàííÿ äîñëіäíèöüêèõ óìіíü ó÷íіâ ó÷èòåëþ âàæëèâî êåðó-
âàòèñÿ âèçíà÷åíîþ ìåòîþ äîñëіäæåííÿ, ÿêå ìàє áóòè ñèñòåìàòè÷íèì;
äáàòè, ùîá ñåðåäîâèùå ñïіëüíîї ïðàöі äіòåé áóëî òâîð÷èì і ïñèõîëîãі÷íî
êîìôîðòíèì; â îðãàíіçàöії äîñëіäíèöüêîї ãðóïè âàæëèâî âðàõîâóâàòè âіê
òà íàâ÷àëüíі ìîæëèâîñòі äіòåé.

Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі äîñëіäíèöüêà ðîáîòà ðіçíèòüñÿ çà êіëüêіñòþ ó÷àñ-
íèêіâ – ìîæå áóòè іíäèâіäóàëüíà, ãðóïîâà, êîëåêòèâíà; çà ìіñöåì ïðîâå-
äåííÿ – óðî÷íà і ïîçàóðî÷íà; çà ÷àñîì – êîðîòêîòðèâàëà і äîâãîòðèâàëà;
çà òåìîþ – îñâіòíÿ і ñîöіàëüíà.

Òàêèì ÷èíîì, äîñòàòíüî îðãàíіçîâàíà òà ñèñòåìàòè÷íà äîñëіäíèöüêà
ðîáîòà â ïî÷àòêîâіé øêîëі ìàє ñôîðìóâàòè ó øêîëÿðіâ íèçêó äîñëіäíèöü-
êèõ óìіíü – îðãàíіçàöіéíèõ, ïîøóêîâèõ, іíôîðìàöіéíèõ, ïðåçåíòàöіéíèõ
òà îöіííèõ.

Íèíі çãіäíî ç Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї îñâіòè òà
îñâіòíüîþ ïðîãðàìîþ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» [6] ó íàâ÷àííі ïåðåâàãà íàäà-
єòüñÿ ïðàêòè÷íèì ðîáîòàì, äåìîíñòðàöіéíèì і ëàáîðàòîðíèì äîñëіäàì,
åêñïåðèìåíòàì, ñïîñòåðåæåííÿì ó ïðèðîäі, åêîëîãі÷íîìó ìîäåëþâàííþ 
òà ïðîãíîçóâàííþ, âèðіøåííþ ñèòóàòèâíèõ і ïðîáëåìíèõ çàâäàíü, íà-
â÷àëüíèì ïðîєêòàì, à òàêîæ ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі ç îõîðîíè ïðèðîäè.

Äëÿ ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ äîñëіäíèöüêèõ óìіíü òðåáà äîáèðàòè íàéáіëüø
ïðèäàòíі ìåòîäèêè ñòèìóëÿöії òâîð÷îãî ïðîöåñó, âèáіð ÿêèõ âèçíà÷àєòüñÿ
òàêèìè êðèòåðіÿìè: ïðîñòîòîþ, äîñòóïíіñòþ â ðîçóìіííі, ìîæëèâіñòþ çà-
ñâîєííÿ çà îáìåæåíèé ÷àñ, âèñîêîþ ðåçóëüòàòèâíіñòþ àêòèâіçàöії òà ñòè-
ìóëÿöії äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ. Íà íàøó äóìêó, öèì êðèòåðіÿì
âіäïîâіäàþòü ìåòîäèêè «Ïîøóê àíàëîãіé», «Àëãîðèòì ðîçâ’ÿçàííÿ äîñëіä-
íèöüêèõ çàäà÷», «Êîëåêòèâíèé ïðîєêò» òîùî [7].

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



55

Âàæëèâèì òàêîæ є ïîñòóïîâå óñêëàäíåííÿ ìåòîäèê ïðîâåäåííÿ äîñ-
ëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі, ùî äîñÿãàєòüñÿ çà ðàõóíîê çàñòîñóâàííÿ ïåâíèõ 
ïðèéîìіâ. Íàïðèêëàä, ïðèéîì ÷àñîâèõ îáìåæåíü, ùî ґðóíòóєòüñÿ íà âðà-
õóâàííі іñòîòíîãî âïëèâó ÷àñîâîãî ÷èííèêà íà ðîçóìîâó äіÿëüíіñòü; ïðè-
éîì ðàïòîâèõ çàáîðîí (çàáîðîíà ó÷íÿì âèêîðèñòîâóâàòè áóäü-ÿêó äîâіäêîâó
ëіòåðàòóðó); ïðèéîì íîâèõ âàðіàöіé (âèìîãà äî ó÷íіâ âèêîíàòè âïðàâó ïî-
іíøîìó); ïðèéîì іíôîðìàöіéíîãî äåôіöèòó (ïðîáëåìíå çàâäàííÿ ïîäàєòüñÿ
ç íåïîâíîþ êіëüêіñòþ äàíèõ, ïîòðіáíèõ äëÿ éîãî âèêîíàííÿ); ïðèéîì іí-
ôîðìàöіéíîãî ïåðåíàñè÷åííÿ (âêëþ÷åííÿ â óìîâó ïðîáëåìíîãî çàâäàííÿ 
çàéâèõ âіäîìîñòåé). Âàæëèâèì є âèçíà÷åííÿ ãîëîâíèõ óìîâ çäіéñíåííÿ 
ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ äîñëіäíèöüêèõ óìіíü øêîëÿðіâ [8].

Ó÷íÿì І öèêëó íàâ÷àííÿ ñêëàäíî âèêîíóâàòè äîñëіäíèöüêó ðîáîòó ñà-
ìîñòіéíî. Îñíîâíèì ïîìі÷íèêîì є â÷èòåëü. Äî ðîáîòè âàðòî äîëó÷àòè òà-
êîæ çàöіêàâëåíèõ áàòüêіâ. Âîíè ìîæóòü äîïîìîãòè äіòÿì äіáðàòè 
ëіòåðàòóðó, çàáåçïå÷èòè ìіñöå äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè (ïіòè ç íèìè â ïàðê, 
ëіñ, íà ðі÷êó), îôîðìèòè ðîáîòó, à â äåÿêèõ âèïàäêàõ áóòè íàóêîâèìè 
êåðіâíèêàìè.

Òåìàòèêà äîñëіäíèöüêîãî ïðàêòèêóìó ìàє áóòè êîìïåòåíòíіñíî ñïðÿ-
ìîâàíîþ. Ïîøóê øëÿõіâ ðîçâ’ÿçàííÿ òàêèõ çàâäàíü çíàäîáèòüñÿ øêîëÿ-
ðåâі â ïîâñÿêäåííîìó æèòòі, äîïîìîæå ñôîðìóâàòè ðàöіîíàëüíó ïîâåäіíêó, 
çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ.

Îðієíòîâíà òåìàòèêà äîñëіäíèöüêîãî ïðàêòèêóìó (ìіíіïðîєêòіâ) ó 
1–2 êëàñàõ ìîæå áóòè òàêîþ:
«Органи чуття – наші помічники»,
«Що потрібно рослинам для життя?»,
«Які предмети плавають, а які тонуть?»,
«Для чого рослинам світло?»,
«Як визначити розмір взуття?»,
«Які рослини є символами України?»,
«Які властивості має вода/повітря/ґрунт?»,
«З’ясуйте, як вода потрапляє в багато-
поверховий будинок/приватні будинки»,
«Як змінюється положення рослини 
впродовж дня?»,
«Вплив сонячного світла на ріст рос-
лин», «Яким повітрям ми дихаємо?» (ви-
явлення пилу в повітрі та встановлення 
джерел забруднення),
«Чи можна побачити звук?»,
«Скільки разів ми почуємо в пустій кім-
наті або ущелині свій голос (луна)?»,
«Із чого це виготовлено?»,

«Що означає моє ім’я?»,
«З якого дерева листочок?»,
«Із чого виготовляють книжки?»,
«Як потрапляє питна вода до моєї 
оселі?»,
«Як передати звук?», «Азбука лісу»,
«Зазирнемо в минуле»,
«Історія іграшок»,
«Чим відрізняються сучасні іграшки від 
старовинних?»,
«Чому сторінки Червоної книги України 
кольорові?»,
«Чи у всіх рослин є коріння?»,
«Чи є життя під льодом?»,
«Звідки з’явилися назви місяців?»,
«Що відбувається зі сміттям, яке виво-
зять з будинку?»,
«Як малює олівець?»,
«Чому стрибає м’яч?».

Íåçâàæàþ÷è íà óñïіõè ó÷íіâ ó ïðîâåäåííі äîñëіäæåíü, íà ïðàêòèöі ðå-
çóëüòàòè äîñëіäíèöüêîї ðîáîòè іíêîëè íå âіäïîâіäàþòü óñòàíîâëåíèì âè-
ìîãàì. À ñàìå: âіäáóâàєòüñÿ ïіäìіíà äîñëіäíèöüêîї ðîáîòè ðåôåðàòîì, 
òîáòî îãëÿäîì íàóêîâèõ òâîðіâ (ñòàòåé); çàìіíà äîñëіäæåííÿ ðîáîòîþ êîì-
ïіëÿòèâíîãî õàðàêòåðó, òîáòî ç’єäíàííÿì ëîãі÷íî âèáóäóâàíèõ â îäíå öіëå 
øìàòêіâ ç ðіçíèõ íàóêîâèõ òåêñòіâ; âіäñóòíіñòü ëîãі÷íîãî çàâåðøåííÿ, çà-
êіí÷åíîñòі â ðîáîòі, ñèñòåìàòè÷íîãî ïіäõîäó äî äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі; 
íåçäàòíіñòü ó÷íÿ âåñòè äèñêóñіþ ùîäî çàõèñòó ðåçóëüòàòіâ ñâîãî äîñëі-
äæåííÿ і âіäïîâіäàòè íà çàïèòàííÿ àâäèòîðії. Öå є îçíàêîþ âіäñóòíîñòі 
åòàïó ïîïåðåäíüîãî îáãîâîðåííÿ íà øêіëüíîìó ðіâíі.
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Äîñëіäíèöüêà äіÿëüíіñòü ó öіëîìó – öå òàêà ôîðìà îðãàíіçàöії ðîáîòè,
ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç âèðіøåííÿì ó÷íÿìè äîñëіäíîãî çàâäàííÿ ç íåâіäîìèì çà-
çäàëåãіäü ðåçóëüòàòîì. Ãîëîâíîþ ìåòîþ öієї äіÿëüíîñòі є îñâіòíіé ðåçóëü-
òàò, ñïðÿìîâàíèé íà íàâ÷àííÿ ó÷íіâ, ðîçâèòîê ó íèõ äîñëіäíèöüêîãî òèïó
ìèñëåííÿ.

Íàéãîëîâíіøèì є íå îâîëîäіííÿ íîâèìè, äîñі íåâіäîìèìè ôàêòàìè, à 
îâîëîäіííÿ àëãîðèòìîì âåäåííÿ äîñëіäæåííÿ, íàâè÷êàìè, ùî ìîæóòü
áóòè âèêîðèñòàíі â äîñëіäæåííі áóäü-ÿêîї ñêëàäíîñòі é òåìàòèêè.

Áåççàïåðå÷íîþ є öіííіñòü îòðèìàííÿ ó÷íÿìè íîâèõ çíàíü â îáðàíіé
òåìàòè÷íіé ñôåðі, ó ò.÷. ÿêùî ðîáîòà ïðîâîäèòüñÿ ïіä êåðіâíèöòâîì äî-
ñâіä÷åíîãî é êîìïåòåíòíîãî ôàõіâöÿ. Îäíàê ïðіîðèòåòíèì çàëèøàєòüñÿ 
âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ.

Áàãàòî ïèòàíü ìåòîäîëîãії îðãàíіçàöії íàóêîâî-äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі
є íåäîñòàòíüî ðîçðîáëåíèìè, òîìó äëÿ â÷èòåëіâ òà íàóêîâöіâ çàëèøàєòüñÿ 
«øèðîêèé ïîëіò» äëÿ òâîð÷îãî ïîøóêó.

Перевіримо себе
 Який метод викладання був започаткований цим підходом? Яка
ваша думка щодо можливості або потреби в застосуванні такого під-
ходу навчання? Доведіть свою точку зору.

На початку 20 століття педагог О. Я. Герд писав: «Усі реальні знання людство здо-
було шляхом спостережень, порівнянь, дослідів, за допомогою поступових висновків 
та узагальнень. Лише в такий спосіб, аж ніяк не читанням статей (текстів), можна пере-
дати ці знання учням». Тому у процесі навчання педагог рекомендував ставити учнів
у позицію «маленьких природодослідників».

 Установіть, яке із цих визначень належить методиці, а яке – методології. До-
ведіть свої думки.

А Її варто розглядати як фундаментальне теоретичне підґрунтя будь-якого, у т. ч.
педагогічного, дослідження, що визначає також способи дослідження і способи за-
стосування результатів.
Б Її варто розглядати як шлях, спосіб дослідження, пізнання довкілля; як шлях пе-

у р у

редачі досвіду від одного покоління до іншого у спеціально організованих умовах та
формах, спеціальними методами (способами), з використанням спеціальних 
засобів.
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2.2. Навчання школярів умінь порівнювати 
та класифікувати

Усе у світі ми пізнаємо через порівняння, і 
якщо б до нас потрапив якийсь новий пред-
мет, який ми не могли ні з чим порівняти, 
ні від чого відрізнити, то ми про цей пред-
мет не склали б жодної думки і не могли 
сказати про нього жодного слова.

Костянтин Ушинський

Îïåðàöії ïîðіâíÿííÿ òà êëàñèôіêàöії çãàäóþòüñÿ ó âèìîãàõ äî îáî â’ÿç-
êîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè â Äåðæàâíîìó ñòàíäàðòі
ïî÷àòêîâîї îñâіòè (2018) ùîäî îñâіòíіõ ãàëóçåé (ìàòåìàòè÷íîї, ïðèðîäíè-
÷îї, іíôîðìàòè÷íîї, ãðîìàäÿíñüêîї òà іñòîðè÷íîї); ó çàâäàííÿõ ïîÿñíþ-
âàëüíîї çàïèñêè äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíîї ìåòè іíòåãðîâàíîãî êóðñó
«ß äîñëіäæóþ ñâіò» â Òèïîâіé îñâіòíіé ïðîãðàìі, ðîçðîáëåíіé ïіä êåðіâíè-
öòâîì Î. ß. Ñàâ÷åíêî (2018); ó ïðîïîíîâàíîìó çìіñòі òà ïîÿñíþâàëüíіé 
çàïèñöі äî êîæíîї îñâіòíüîї ãàëóçі â Òèïîâіé îñâіòíіé ïðîãðàìі, ðîçðîáëå-
íіé ïіä êåðіâíèöòâîì Ð. Á. Øèÿíà (2018) (äèâ. òàáë. 5).

Òàáëèöÿ 5

ÂÈÌÎÃÈ 
äî îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè

Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè (2018)

 Загальні результати 
навчання здобувачів

освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1–2 класи 3–4 класи

II. Ìàòåìàòè÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü
Çàñòîñóâàííÿ äîñâіäó ìàòåìàòè÷íîї äіÿëüíîñòі

äëÿ ïіçíàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó

Аналізує об’єкти на-
вколишнього світу та 
ситуації, що виника-
ють у житті

визначає істотні, спільні і від-
мінні ознаки об’єктів навко-
лишнього світу; порівнює,
об’єднує у групу і розподіляє 
на групи за спільною ознакою

визначає істотні, спільні і від-
мінні ознаки математичних 
об’єктів; порівнює, узагальнює 
і класифікує об’єкти за суттє-
вою ознакою

Встановлює кількість 
об’єктів, читає і запи-
сує числа, порівнює
та упорядковує їх

лічить об’єкти, позначає чис-
лом результат лічби; порів-
нює числа в межах ста та 
упорядковує їх

встановлює кількість об’єктів; 
позначає результат лічби чис-
лом; порівнює числа в межах 
мільйона та упорядковує їх
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III. Ïðèðîäíè÷à îñâіòíÿ ãàëóçü
Êðèòè÷íå îöіíþâàííÿ ôàêòіâ, ïîєäíàííÿ íîâîãî äîñâіäó

ç íàáóòèì ðàíіøå і òâîð÷å éîãî âèêîðèñòàííÿ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåì ïðèðîäíè÷îãî õàðàêòåðó

Групує і класифікує 
об’єкти навколишньо-
 го світу

знаходить спільні і відмінні 
ознаки об’єктів; групує об’єкти 
навколишнього світу за однією
або кількома ознаками

класифікує об’єкти навко-
лишнього світу за кількома 
ознаками та властивостями

V. Іíôîðìàòè÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü
Ïîøóê, ïîäàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, àíàëіç, óçàãàëüíåííÿ

òà ñèñòåìàòèçàöіÿ äàíèõ, êðèòè÷íå îöіíþâàííÿ іíôîðìàöії
äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ æèòòєâèõ ïðîáëåì

Знаходить, подає,
перетворює,
аналізує та
зберігає дані 
різних типів

розрізняє та фіксує дані,
аналізує та впорядковує
прості послідовності

знаходить інформацію, зберігає
дані на цифрових носіях, перетво-
рює інформацію з однієї форми в 
іншу за допомогою поданих ша-
блонів, порівнює різні способи
представлення інформації, аналі-
зує та впорядковує послідовності

Добирає об’єкти
для створення
моделей

визначає об’єкти, їх власти-
вості та значення властивос-
тей за підтримки вчителя;
розрізняє моделі та їх відпо-
відники у реальному світі,
створює прості моделі

класифікує об’єкти за їх власти-
востями, зіставляє ознаки моде-
лей реального і цифрового світу,
аналізує вплив подій на власти-
вості, досліджує об’єкти за допо-
могою створених моделей

VII. Ãðîìàäÿíñüêà òà іñòîðè÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü
Óçàãàëüíåííÿ іíôîðìàöії ç ðіçíèõ äæåðåë, ðîçïîâіäü

ïðî ìèíóëå і ñó÷àñíå

Систематизує та 
узагальнює
соціальну 
(історичну)
інформацію

виокремлює незрозумілі 
слова і за допомогою до-
рослих встановлює їх зміст;
придумує назву твору, що 
відображає його зміст

збирає інформацію на тему, яка 
цікавить; визначає важливі і менш
важливі відомості та обґрунтовує 
це; порівнює події, вчинки осіб

Íà ïіäñòàâі àíàëіçó ÄÑÏÎ і Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì ìîæíà
çðîáèòè âèñíîâîê, ùî îâîëîäіííÿ ïðèéîìàìè ïîðіâíÿííÿ і êëà-
ñèôіêàöії ïîòðіáíå øêîëÿðàì âæå ó 1 êëàñі. À ôîðìóâàííÿ òà 
ðîçâèòîê öèõ óìіíü іñòîòíî ïîçíà÷àєòüñÿ íà ïîäàëüøіé óñïіø-
íîñòі â ñåðåäíіõ êëàñàõ.

Íîâà êîíöåïöіÿ îñâіòè âèçíà÷àє ïðіîðèòåòíèìè ðîçâèâàëüíі öіëі íà-
â÷àííÿ. Îñîáëèâó ðîëü ó ðîçâèòêó ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ âіäіãðàþòü ïðè-
éîìè ïîðіâíÿííÿ і êëàñèôіêàöії.

Îïàíóâàííÿ ëîãі÷íèìè îïåðàöіÿìè ïîðіâíÿííÿ і êëàñèôіêàöії ó ïі-
çíàííі íàâêîëèøíüîãî ñâіòó ìîëîäøèìè øêîëÿðàìè ìàє âåëèêå çíà÷åííÿ. 
Äіòè ïîòðåáóþòü ðîçâèòêó ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ. Îñîáëèâіñòþ ëîãі÷íèõ
êîìïåòåíöіé є òå, ùî ó÷íі îêðіì îïåðàöіé àíàëіçó, ñèíòåçó, ïîðіâíÿííÿ, 
àáñòðàãóâàííÿ, óçàãàëüíåííÿ ïîâèííі âìіòè âñòàíîâëþâàòè ïðè÷èííî-íà-
ñëіäêîâі çâ’ÿçêè ìіæ ôàêòàìè і ÿâèùàìè, ðîáèòè óìîâèâîäè (âèñíîâêè) 
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êðèòè÷íî ìèñëèòè. Òîìó ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó ëîãі÷íèõ óìіíü
ïåðåäáà÷àє âèêîíàííÿ ïåâíèõ ïіäãîòîâ÷èõ і ïîñëіäîâíèõ åòàïіâ ç óðàõó-
âàííÿì ñêëàäíîñòі íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó é îñîáëèâîñòåé ìèñëåííÿ äіòåé
öієї âіêîâîї ãðóïè. Ñõåìè îñíîâíèõ âèäіâ, ôîðì, ñïîñîáіâ òà îïåðàöіé ìèñ-
ëåííÿ ïðåäñòàâëåíî â Äîäàòêó.

Àêàäåìі÷íèé òëóìà÷íèé ñëîâíèê âèçíà÷àє òåðìіí ïîðіâíÿííÿ /ïîðіâ-
íþâàòè òàê:

ÏÎÐІÂÍßÍÍß
1. Äіÿ çà çíà÷åííÿì ïîðіâíÿòè.
2. Ñëîâî àáî âèñëіâ, ó ÿêîìó íàçèâàþòüñÿ îñîáà, ïðåäìåò àáî ÿâèùå, ç
ÿêèìè ïîðіâíþєòüñÿ õòî-, ùî-íåáóäü.

ÏÎÐІÂÍÞÂÀÒÈ
1. Ç êèì – ÷èì, äî êîãî – ÷îãî. Âèìіðþþ÷è, ðîçãëÿäàþ÷è, äîñëіäæó-
þ÷è і ò. іí. ÿêі-íåáóäü îäíîðіäíі ïðåäìåòè, ÿâèùà òîùî, âèÿâëÿòè â 
íèõ îäíàêîâі ðèñè àáî âіäìіííîñòі, ïåðåâàãè àáî íåäîëіêè òîùî.
2. Ç êèì – ÷èì, ó ÷îìó, ÷èì. Çðîáèòè ðіâíèì ç êèì-, ÷èì-íåáóäü, îä-
íàêîâèì ó ÷îìóñü; çðіâíÿòè.

Ó ñëîâíèêó ïñèõîëîãі÷íèõ òåðìіíіâ ïîðіâíÿííÿ âèçíà÷åíî ÿê âèä ìèñ-
ëåííÿ, ó ïðîöåñі ÿêîãî âèíèêàє ñóäæåííÿ ïðî ñïіëüíі é âіäìіííі âëàñòè-
âîñòі äâîõ àáî êіëüêîõ ïіçíàâàëüíèõ ôåíîìåíіâ.

Ïðîòÿãîì íàâ÷àííÿ ïðèéîìó ïîðіâíÿííÿ ó÷íі ìàþòü îâîëîäіòè òàêèìè
âìіííÿìè:

âèäіëåííÿ îçíàê;
âñòàíîâëåííÿ ñïіëüíèõ îçíàê;
âèäіëåííÿ àðãóìåíòó (ïіäñòàâè) äëÿ ïîðіâíÿííÿ;
çіñòàâëåííÿ çà ïîäàíèì àðãóìåíòîì.
Ïîðіâíÿííÿ ìîæå âіäáóâàòèñÿ çà ÿêіñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè (êîëіð,

ôîðìà), çà êіëüêіñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ( áіëüøå – ìåíøå, äîâøå – êî-
ðîòøå, âèùå – íèæ÷å òîùî). Öåé ïðèéîì ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè íà áóäü-
ÿêîìó åòàïі óðîêó.

Àíàëіç ìåòîäè÷íîї ëіòåðàòóðè äîçâîëèâ íàì âèîêðåìèòè êіëüêà ïðèéî-
ìіâ ôîðìóâàííÿ îïåðàöії ïîðіâíÿííÿ:

íàñëіäóâàííÿ – âèä äіÿëüíîñòі, êîëè ó÷íі ïîâòîðþþòü, íàñëіäóþòü äії 
â÷èòåëÿ;

ðîáîòà çà çðàçêîì – âèä äіÿëüíîñòі, ÿêèé ïîëÿãàє ó ñàìîñòіéíîìó 
ïðîâåäåííі ïîðіâíÿííÿ ç âèêîðèñòàííÿì àíàëіçó çàïèñó çðàçêà;

ïіñëÿîïåðàöіéíі âêàçіâêè – âêàçіâêè ùîäî âèêîíàííÿ îïåðàöіé, ùî 
âõîäÿòü â òîé ÷è іíøèé âèä ïîðіâíÿííÿ, äëÿ çäіéñíåííÿ çàäàíîãî ïîðіâ-
íÿííÿ;

ìåòîä àëãîðèòìі÷íèõ ïðèïèñіâ – ïåðåëіê äіé, ÿêі ó÷åíü ìàє âèêî-
íàòè, ïðàãíó÷è ïîðіâíÿòè îá’єêòè. Öåé ïðèéîì òіñíî ïîâ’ÿçàíèé ç ïîïåðå-
äíіì ïðèéîìîì (ïіñëÿîïåðàöіéíі âêàçіâêè) і âіäðіçíÿєòüñÿ ëèøå íàçâîþ 
äіé ó÷íіâ (òóò âèêîðèñòîâóєòüñÿ ñëîâî «äії», à òàì – «îïåðàöіéíі äії»).

Óñі ïðèéîìè âçàєìîïîâ’ÿçàíі. Âèêîðèñòàííÿ öèõ ïðèéîìіâ íà ðіçíèõ 
åòàïàõ óðîêó äîçâîëÿє ó÷íÿì ïіäâèùèòè ðіâåíü òåîðåòè÷íîãî ìèñëåííÿ.

Ó íàâ÷àííі ïîðіâíÿííÿ â ìåòîäèöі âèîêðåìëþþòü äâà åòàïè:
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 ïіäãîòîâ÷èé åòàï, íà ÿêîìó âіäïðàöüîâóþòüñÿ îïåðàöії, ùî âõîäÿòü 
äî ñêëàäó ïîðіâíÿííÿ;

 îñíîâíèé åòàï, íà ÿêîìó âіäáóâàєòüñÿ çíàéîìñòâî ç ïðèéîìîì, ïðà-
âèëàìè éîãî âèêîðèñòàííÿ і âïðàâàìè äëÿ ñàìîñòіéíîãî çàñòîñóâàííÿ.

Íàé÷àñòіøå ïîðіâíÿííÿ çà ïîäіáíіñòþ íàçèâàþòü çіñòàâëåííÿì, çà âіä-
ìіííîñòÿìè – ïðîòèñòàâëåííÿì.

Ïîðіâíÿííÿ â іíòåãðîâàíîìó êóðñі «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ðåàëіçóєòüñÿ ó 
äâîõ àñïåêòàõ: ÿê ëîãі÷íà äіÿ і ÿê ñïîñіá âèâ÷åííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, 
ÿêèìè ìàє îâîëîäіòè øêîëÿð (çàçíà÷åíî ó âèìîãàõ äî î÷іêóâàíèõ ðåçóëü-
òàòіâ). Ëîãі÷íîþ äієþ ïîðіâíÿííÿ òàê ÷è іíàêøå äіòè îâîëîäіâàþòü ùå ó 
äîøêіëüíîìó âіöі. Ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ òðèâàє ðîçâèòîê öüîãî ñïîñîáó 
äії. Çàâäàííÿ íà ïîðіâíÿííÿ ââîäÿòüñÿ ó çìіñò îêðåìèõ òåì «ß äîñëіäæóþ 
ñâіò» òà іíøèõ ïðåäìåòіâ. Ïîêàçíèêîì ñôîðìîâàíîñòі ïðèéîìó ïîðіâíÿííÿ
є âìіííÿ äіòåé ñàìîñòіéíî âèêîðèñòîâóâàòè éîãî äëÿ âèðіøåííÿ ðіçíèõ 
çàâäàíü áåç âêàçіâîê «ïîðіâíÿé», «íàçâè îçíàêè», «ó ÷îìó ïîëÿãàє ïîäі-
áíіñòü і âіäìіííіñòü».

Äðóãèé âàæëèâèé ïðèéîì ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ, ÿêèé âèêîðèñòîâóєòüñÿ
ó øêіëüíîìó íàâ÷àííі, – öå ïðèéîì êëàñèôіêàöії. Âіí ñêëàäàєòüñÿ ç âè-
áîðó êðèòåðіþ äëÿ êëàñèôіêàöії; ïîäіëó çà îáðàíèì êðèòåðієì óñіõ îá’єêòіâ, 
ùî íàëåæàòü äî öüîãî ïîíÿòòÿ; ôîðìóâàííÿ ієðàðõі÷íîї êëàñèôіêàöіéíîї
ñèñòåìè.

ÊËÀÑÈÔІÊÓÂÀÒÈ
Ðîçïîäіëÿòè ïðåäìåòè, ÿâèùà àáî ïîíÿòòÿ íà êëàñè, ãðóïè òîùî çà
ñïіëüíèìè îçíàêàìè, âëàñòèâîñòÿìè; ãðóïóâàòè.

Ïðèéîì êëàñèôіêàöії – öå óÿâíèé ðîçïîäіë îá’єêòіâ íà ãðóïè âіäïî-
âіäíî äî íàéâàæëèâіøèõ (êëþ÷îâèõ) îçíàê. Äëÿ ïðîâåäåííÿ êëàñèôіêàöії
òðåáà âìіòè àíàëіçóâàòè îá’єêò, çіñòàâëÿòè (ñïіââіäíîñèòè) îäèí ç îäíèì 
îêðåìі éîãî åëåìåíòè, çíàõîäèòè â íèõ ñïіëüíі îçíàêè, çäіéñíþâàòè óçà-
ãàëüíåííÿ, ãðóïóâàòè îá’єêòè ó ãðóïè íà ïіäñòàâі âèÿâëåíèõ ó íèõ ñïіëü-
íèõ îçíàê. Çäіéñíåííÿ êëàñèôіêàöії ïåðåäáà÷àє âèêîðèñòàííÿ ïðèéîìіâ
ïîðіâíÿííÿ і óçàãàëüíåííÿ.

ßê íàâ÷èòè äіòåé âèêîíóâàòè ëîãі÷íі çàâäàííÿ? Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ëî-
ãі÷íèõ îïåðàöіé ïîðіâíÿííÿ òà êëàñèôіêàöії ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ïåðåäáà÷àє:

 ðîçâèòîê â ó÷íіâ çäàòíîñòі äî ïîðіâíÿííÿ ñïîñòåðåæóâàíèõ ïðåäìåòіâ, 
âèçíà÷åííÿ â íèõ ñïіëüíèõ âëàñòèâîñòåé òà âіäìіííîñòåé;

 ôîðìóâàííÿ âìіííÿ âèäіëÿòè çíà÷óùі õàðàêòåðèñòèêè îá’єêòіâ і àá-
ñòðàãóâàòè (âіäâîëіêàòè) їõ âіä íåñóòòєâèõ, äðóãîðÿäíèõ;

 íàâ÷àííÿ øêîëÿðіâ ðîç÷ëåíóâàííÿ (àíàëіçó) îá’єêòà íà ñêëàäîâі äëÿ 
ïіçíàííÿ êîæíîї ñêëàäîâîї і ïîєäíàííÿ (ñèíòåçóâàííÿ) ðîç÷ëåíîâàíèõ ïî-
äóìêè ïðåäìåòіâ ó єäèíå öіëå, âîäíî÷àñ ðîçãëÿäàþ÷è îá’єêò ÿê îäíå öіëå 
і ÷åðåç âçàєìîäіþ éîãî ñêëàäîâèõ;

 íàâ÷àííÿ øêîëÿðіâ ðîáèòè ïðàâèëüíі âèñíîâêè ç ôàêòіâ àáî ñïîñòåðå-
æåíü, óìіííÿ ïåðåâіðÿòè íàäàíі âèñíîâêè; íàâ÷àííÿ çäàòíîñòі äî óçàãàëü-
íåííÿ ôàêòіâ;

 ðîçâèòîê ó øêîëÿðіâ óìіííÿ ïåðåêîíëèâîãî äîêàçó іñòèííîñòі ñâîїõ 
ñóäæåíü і ñïðîñòóâàííÿ õèáíèõ óìîâèâîäіâ;

 êîíòðîëü çà òèì, ùîá øêîëÿðі âèêëàäàëè ñâîї äóìêè ïîñëіäîâíî, âè-
ðàçíî, îáґðóíòîâàíî, íåñóïåðå÷ëèâî.
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Çðàçêè îêðåñëåíèõ çàâäàíü äèâ. ìàë. 1.

Ìàëþíîê 1. Çðàçêè çàâäàíü íà ðîçâèòîê ëîãі÷íèõ îïåðàöіé ïîðіâíÿííÿ
òà  êëàñèôіêàöії ç ïіäðó÷íèêіâ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» äëÿ 1 êëàñó

Äëÿ óñïіøíîãî ðîçâèòêó ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè
ñëіä íàñàìïåðåä âèõîäèòè ç âіêîâèõ îñîáëèâîñòåé ïñèõі÷íèõ ïðîöåñіâ. 
Îäíà ç ïðè÷èí ïîÿâè â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ñêëàäíîùіâ ó íàâ÷àííі ïîëÿ-
ãàє â ñëàáêіé îïîðі íà çàãàëüíі çàêîíîìіðíîñòі ðîçâèòêó äіòåé â ñó÷àñíіé 
çàãàëüíîîñâіòíіé øêîëі. Ìîëîäøі øêîëÿðі âòðà÷àþòü іíòåðåñ äî íàâ÷àííÿ
ó çâ’ÿçêó ç íåäîñòàòíüîþ ñôîðìîâàíіñòþ ðіâíÿ íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї ðî-
çóìîâîї ëîãі÷íîї äіÿëüíîñòі. Ïîäîëàííÿ öèõ òðóäíîùіâ áóäå íåìîæëèâèì,
ÿêùî íå âðàõîâóâàòè âіêîâі іíäèâіäóàëüíî-ïñèõîëîãі÷íі îñîáëèâîñòі ðîç-
âèòêó ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ ó÷íіâ ìîëîäøèõ êëàñіâ.

Ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ðîçâèòîê íàâ÷àëüíîї ìîòèâàöії é іíòåðåñó äî åêñ-
ïåðèìåíòóâàííÿ âіäáóâàєòüñÿ íà îñíîâі äîïèòëèâîñòі, ç ÿêîþ äіòè ïðèõî-
äÿòü äî øêîëè. Ñàìîñòіéíіñòü, äåìîíñòðîâàíà äîøêіëüíÿì â іãðîâіé 
äіÿëüíîñòі, ùî âèðàæàєòüñÿ ó âèáîðі òієї ÷è іíøîї ãðè і ñïîñîáіâ її ïðîâå-
äåííÿ, òðàíñôîðìóєòüñÿ â íàâ÷àëüíó іíіöіàòèâíіñòü і ñàìîñòіéíіñòü ñó-
äæåíü, çàñîáіâ і ñïîñîáіâ äіÿëüíîñòі. Ðåçóëüòàòîì ñôîðìîâàíîãî â ó÷íіâ
ìîëîäøèõ êëàñіâ ó äèòñàäêó âìіííÿ ñëіäóâàòè іíñòðóêöії, ïðàâèëó, çðàçêó
ñòàє ðîçâèòîê äîâіëüíîñòі ïîâåäіíêè, ïñèõі÷íèõ ïðîöåñіâ, âèíèêíåííÿ іíі-
öіàòèâíîñòі â ïіçíàâàëüíіé äіÿëüíîñòі.

Ó ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ âіäñóòíіé ñàìîñòіéíèé іíòåðåñ äî âñòàíîâëåííÿ 
ïðè÷èí, çìіñòó ïðàâèë. Їõíі ïèòàííÿ ñòîñóþòüñÿ òîãî, ùî і ÿê ñëіä ðîáèòè, 
òîáòî ìèñëåííÿ ìîëîäøîãî øêîëÿðà õàðàêòåðèçóєòüñÿ äåÿêîþ ïåðåâàãîþ
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êîíêðåòíîї, íàî÷íî-îáðàçíîї ñêëàäîâîї, íåâìіííÿì äèôåðåíöіþâàòè îçíàêè 
ïðåäìåòіâ íà çíà÷óùі é, íàâïàêè, âіääіëÿòè ãîëîâíå òà äðóãîðÿäíå, âèçíà-
÷àòè ієðàðõіþ îçíàê, ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè.

Íàéãîëîâíіøå ïîëÿãàє â òîìó, ùîá ó ïðîöåñі ïîáóäîâè çìіñòó íàâ÷àííÿ 
ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ïåðåäáà÷èòè âåñü êîìïëåêñ ïðèéîìіâ ëîãі÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ, ÿêі ïîòðіáíі äëÿ ðîáîòè ç ïðåäìåòíèìè çíàííÿìè, äëÿ âèðіøåííÿ 
çàâäàíü, ïåðåäáà÷åíèõ öіëÿìè íàâ÷àííÿ. Ïðèéîìè ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ,
çàñâîєíі ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ îäíîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, ìîæíà â ïî-
äàëüøîìó øèðîêî âèêîðèñòîâóâàòè â õîäі çàñâîєííÿ іíøèõ íàâ÷àëüíèõ 
ïðåäìåòіâ ÿê ãîòîâі ïіçíàâàëüíі çàñîáè. Âіäáèðàþ÷è ïðèéîìè ëîãі÷íîãî 
ìèñëåííÿ, ÿêі ñëіä çàñâîїòè â õîäі âèâ÷åííÿ òîãî ÷è іíøîãî ïðåäìåòà, 
âàæëèâî áðàòè äî óâàãè ìіæïðåäìåòíі çâ’ÿçêè. ßêùî òі ÷è іíøі ïðèéîìè
ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ áóëè ðîçâèíåíі ðàíіøå – íà íîâîìó åòàïі íàâ÷àííÿ íå 
ïîòðіáíî ðîçâèâàòè їõ çàíîâî. Öі ïðèéîìè ïðîñòî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îâî-
ëîäіííÿ íîâèìè çíàííÿìè. ßê ïðåäìåò ñïåöіàëüíîãî âèâ÷åííÿ ïîâèííі
âèñòóïàòè òі ëîãі÷íі ïðèéîìè, ç ÿêèìè øêîëÿðі ñòèêàþòüñÿ âïåðøå.

Перевіримо себе
Установіть відповідність між словами двох стовпчиків.
А Емпіричні методи.
Б Теоретичні методи.

1. Моделювання, ідеалізація.
2. Індукція, узагальнення.
3. Експеримент, спостереження.
4. Аналіз, аналогія.
5. Абстрагування, гіпотеза.

ДОДАТОК

Íàâ÷àííÿ øêîëÿðіâ äіé ïîðіâíÿííÿ òà êëàñèôіêàöії

Способи

– індукція
– дедукція

Види

– наочно-образне
– наочно-дійове
– абстрактне
– теоретичне
– репродуктивне
– продуктивне

Форми

– поняття
– судження
– умовиводи

Операції

– аналіз
– синтез
– порівняння
– абстрагування
–  узагальнення/

класифікація
– конкретизація

м и с л е н н я

Ñõåìà 4. Äії ïîðіâíÿííÿ òà êëàñèôіêàöії
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2.3. Формування в молодших школярів умінь 
установлювати причинно-наслідкові зв’язки на уроках 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

Навчання без міркування – даремне, 
міркування без навчання – небезпечне.

Конфуцій

Çäàòíіñòü óñòàíîâëþâàòè òà âèâ÷àòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè – 
íåâіä’єìíà ÿêіñòü ëþäèíè, ÿêà ïіçíàє íàâêîëèøíіé ñâіò. Öÿ ðîáîòà ñòèìó-
ëþє ìèñëåííєâó äіÿëüíіñòü äіòåé, àêòèâіçóє íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ. Êðіì òîãî, 
âèÿâëåííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ îá’єêòàìè, ÿâèùàìè, ïîäіÿìè âàæëèâå äëÿ ôîð-
ìóâàííÿ é ðîçâèòêó áіëüøîñòі ïîíÿòü ó øêіëüíîìó іíòåãðîâàíîìó êóðñі 
«ß äîñëіäæóþ ñâіò».

Íîâèé Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї îñâіòè âèñóâàє âè-
ìîãè, ÿêі áåçïîñåðåäíüî ñòîñóþòüñÿ îâîëîäіííÿ øêîëÿðàìè íàâè÷êàìè 
âèÿâëÿòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè: «óñâіäîìëåííÿ ðîçìàїòòÿ ïðè-
ðîäè, âçàєìîçâ’ÿçêіâ її îá’єêòіâ òà ÿâèù», «óñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ 
ïîäіÿìè, äіÿëüíіñòþ ëþäåé òà її ðåçóëüòàòàìè â ÷àñі».

Óñâіäîìëåííÿ òàêîї öіëіñíîñòі äîñÿãàєòüñÿ ðіçíèìè ïðèéîìàìè і, çâè-
÷àéíî æ, ïåðåäáà÷àє ôîðìóâàííÿ ó øêîëÿðіâ іäåї âçàєìîäії òіë і ÿâèù 
ïðèðîäè, ïðèðîäè і ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè òîùî.

Ðîçêðèòòÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ âåäå äî ðîçóìіííÿ ãîëîâíîãî 
òà ñóòòєâîãî ó ïðèðîäíèõ і ñóñïіëüíèõ ÿâèùàõ. Ïіçíàâàëüíà äіÿëüíіñòü 
ó÷íіâ àêòèâіçóєòüñÿ ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ òіëàìè òà ÿâèùàìè ïðè-
ðîäè, ìіæ ñîöіóìîì і ïðèðîäîþ, çäіéñíþєòüñÿ íà îñíîâі àíàëіçó ðіçíèõ äæå-
ðåë çíàíü – ðîçïîâіäі â÷èòåëÿ, ó ðîáîòі ç êàðòîþ, òåêñòîì ïіäðó÷íèêà, 
ðіçíèìè íàî÷íèìè ïîñіáíèêàìè, à òàêîæ ïіä ÷àñ ñïîñòåðåæåíü çà ïðèðîäîþ.

Îðãàíіçîâóþ÷è äіÿëüíіñòü íà âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ
çâ’ÿçêіâ, ïåäàãîãó âàæëèâî äîòðèìóâàòèñÿ ïåâíîãî àëãîðèòìó:

1. Ñòâîðþâàòè ïðîáëåìíі ñèòóàöії, ó ÿêèõ ó÷íі ñòèêàþòüñÿ ç ñóïåðå÷-
íîñòÿìè ìіæ íàÿâíèìè ÿâèùàìè і íîâèìè ôàêòàìè.

2. Ñïîíóêàòè ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ äî ôîðìóëþâàííÿ і âèñëîâëþâàííÿ 
âëàñíèõ іäåé і çäîãàäіâ, âèñóíåííÿ ãіïîòåç çà äîïîìîãîþ îáãîâîðåííÿ â 
íåâåëèêèõ ãðóïàõ.

3. Îðієíòóâàòè ó÷íіâ íà ïðàêòè÷íó çíà÷óùіñòü çäîáóòèõ çíàíü.
Ùå îäíієþ âàæëèâîþ óìîâîþ ðîçâèòêó çäàòíîñòі âñòàíîâëþâàòè ïðè-

÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè є îðãàíіçàöіÿ äіÿëüíîñòі ç îïîðîþ íà ïðîïåäåâ-
òè÷íі âìіííÿ ó÷íіâ. Çàëó÷åííÿ êîìïëåêñó ïîäіáíîãî ðîäó çíàíü ó 
ïî÷àòêîâіé øêîëі ïîâ’ÿçàíå ç ïîâòîðåííÿì âèâ÷åíîãî ìàòåðіàëó і çі ñâіäî-
ìèì âіäáîðîì ó÷íåì òèõ çíàíü, ÿêі ïîòðіáíі äëÿ çіñòàâëåííÿ ç íîâèìè 
ôàêòàìè, òîáòî âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ âіäíîñèí.

Ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè âèðàæàþòü âіäíîñèíè ïðè÷èíè é íàñëіäêó 
ìіæ ïðèðîäíèìè і ñîöіàëüíèìè îá’єêòàìè, ÿâèùàìè, ïîäіÿìè. Ïðè öüîìó 
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îäèí îá’єêò, ÿâèùå ÷è ïîäіÿ, áóäó÷è ïðè÷èíîþ, çà ïåâíèõ óìîâ ïîðîäæóє
íàñëіäîê (іíøå ÿâèùå, ïîäіþ àáî çìіíè â іíøîìó îá’єêòі).

Åìïіðè÷íі òà ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè, ùî âèâ÷àþòüñÿ ó øêіëü-
íîìó êóðñі «ß äîñëіäæóþ ñâіò», ïîäіëÿþòü:
 çà ïðîñòîðîâî-÷àñîâèìè õàðàêòåðèñòèêàìè:
ïðîñòîðîâі (ïіâíі÷ – íèçüêі òåìïåðàòóðè, ïіâäåíü – òåïëî);
÷àñîâі (çèìà – âåñíà – ëіòî – îñіíü; äåíü – íі÷);
 çà ñòðóêòóðîþ:
 äâîêîìïîíåíòíі (ñîíÿ÷íå òåïëî – ïîâåäіíêà êîìàõ; õèæàê – æåðòâà);
ëàíöþãè (Ñîíöå – òåìïåðàòóðà ïîâåðõíі Çåìëі – òåìïåðàòóðà ïîâі-

òðÿ – æèòòÿ ðîñëèí, òâàðèí; ëèñòÿ äåðåâà – òëÿ – ñîíå÷êî);
ìåðåæåâі (ïåðåïëåòåííÿ õàð÷îâèõ ëàíöþãіâ â åêîñèñòåìàõ);
 çà ñïðÿìîâàíіñòþ:
îäíîñòîðîííі (âïëèâ ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà íà ðîçâèòîê ðîñëèí);
äâîñòîðîííі, âçàєìíі (âçàєìîâïëèâ: ðîñëèí і ґðóíòó; ãðèáà і äåðåâà).
ïðÿìі – ïðîñòèé çâ’ÿçîê, ÿêèé ïðåäñòàâëåíî äâîìà êîìïîíåíòàìè. Ó 

òàêîìó çâ’ÿçêó îäíà ïðè÷èíà ïîðîäæóє îäèí íàñëіäîê, òîáòî îäèí êîìïî-
íåíò çâ’ÿçêó âïëèâàє íà іíøèé. Íàïðèêëàä, «ëіä ëåãøå âіä âîäè  êðè-
æèíà ïëàâàє íà ïîâåðõíі ðі÷êè»; «âèñîòà ñîíöÿ  äîâæèíà òіíі âіä 
ïðåäìåòà». Ìîäåëü çâ’ÿçêó: Ï  Í;

ïîñëіäîâíі – ïðîñòі çâ’ÿçêè, ó ÿêèõ áóäü-ÿêå ÿâèùå (ïîäіÿ), ùî âіä-
áóâàєòüñÿ, ìàє ñâîþ ïðè÷èíó âèíèêíåííÿ і, ó ñâîþ ÷åðãó, ñàìå ïîðîäæóє 
íàñëіäîê, òîáòî ñêëàäàє ïîñëіäîâíèé ëàíöþæîê: «ïðè÷èíà – ÿâèùå (ïî-
äіÿ) – íàñëіäîê». Їõ ïðèêëàä ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ìîæå áóòè òàêèé: «Çåìëÿ 
îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñі  çìіíà äíÿ і íî÷і  ñïîñіá æèòòÿ æèâèõ
îðãàíіçìіâ». Ìîäåëü çâ’ÿçêó: Ï  ß (Í)  Í,

äå Ï – ïðè÷èíà
ß – ÿâèùå (ïðè÷èíà)
Í – íàñëіäîê.
Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі âèâ÷àþòüñÿ çâ’ÿçêè ñêëàäíіøîї ñòðóêòóðè çà êіëü-

êіñòþ êîìïîíåíòіâ: «Ñîíöå  òåìïåðàòóðà ïîâåðõíі Çåìëі  òåìïåðàòóðà 
ïîâіòðÿ  æèòòÿ æèâèõ îðãàíіçìіâ»; ïîñëіäîâíі ñêëàäíі çâ’ÿçêè. Ó çâ’ÿçêó
іç öèì ÿâèùå ïîðîäæóєòüñÿ îäíієþ (àáî êіëüêîìà) ïðè÷èíàìè, òÿãíå çà
ñîáîþ êіëüêà (àáî îäèí) íàñëіäîê: «ïåðåãíіé + íàÿâíіñòü ìіíåðàëüíèõ ðå-
÷îâèí + ðîçïóøóâàííÿ + ïîëèâ  ðîäþ÷іñòü ґðóíòó  óðîæàéíіñòü». Ìî-
äåëü çâ’ÿçêó: Ï / àáî Ï1 + Ï2 + Ïn  Í1 + Í2 + Ín / àáî Í,

äå Ï, Ï1,.. Ï2,.. Ïn – ïðè÷èíà;

Í, Í1, Í2,.. Ín – íàñëіäîê.
Îòæå øèðîêî âæèâàíèé òèï ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ ñïðè÷èíþє

òàê çâàíèé «åôåêò äîìіíî», êîëè äіÿ îäíієї ïðè÷èíè âèêëèêàє öіëèé ëàí-
öþæîê íàñëіäêіâ, ïîäіáíî äî òîãî ÿê ïàäіííÿ îäíієї êіñòî÷êè äîìіíî â
äîâãîìó ðÿäó âèêëèêàє ïîñëіäîâíå ïàäіííÿ âñіõ ïîñòàâëåíèõ îäíà çà îä-
íîþ êіñòî÷îê.

Ó÷íÿì ëåãøå âñòàíîâèòè çâ’ÿçîê âіä ïðè÷èíè äî íàñëіäêó, íіæ âіä íà-
ñëіäêó äî ïðè÷èíè. Öå ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî âіä ïðè÷èíè äî íàñëіäêó
âñòàíîâëþєòüñÿ ïðÿìèé çâ’ÿçîê, à âіä íàñëіäêó, ÿêèé âèíèê äî ïðè÷èíè,
òàêèé çâ’ÿçîê ïîäàєòüñÿ îïîñåðåäêîâàíî, àäæå ÷èííèê, ùî âèíèê, ìîæå
áóòè íàñëіäêîì ðіçíèõ ïðè÷èí, ÿêі òðåáà àíàëіçóâàòè, ùîá âèçíà÷èòè ïðà-
âèëüíó. Òàêèì ÷èíîì, øêîëÿðåâі íàáàãàòî ëåãøå âіäïîâіñòè íà ïèòàííÿ:
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«Ùî ñòàíåòüñÿ, ÿêùî ðîñëèíó íå ïîëèâàòè?», íіæ íà ïèòàííÿ: «×îìó öÿ 
ðîñëèíà çàñîõëà?».

Çäàòíіñòü âëîâëþâàòè çâ’ÿçîê ìіæ ïðè÷èíîþ і íàñëіäêîì íà îñíîâі ïî-
ïåðåäíüîãî äîñâіäó äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ ìàéáóòíіõ ñèòóàöіé ââàæàþòü îä-
íієþ ç ãðàíåé іíòåëåêòó, à ñàìå – ëîãі÷íèì ìèñëåííÿì. Äîâãèé ÷àñ 
ïîáóòóâàëà äóìêà, ùî ëîãі÷íå ìèñëåííÿ ïðèòàìàííå òіëüêè ëþäèíі. Îä-
íàê ó õîäі ðіçíèõ äîñëіäæåíü ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî é äåÿêі òâàðèíè (ùóðè, 
ìàâïè) âîëîäіþòü çà÷àòêàìè ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ, òîáòî çäàòíі âіäðіçíÿòè 
âèïàäêîâèé çâ’ÿçîê âіä ïðè÷èííî-íàñëіäêîâîãî.

Çàâäàííÿ â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ïîëÿãàє ó ïîïîâíåííі ñëîâíèêîâîãî 
çàïàñó ó÷íіâ, îâîëîäіííі ó÷íÿìè âіäïîâіäíèìè ãðàìàòè÷íèìè ôîðìàìè, íà-
â÷àííі âèêîðèñòîâóâàòè ñèíòàêñè÷íі ìîäåëі ìіðêóâàííÿ, îáґðóíòîâóâàòè 
ñâîї äóìêè, âіäñòîþâàòè їõ іñòèííіñòü. Íåäîñòàòíіé ðіâåíü ñôîðìîâàíîñòі â 
äіòåé çäàòíîñòі äî ìіðêóâàííÿ íåãàòèâíî ïîçíà÷èòüñÿ íà ïîäàëüøîìó ðîç-
âèòêó їõíіõ ìîâëåííєâèõ óìіíü, îñêіëüêè öі âìіííÿ ôîðìóþòüñÿ òіëüêè íà 
îñíîâі іíòóїòèâíîãî äèòÿ÷îãî äîñâіäó – ìîâëåííєâèõ íàâè÷îê.

Äëÿ ðîçóìіííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ âàæëèâî äîìàãàòèñÿ,
ùîá ó÷íі íå ïðîñòî çàó÷óâàëè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі âіäíîñèíè é çàëåæ-
íîñòі, à óñâіäîìëþâàëè âíóòðіøíіé çâ’ÿçîê ìіæ íèìè. Ðîáîòó ç ôîðìó-
âàííÿ âìіííÿ âñòàíîâëþâàòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè ïîòðіáíî
ïî÷èíàòè â ïî÷àòêîâіé øêîëі, âèêîðèñòîâóþ÷è ñõåìè. Íà ïåðøîìó åòàïі 
ñëіä ñôîðìóâàòè â ó÷íіâ óÿâëåííÿ ïðî îáîâ’ÿçêîâіñòü ïðè÷èííî-íàñëіäêî-
âîãî çâ’ÿçêó. Ó ðåçóëüòàòі â íèõ ç’ÿâèòüñÿ ðîçóìіííÿ òîãî, ùî â îñíîâі 
áóäü-ÿêîãî íàñëіäêó ëåæèòü ïðè÷èíà.

Íà äðóãîìó åòàïі ñëіä ñôîðìóâàòè â ó÷íіâ ðîçóìіííÿ îäíîçíà÷íîñòі 
ïðè÷èííî-íàñëіäêîâîãî çâ’ÿçêó, òîáòî ðîçóìіííÿ òîãî, ùî â êîæíîãî ôàêòó 
є ñâîÿ ïðè÷èíà.

Íà òðåòüîìó åòàïі ðîáîòà ç ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ óìіííÿ ðîçóìіòè ïðè-
÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè ïîëÿãàє ó ôîðìóâàííі óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî ïðè-
÷èíè ôàêòó, ÿêèé ñòàâñÿ, ìîæóòü íîñèòè ëàòåíòíèé (ïðèõîâàíèé)
õàðàêòåð. Ïîòðåáà â öüîìó åòàïі ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî òðàïëÿþòüñÿ âè-
ïàäêè, êîëè äëÿ ó÷íÿ ñïðàâæíі ïðè÷èíè ïîäії âèÿâëÿþòüñÿ ïðèõîâàíèìè. 
Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ öå ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî äіòè, çàìіñòü ãîëîâíèõ, 
іñòîòíèõ ïðè÷èí ÿâèù, íàçèâàþòü äðóãîðÿäíі, âèïàäêîâі ÷èííèêè. Ñõåìà 
äîçâîëÿє ó÷íÿì çðîçóìіòè, ùî õî÷à öåé ôàêò ìîæå áóòè çóìîâëåíèé «ñó-
êóïíіñòþ ïðè÷èí», òà îñíîâíà ïðè÷èíà çàâæäè îäíà.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñêëàäíіñòü çâ’ÿçêіâ ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ ïðåäìåòà 
«ß äîñëіäæóþ ñâіò» ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ìàє çðîñòàòè.

Ó ïðîöåñі âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ ìîëîäøі øêî-
ëÿðі âіäïîâіäàþòü íà äâà çàïèòàííÿ: «×îìó öå ñòàëîñÿ?», «Ùî ñòàíåòüñÿ, 
êîëè...?». Ó ïåðøîìó âèïàäêó áóäå âіäáóâàòèñÿ ïîøóê ïðè÷èíè, ó äðó-
ãîìó – óñòàíîâëåííÿ íàñëіäêó. Âàæëèâî, ùîá ó÷íі, ïîÿñíþþ÷è ïðè÷èíè 
òîãî ÷è іíøîãî ÿâèùà (ïîäії), çäіéñíþâàëè ïîøóê íå îäíієї ïðè÷èíè, ÿêùî 
òóò çàäіÿíî êîìïëåêñ ïðè÷èí, à áà÷èëè âñі ìîæëèâі íàñëіäêè. Ïðàâèëü-
íіñòü і òî÷íіñòü çâ’ÿçêіâ, íàóêîâіñòü îá’єäíóþ÷îї іíôîðìàöії çàëåæàòü і âіä 
òîãî, íàñêіëüêè âðàõîâàíî âñі êîìïîíåíòè ëàíöþæêà і âèÿâëåíî, ùî є ïðè-
÷èíîþ, à ùî – íàñëіäêîì. Ôîðìóâàííÿ âìіííÿ âñòàíîâëþâàòè ïðè÷èííî-
íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі çäіéñíþєòüñÿ âіä çàñâîєííÿ çâ’ÿçêіâ, 
íàäàíèõ ó òåêñòі ïіäðó÷íèêà àáî â ðîçïîâіäі â÷èòåëÿ â ãîòîâîìó âèãëÿäі íà 
îñíîâі àíàëіçó іíôîðìàöії, äî ñàìîñòіéíèõ ìіðêóâàíü і âèñíîâêіâ. Іíøèé 
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àñïåêò ðîçâèòêó öüîãî âìіííÿ ïîëÿãàє â òîìó, ùî éîãî äîöіëüíî ôîðìóâàòè 
âіä âèÿâëåííÿ ïàðíèõ çâ’ÿçêіâ (ïðÿìèé ïðîñòèé çâ’ÿçîê), ÿêі ìîæíà âñòà-
íîâèòè íà îñíîâі æèòòєâîãî äîñâіäó øêîëÿðіâ, äî çâ’ÿçêіâ, ùî ñêëàäàþòüñÿ 
ç äåêіëüêîõ êîìïîíåíòіâ і ñòàíîâëÿòü ñêëàäíó ñòðóêòóðó. Óñòàíîâëþþ÷è 
òàêі âçàєìîçâ’ÿçêè, òðåáà â÷èòè äіòåé ïîäàâàòè їõ ó âèãëÿäі íàî÷íî-îáðàç-
íîї ìîäåëі. Òàêà ôіêñàöіÿ äîçâîëèòü ïðîàíàëіçóâàòè ïðàâèëüíіñòü çðîáëå-
íèõ âèñíîâêіâ, ñèñòåìàòèçóâàòè äîñëіäæóâàíèé ìàòåðіàë.

Ðîçãëÿíåìî àëãîðèòì ðîáîòè íà óðîöі çі âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íà-
ñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ ñêëàäíîї ñòðóêòóðè:

îñìèñëåííÿ ÿâèùà (ïîäії), âèÿâëåííÿ éîãî іñòîòíèõ îçíàê;
óñòàíîâëåííÿ ìîæëèâèõ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ ÿâèùà, âèçíà÷åííÿ íà-

óêîâî ïðàâèëüíèõ;
ïðèïóùåííÿ ìîæëèâèõ íàñëіäêіâ ÿâèùà;
ãðàôі÷íå ïðåäñòàâëåííÿ çâ’ÿçêіâ ó âèãëÿäі ìîäåëі, ïðèâåðíåííÿ îñî-

áëèâîї óâàãè äî íàïðÿìêó ñòðіëîê;
àíàëіç ïîáóäîâàíîї ìîäåëі, îáґðóíòóâàííÿ âèñóíóòèõ ïðèïóùåíü і 

ôîðìóëþâàííÿ âèñíîâêіâ ïðî їõ ïðàâèëüíіñòü.
Òàêà ñòðóêòóðà âìіííÿ âñòàíîâëþâàòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè ïå-

ðåäáà÷àє íàáóòòÿ ó÷íÿìè ïðîñòіøèõ óìіíü:
âèäіëÿòè â ïðåäìåòàõ âëàñòèâîñòі;
âèçíà÷àòè ñïіëüíі òà âіäìіííі âëàñòèâîñòі ïðåäìåòіâ;
âèçíà÷àòè â ïðåäìåòàõ іñòîòíі òà íåіñòîòíі îçíàêè;
ðîçðіçíÿòè íåîáõіäíі і äîñòàòíі îçíàêè ïðåäìåòіâ;
óñòàíîâëþâàòè âèäî-ðîäîâі çâ’ÿçêè;
ôîðìóëþâàòè íàéïðîñòіøі âèñíîâêè.

 ÎÐÃÀÍІÇÀÖІß ÐÎÁÎÒÈ Â×ÈÒÅËß ÒÀ Ó×ÍІÂ ÍÀ ÓÐÎÊÀÕ Ç ÔÎÐ-
ÌÓÂÀÍÍß ÓßÂËÅÍÜ ÏÐÎ ÏÐÈ×ÈÍÍÎ-ÍÀÑËІÄÊÎÂІ ÇÂ’ßÇÊÈ. Ó÷è-
òåëþ äîöіëüíî êîíòðîëþâàòè çàñâîєííÿ ó÷íÿìè çâ’ÿçêіâ, ÿêі íàâåäåíі â
òåêñòі ïіäðó÷íèêà, і ñïðÿìîâóâàòè òà ïіäòðèìóâàòè ïðàãíåííÿ ó÷íіâ ñàìî-
ñòіéíî âñòàíîâëþâàòè çâ’ÿçêè ìіæ îá’єêòàìè òà ÿâèùàìè â íîâèõ, íåçíàéî-
ìèõ ðàíіøå ñèòóàöіÿõ. Ïëàíóþ÷è óðîê, ó÷èòåëü âèäіëÿє ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі 
çâ’ÿçêè ïðèðîäíèõ ÿâèù, âèçíà÷àє ìåòó óðîêó, äîáèðàє íàâ÷àëüíèé ìàòå-
ðіàë, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî áóäå âèäіëåíî îñíîâíі çâ’ÿçêè òà âèçíà÷åíî ìå-
òîäè їõ âèâ÷åííÿ.

Íàé÷àñòіøå â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ íà óðîêàõ ôîðìóþòüñÿ åìïіðè÷íі 
çâ’ÿçêè, êîëè çâ’ÿçîê âñòàíîâëåíî, àëå ïðè÷èíà çâ’ÿçêó íåâіäîìà. Íàïðè-
êëàä, ó÷íі çíàþòü ïîðè ðîêó, їì âіäîìî, ùî íà ïіâíî÷і õîëîäíî, à íà ïіâäíі
òåïëî, àëå ÷îìó òàê, áàãàòî øêîëÿðіâ ùå íå çíàþòü. Ó íèõ ñôîðìîâàíèé 
åìïіðè÷íèé çâ’ÿçîê. Ó ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèé çâ’ÿçîê âіí òðàíñôîðìó-
єòüñÿ ëèøå ïіñëÿ òîãî, ÿê ó÷íі âñòàíîâëÿòü і óñâіäîìëÿòü іíøі çâ’ÿçêè,
íàïðèêëàä, çàëåæíіñòü іíòåíñèâíîñòі íàãðіâàííÿ ïîâåðõíі Çåìëі âіä êóòà
ïàäіííÿ ñîíÿ÷íîãî ïðîìіííÿ.

Óñòàíîâëåííÿ øêîëÿðàìè çâ’ÿçêіâ ëèøå íà åìïіðè÷íîìó ðіâíі ïðèâî-
äèòü äî òîãî, ùî âîíè ÷àñòî ïëóòàþòü ïðè÷èíó і íàñëіäîê ÿâèù, ùî âè-
â÷àþòüñÿ, òà ðîáëÿòü íåïðàâèëüíі âèñíîâêè.

Íåçâàæàþ÷è íà âåëèêå çíà÷åííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ, ÷àñòî-
ãóñòî â÷èòåëі âèìàãàþòü âіä ó÷íіâ ëèøå âіäòâîðåííÿ çíàíü ïðî íèõ, ìàëî
óâàãè ïðèäіëÿþòü ôîðìóâàííþ âìіíü ñàìîñòіéíî âñòàíîâëþâàòè ïðè÷èííі
çâ’ÿçêè. À öå íåãàòèâíî ïîçíà÷àєòüñÿ íà ÿêîñòі çíàíü ó÷íіâ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Âèâ÷àþ÷è çâ’ÿçêè, äîöіëüíî çâåðíóòè óâàãó íà ïåðåõіä âіä åìïіðè÷íîãî
äî ïðè÷èííî-íàñëіäêîâîãî ðіâíÿ ðîçóìіííÿ (ðîçóìіííÿ ïðè÷èíè é íàñëіäêó 
ó âèÿâëåíîìó çâ’ÿçêó).

Ðîáîòà ùîäî âèÿâëåííÿ çâ’ÿçêіâ ìîæå âіäáóâàòèñÿ áåç àêöåíòóâàííÿ
óâàãè ó÷íіâ íà òå, ùî âîíè çàéìàþòüñÿ âèâ÷åííÿì çâ’ÿçêіâ, áåç âèêîðèñ-
òàííÿ ñàìîãî òåðìіíó «çâ’ÿçêè».

Óíіâåðñàëüíèì ïðèéîìîì âèÿâëåííÿ çâ’ÿçêіâ є ïîðіâíÿííÿ. Ñàìå çà 
äîïîìîãîþ ïîðіâíÿííÿ øêîëÿðі ðîçóìіþòü, ùî íàâêîëèøíіé ñâіò ñêëàäà-
єòüñÿ ç åëåìåíòіâ, ÿêі ìіæ ñîáîþ âçàєìîïîâ’ÿçàíі. Íàî÷íî ïîêàçàòè çâ’ÿçêè 
ó ïðèðîäі äîïîìàãàþòü òàáëèöі, ñõåìè, ñòіííі êàðòèíè, ñëàéäè, êіíî-
ôіëüìè (ìàë. 2).

Ìàëþíîê 2. Çðàçêè çàâäàíü ç ïіäðó÷íèêіâ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» äëÿ 1–2 êëàñіâ

Ïіä ÷àñ íàâ÷àëüíî-äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі äëÿ âèÿâëåííÿ çâ’ÿçêіâ 
ìіæ îá’єêòàìè, ùî âèâ÷àþòüñÿ, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïîáóäîâó ãðàôі-
êіâ. Òóò ñëіä ïàì’ÿòàòè, ùî áіëüøіñòü ïðèðîäíèõ і ñóñïіëüíèõ ïîäіé 
ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ íå ëіíіéíî, à êîðåëÿöіéíî, òîáòî íå çàâæäè çìіíà 
îäíîãî ïîêàçíèêà òî÷íî (ëіíіéíî) âåäå çà ñîáîþ çìіíó іíøîãî, îñêіëüêè íà 
ÿâèùå, ùî äîñëіäæóєòüñÿ, âïëèâàþòü é іíøі ÷èííèêè, ÿêі ó öüîìó âè-
ïàäêó íå âðàõîâàíî.

Îñîáëèâå ìіñöå â ðîçâèòêó ïðè÷èííî-íàñëіäêîâîãî ñòèëþ ìèñëåííÿ 
ó÷íіâ ïîñіäàþòü ëîãі÷íі çàâäàííÿ. Äëÿ îðãàíіçàöії äèôåðåíöіéîâàíîї, ðіç-
íîðіâíåâîї, іíäèâіäóàëüíîї (îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíîї) ðîáîòè ó÷íіâ (ç ìå-
òîþ ðîçâèòêó â íèõ åëåìåíòіâ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâîãî ñòèëþ ìèñëåííÿ) 
äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ðîçâ’ÿçàííÿ і ñàìîñòіéíå êîíñòðóþâàííÿ íèìè 
óìîâ ÿêіñíèõ і ðîçðàõóíêîâèõ çàäà÷ ïðè÷èííîãî õàðàêòåðó, âèêîðèñòàííÿ 
äëÿ öüîãî âëàñíîãî äîñâіäó ó÷íіâ, ñòàòèñòè÷íèõ òà ïðèðîäíèõ êіëüêіñíèõ 
õàðàêòåðèñòèê, ôàêòіâ ç íàâêîëèøíüîãî æèòòÿ, âèðîáíè÷îї äіÿëüíîñòі 
ïðîáëåìíîãî õàðàêòåðó òîùî. Ïðèêëàäè òàêèõ çàâäàíü ó 1–2 êëàñàõ ïî-
äàíî íà ìàëþíêó 3.

Ãîòóþ÷èñü äî óðîêó, â÷èòåëþ âàæëèâî ïðîäóìàòè ëîãі÷íèé ëàíöþæîê
çàïèòàíü. Óÿâіìî ïîñëіäîâíіñòü çàïèòàíü ó ðîáîòі çà òåìîþ «Ïîðè ðîêó. 
Îñіíü»:

ßêà îñíîâíà îçíàêà õàðàêòåðèçóє íàñòàííÿ îñåíі? (Çíèæåííÿ òåìïåðà-
òóðè ïîâіòðÿ, ïîõîëîäàííÿ).

Âіä ÷îãî çàëåæèòü, õîëîäíî ÷è òåïëî ó ïðèðîäі? (Âіä Ñîíöÿ).
ßê çìіíèëàñÿ âèñîòà Ñîíöÿ âîñåíè? (Ñîíöå ðóõàєòüñÿ íèçüêî).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1. За схемою поясніть ланцюги живлення.

2. Наведіть власні приклади зв’язків кожної групи. Зобразіть їх за допомогою
схем. Зв’язки між:

А неживою і живою природою В різними видами тварин
Б рослинами і тваринами Г природою і людиною
3.

4.

Ìàëþíîê 3. Ïðèêëàäè çàâäàíü íà ëîãіêó ç ïіäðó÷íèêіâ
«ß äîñëіäæóþ ñâіò» äëÿ 1–2 êëàñіâ

ßê çìіíà âèñîòè Ñîíöÿ âïëèâàþòü íà òðèâàëіñòü ñâіòëîâîãî äíÿ? (Òðè-
âàëіñòü äíÿ ñòàє êîðîòøîþ).

ßê çìіíà âèñîòè Ñîíöÿ і òðèâàëіñòü ñâіòëîâîãî äíÿ âïëèâàþòü íà çìіíó
òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ? (Ñòàє õîëîäíіøå).

Ïðàâèëüíî ïîáóäîâàíà ñèñòåìà ïèòàíü äîçâîëÿє øêîëÿðàì âñòàíîâèòè
çâ’ÿçêè ìіæ ïðèðîäíèìè îá’єêòàìè і ÿâèùàìè, ùî âіäáóâàþòüñÿ. Äіòè
ðîáëÿòü âèñíîâîê ïðî òå, ùî ãîëîâíîþ îçíàêîþ íàñòàííÿ îñåíі є ïîõîëî-
äàííÿ. Öå âіäáóâàєòüñÿ ÷åðåç çìіíó âèñîòè Ñîíöÿ, ùî âïëèâàє íà çìåí-
øåííÿ òðèâàëîñòі ñâіòëîâîãî äíÿ. Âèáóäîâóєòüñÿ ïåðøà ÷àñòèíà ìîäåëі
ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ.

Îñü ïî÷àòîê ìîäåëі ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ äî òåìè «Îñіíü»
(ñõ. 5).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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НАСТАННЯ ОСЕНІ

ПОХОЛОДАННЯ

Скорочується тривалість
світлового дня

Сонце піднімається
нижче

Ñõåìà 5. Ïî÷àòîê ìîäåëі ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ äî òåìè «Îñіíü»

Íà îñíîâі ñïîñòåðåæåíü ïіä ÷àñ åêñêóðñії ó÷íі ãîâîðÿòü ïðî çìіíè â íå-
æèâіé ïðèðîäі (íåáî ÷àñòî âêðèòå õìàðàìè, ÷àñòî éäå äîùèê, õîëîäíà 
âîäà ó âîäîéìàõ, і ґðóíò ñòàє õîëîäíіøèì).

 Âіä ÷îãî çàëåæàòü òàêі çìіíè â ïðèðîäі? (Íàñòàëî ïîõîëîäàííÿ).
 Çìіíè â íåæèâіé ïðèðîäі âіäîáðàæàþòüñÿ íà âñіõ îá’єêòàõ ïðèðîäè. 

Íà ùî âïëèâàþòü òàêі çìіíè? (Íà ðîñëèíè, òâàðèí, íà æèòòÿ ëþäèíè).
 Ùî çìіíþєòüñÿ â ðîñëèííîìó ñâіòі? (Ó ëèñòÿíèõ äåðåâ ëèñòÿ æîâ-

òіє, ïîñòóïîâî îïàäàє, òðàâè ñîõíóòü, ïëîäè òà íàñіííÿ îïàäàþòü).
 ßê âïëèâàþòü çìіíè â ðîñëèííîìó ñâіòі íà æèòòÿ òâàðèí? Ùî âіäáó-

âàєòüñÿ ç êîìàõàìè, ïòàõàìè, çâіðàìè? (Çìåíøóєòüñÿ êіëüêіñòü êîìàõ, 
âіäëіòàþòü ó òåïëі êðàї ïòàõè, ÿêі õàð÷óþòüñÿ ðîñëèíàìè, ðîñëèíîїäíі 
çâіðі ðîáëÿòü çàïàñè íà çèìó).

 ×îìó ùå âіäëіòàþòü ïòàõè? (Çàìåðçàþòü âîäîéìè, ó ÿêèõ òåæ є êîðì 
ïòàõіâ).

 Ùî ùå çìіíþєòüñÿ â æèòòі òâàðèí? Âіä ÷îãî öå çàëåæèòü? (Ó òâàðèí 
ïî÷èíàєòüñÿ ëèíÿííÿ, øåðñòü ãóñòіøàє, òîìó ùî ñòàє õîëîäíіøå; çìі-
íþєòüñÿ êîëіð øåðñòі, òîìó ùî ñêîðî âèïàäå ñíіã). Àíàëîãі÷íî îáãîâîðþ-
þòüñÿ îñіííі çìіíè â æèòòі ëþäèíè. Øêîëÿðі ðîáëÿòü âèñíîâêè, ùî çìіíè 
ó ñâіòі ðîñëèí ïîâ’ÿçàíі çі çíèæåííÿì òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ, ґðóíòó і âî-
äîéì. Ó ñâîþ ÷åðãó, çìіíè â íåæèâіé ïðèðîäі é ðîñëèííîìó ñâіòі âèçíà-
÷àþòü çìіíè é ó ñâіòі òâàðèí òà æèòòі ëþäèíè. Äіòè äîïîâíþþòü ìîäåëü 
ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ, ùî âіäáóâàþòüñÿ âîñåíè. Îñü ÿêèé âèãëÿä 
âîíà ìîæå ìàòè (ñõ. 6).

НАСТАННЯ ОСЕНІ

ПОХОЛОДАННЯ

Скорочується тривалість 
світлового дня

Сонце піднімається 
нижче

хмарність
 опади
 холоднішає вода у
водоймах
 замерзання ґрунту

зміна забарвлення
листя
листопад
засихання трави
опадання плодів і
насіння

менше комах
відлітають птахи
зміни в житті тварин (линяння,
запасання корму, підготовка до 
сплячки)
зміни в житті людини (одяг,
заняття, сільське господарство)

Ñõåìà 6. Ìîäåëü ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ äî òåìè «Îñіíü»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ó òàêèé ñàìèé ñïîñіá ìîæíà îðãàíіçóâàòè é ðîáîòó çі âñòàíîâëåííÿ
ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ çèìîâèõ, âåñíÿíèõ çìіí. Öå äîçâîëèòü
ñôîðìóâàòè óñâіäîìëåíå і ìіöíå ðîçóìіííÿ ñåçîííèõ çìіí, ùî âіäáóâà-
þòüñÿ.

Ó òàêіé ñèñòåìі çàïèòàíü ó÷èòåëü íå àêöåíòóє óâàãó ó÷íіâ íà ïîíÿòòÿõ
«ïðè÷èíà», «íàñëіäîê», «çâ’ÿçêè», îäíàê äîöіëüíî їõ óâåñòè і ïðèäіëèòè
óâàãó öіé òåðìіíîëîãії. Âàæëèâî ñèñòåìàòè÷íî íàâ÷àòè äіòåé âèÿâëÿòè
ïðè÷èíó і íàñëіäîê.

Àíàëîãі÷íèé ëàíöþæîê çàïèòàíü âèáóäîâóєòüñÿ, íàïðèêëàä, íàâêîëî
òåìè «ßê íàñіíèíà ñòàëà ñîíÿõîì» (ìàë. 4).

Ìàëþíîê 4. Çðàçîê çàâäàííÿ çà òåìîþ «ßê íàñіíèíà ñòàëà ñîíÿõîì»

Ïðîãíîçóâàííÿ ìîæëèâèõ íàñëіäêіâ ÿâèù (ïîäіé). Äіòè äîáðå ñïðàâëÿ-
þòüñÿ ç òàêîþ ðîáîòîþ, òîìó їì ìîæíà ïðîïîíóâàòè ïîäіáíі çàâäàííÿ âæå 
ç 1 êëàñó. Íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåìè êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò», 
ÿêà ïðèñâÿ÷åíà çìіíі ðîëі äèòèíè «ß – ó÷åíü/ó÷åíèöÿ», ìîæíà ç äіòüìè
íàëàãîäèòè çâ’ÿçêè: «Îòæå, ó øêîëі ÿ áóäó ... , óäîìà ÿ áóäó ...». Ó öüîìó
æ êëàñі äіòÿì ïðîïîíóєòüñÿ ïðîäîâæèòè, ùî ñòàíåòüñÿ â òàêèõ ñèòóàöіÿõ: 
âіäêðèòèé âîäîïðîâіäíèé êðàí; óâіìêíåíà ïðàñêà; ðîñëèíà, ÿêó íå ïîëè-
âàëè, àáî ðîñëèíà â òåìíîìó ìіñöі. Ó ïіäðó÷íèêàõ ìіñòÿòüñÿ çàïèòàííÿ,
ÿêі ñïîíóêàþòü äіòåé íà îñíîâі æèòòєâîãî äîñâіäó ïðîãíîçóâàòè íàñëіäêè
òàêîãî òèïó: «Íà ùî ïåðåòâîðèòüñÿ âîäà, êîëè її ñèëüíî íàãðіòè?», «Ùî
áóäå, êîëè çàìîðîçèòè âîäó?», «Ùî ìîæå ñòàòèñÿ?» òîùî (äèâ. ìàë. 5).

Ìàëþíîê 5. Çðàçîê çàâäàííÿ íà ïðîãíîçóâàííÿ íàñëіäêіâ
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Âèÿâëåííÿ ïðè÷èíè ÿâèù (ïîäіé). Äіòÿì ëåãøå ñïðîãíîçóâàòè, ùî ñòà-
íåòüñÿ â ðåçóëüòàòі ïåâíîãî ÿâèùà (ïîäії), íіæ çíàéòè ïðè÷èíó. Äëÿ íà-
â÷àííÿ äіòåé öüîãî âìіííÿ ïіñëÿ ïðîãíîçóâàííÿ íàñëіäêіâ ìîæíà ââîäèòè
çàïèòàííÿ çâîðîòíîãî òèïó: «×åðåç ùî ñòàëàñÿ öÿ ïîäіÿ?». Íàïðèêëàä:
«×åðåç ùî ñòàëàñÿ ïîæåæà/ïîòîï ó êâàðòèðі?». Ó÷èòåëü ìîæå ïîñòóïîâî 
ïî÷èíàòè âæèâàòè ïîíÿòòÿ «ïðè÷èíà» і «íàñëіäîê». Äàëі äіòÿì ïðîïîíó-
єòüñÿ áåç îïîðè íà âæå âèÿâëåíі ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè ïðèïóñòèòè: 
«×îìó çàìåðçëà ðі÷êà і ïіøîâ ñíіã? ×îìó âëіòêó íå ìîæíà ëіïèòè ñíіãîâó 
áàáó?» (òåìà «Ïîðè ðîêó. Çèìà»); «×îìó òàíå ñíіã і ïî÷èíàєòüñÿ ëüîäî-
õіä?» (òåìà «Ïîðè ðîêó. Âåñíà»). Âіäïîâіñòè íà öі çàïèòàííÿ äîïîìîæå
æèòòєâèé äîñâіä äіòåé (äèâ. òàêîæ ìàë. 6).

Ìàëþíîê 6. Çðàçîê çàâäàííÿ íà âèñóíåííÿ ïðèïóùåíü

Óæå â 1 êëàñі ç äіòüìè ìîæëèâî âñòàíîâëþâàòè çâ’ÿçêè, ùî ñêëàäà-
þòüñÿ ç êіëüêîõ êîìïîíåíòіâ. Íàïðèêëàä, óðîê «Ùî ïîòðіáíî ðîñëèíàì 
äëÿ æèòòÿ» ïåðåäáà÷àє âèÿâëåííÿ óìîâ çðîñòàííÿ ðîñëèí (äèâ. ìàë. 7):

 Ùî (ÿêі ÷èííèêè) âïëèâàþòü íà ðіñò ðîñëèí?
 Ïåðåäáà÷òå, ùî âіäáóäåòüñÿ, ÿêùî:
 êіìíàòíó ðîñëèíó íå ïîëèâàòè âïðîäîâæ ìіñÿöÿ (ðîñëèíà çàñîõíå

і ïîìðå);
 òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ íà âóëèöі, äå ðîñòå ðîñëèíà, óïðîäîâæ òèæíÿ 

çíèçèòüñÿ íà 10 ãðàäóñіâ (ïðèïèíèòüñÿ ðіñò ðîñëèíè);
 âäàðÿòü ìîðîçè (ðàíêîâі çàìîðîçêè);
 ïіäæèâëþâàòè ðîñëèíè êîðèñíèìè ðå÷îâèíàìè (äîáðèâàìè);
 ґðóíò ïіä ðîñëèíîþ ðîçïóøóâàòè;
 ïîëîòè áóð’ÿíè áіëÿ êóëüòóðíîї ðîñëèíè òîùî.
Ç îïîðîþ íà іëþñòðàöіþ äіòè âñòàíîâëþþòü ïðè÷èíè ðîñòó ðîñëèí 

(ñîíöå, ґðóíò, âîäà). Ïðè öüîìó ìîæíà çìîäåëþâàòè óìîâè äîáðîãî âðî-
æàþ (äèâ. ìàë. 8).
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Ìàëþíîê 7. Çðàçîê çàâäàííÿ íà âñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçêіâ,
ùî ñêëàäàþòüñÿ ç êіëüêîõ êîìïîíåíòіâ

Ìàëþíîê 8. Çðàçîê çàâäàííÿ íà âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èíè

Ðîáîòà ç ïðàâèëàìè. Ó ïіäðó÷íèêó ìіñòÿòüñÿ ïðàâèëà, ÿêі òàêîæ
ìîæíà åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ôîðìóâàííÿ âìіííÿ âñòàíîâëþ-
âàòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè òà ñïîíóêàòè äіòåé ðîáèòè âèñíîâêè.
Íàïðèêëàä, âèêîðèñòàòè ïðèéîì «ìîçêîâîãî øòóðìó» (çáіð іäåé òà äóìîê
ùîäî ïðîáëåìè òà ñïðîáà їõ àíàëіçó òà ñèñòåìàòèçàöії) ìîæíà òàê.

Ó÷èòåëü: Ïîðіâíÿéòå çîáðàæåííÿ ìіñòà é ñåëà (àáî: ïîðіâíÿéòå âðà-
æåííÿ âіä åêñêóðñіé äî ìіñòà ÷è ñåëà).

Äіòè: …
Ó÷èòåëü: ×îìó â ìіñòàõ áóäóþòü áàãàòîïîâåðõîâі áóäèíêè? (òåìà

«Ìіñòî»).
Ïіñëÿ ñàìîñòіéíîãî ïîøóêó äіòüìè âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ (÷èñëåííå

íàñåëåííÿ â ìіñòàõ âïëèâàє íà áóäіâíèöòâî áàãàòîïîâåðõіâîê) äîöіëüíî
ïðî÷èòàòè ïðàâèëî â ïіäðó÷íèêó.

Ìîæíà ïðîâîäèòè ðîáîòó çі âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâîãî
çâ’ÿçêó ïіñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïðàâèëîì.

Òåìà «ß і ìîÿ ñіì’ÿ»: ó ïіäðó÷íèêó ìіñòèòüñÿ ïðàâèëî: «Ñіì’ÿ áóäå
æèòè ùàñëèâî, ÿêùî âñі â íіé äîïîìàãàòèìóòü îäíå îäíîìó». Ïåðåä îçíà-
éîìëåííÿì ç ïðàâèëîì ó÷íі îáãîâîðþþòü ñіìåéíі öіííîñòі âçàєìîäîïî-
ìîãè, ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ ìîäåëþþòü öåé ïðîöåñ, à ïåäàãîã ïðîïîíóє 
їì ïðàâèëüíî âèçíà÷èòè íàïðÿìîê ñòðіëêè íà ñõåìі. Òàêà ðîáîòà ñïðèÿ-
òèìå ôîðìóâàííþ ðîçóìіííÿ òîãî, ÿêèé õàðàêòåð äîñëіäæóâàíèõ çâ’ÿçêіâ,
і óñâіäîìëåííþ çíà÷óùîñòі ïåâíîãî íàïðÿìêó çâ’ÿçêіâ.
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Äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè çàâäàííÿ íà ïðîäîâæåííÿ/äîïîâíåííÿ âè-
ñëîâіâ: «ßêùî ..., òî ...», «..., ÿêùî ...», «..., îñêіëüêè ...», «..., òîìó ùî ...», 
«Ùîá ..., ïîòðіáíî ...». Íàïðèêëàä: «ßêùî іíøà ëþäèíà ðîçïîâіñòü òîáі òå, 
ùî çíàє, òî òè îòðèìàєø її çíàííÿ»; «ßêùî âè ïîäіëèòåñÿ îäíå ç îäíèì 
çíàííÿìè, òî êîæåí áóäå çíàòè áіëüøå»; «Ðàçîì âè ìîæåòå çðîáèòè òå, ùî 
íå ïіä ñèëó êîæíîìó ç âàñ îêðåìî». Îäíî÷àñíî ç ôîðìóâàííÿì çâ’ÿçêіâ 
äіòè ìіðêóþòü ïðî ìîðàëüíі öіííîñòі (äðóæáà, ñïіâïðàöÿ). Òðåáà îáãîâî-
ðþâàòè âèñëîâè ç äіòüìè і âèÿâëÿòè, «ùî áóäå, êîëè», «÷îìó».

×èòàííÿ òà àíàëіç ãîòîâîї іíôîðìàöії(òåêñòó, òàáëèöі òîùî). Äëÿ 
ôîðìóâàííÿ åëåìåíòàðíèõ óìіíü àíàëіçóâàòè, іíòåðïðåòóâàòè, êðèòè÷íî 
îöіíþâàòè іíôîðìàöіþ â òåêñòàõ, òàáëèöÿõ (ó ò.÷. ìåäіàòåêñòàõ) äîöіëüíî 
âèêîðèñòîâóâàòè, îêðіì ïîëіãðàôі÷íîї ïðîäóêöії, òàêі âèäè ìåäіàòåêñòіâ,
ÿê ìàëþíêè, ñâіòëèíè, êîìіêñè, äèòÿ÷і æóðíàëè, ìóëüòôіëüìè òîùî.

Â óìîâàõ ðåàëіçàöії êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó íàâ÷àííÿ ìàє çäіéñíþâà-
òèñü ó ïðîöåñі àêòèâíîї ðîçóìîâîї äіÿëüíîñòі, ùî ñïðèÿòèìå óñâіäîìëåíîñòі 
é ìіöíîñòі çíàíü. Îñîáëèâå çíà÷åííÿ â äèäàêòèêî-ìåòîäè÷íіé îðãàíіçàöії íà-
â÷àííÿ íàäàєòüñÿ éîãî çâ’ÿçêó ç æèòòÿì, ïðàêòèêîþ çàñòîñóâàííÿ óÿâëåíü, 
çíàíü, íàâè÷îê ïîâåäіíêè â æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ. Îáìåæåíіñòü âіäïîâіäíîãî 
äîñâіäó ó÷íіâ ïîòðåáóє ïîñòіéíîãî çàëó÷åííÿ òà àíàëіçó їõíіõ âðàæåíü, ÷óòòє-
âîї îïîðè íà ðåçóëüòàòè äîñëіäæåííÿ îá’єêòіâ і ÿâèù íàâêîëèøíüîãî ñâіòó.

Íàé÷àñòіøå äіòè ïîãàíî îïåðóþòü іñòîòíèìè îçíàêàìè òâàðèí. Òîìó âіä 
ñàìîãî ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ ó 1 êëàñі їì ïðîïîíóєòüñÿ äëÿ ðîçãëÿäó ãîòîâà 
òàáëèöÿ (òåìà «Ðîñëèíè і òâàðèíè»). Ìîæíà ñêëàñòè ìîäåëü çàðàõóâàííÿ 
òâàðèíè äî ïåâíîãî êëàñó: ÿêùî 6 íіã, òî êîìàõà; 8 íіã – ïàâóê òîùî. À 
äàëі ïðîâåñòè ïðàêòè÷íó ðîáîòó ç ðîçðіçíèìè êàðòêàìè ç âèêîðèñòàííÿ 
ìîäåëі. Íàïðèêëàä, ó÷íÿì ïðîïîíóєòüñÿ çà іñòîòíèìè îçíàêàìè âñòàíî-
âèòè, ÷îìó êîíèê і äæìіëü ìàþòü òàêå çàáàðâëåííÿ (äèâ. ìàë. 9).

Ðîáîòà ç ïðèñëіâ’ÿìè. Ó ïіäðó÷íèêàõ ìіñòèòüñÿ áàãàòî ïðèñëіâ’їâ, òà-
êîæ ìîæíà ââîäèòè їõ äîäàòêîâî çàëåæíî âіä çìіñòó óðîêó. Àíàëіçóþ÷è
ïðèñëіâ’ÿ, âàæëèâî çâåðòàòè óâàãó øêîëÿðіâ, ùî є ïðè÷èíîþ, à ùî – íà-
ñëіäêîì. Íàâåäåìî ïðèêëàäè ïðèñëіâ’їâ: «Áóäå äîù – áóäóòü і ãðèáêè», 
«Áàãàòî ñíіãó – áàãàòî õëіáà», «Ïîñïіøèø – ëþäåé íàñìіøèø» òîùî.

Ïðîáëåìíі çàïèòàííÿ íà ïî÷àòêó óðîêó. Ïîäàíà îðãàíіçàöіÿ ðîáîòè 
ïåðåäáà÷àє âèêîðèñòàííÿ ïåäàãîãîì ñïîñîáіâ ôîðìóâàííÿ âìіííÿ âñòàíîâ-
ëþâàòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ òåìè àáî ôîðìó-
ëþâàííÿ âèñíîâêіâ. Ó ñó÷àñíèõ ïіäðó÷íèêàõ äëÿ öüîãî ñòâîðåíî áàãàòî 
ìîæëèâîñòåé: ïðîáëåìíі çàïèòàííÿ ïðîïîíóþòü íà ïî÷àòêó óðîêó, òåìó 
ñôîðìîâàíî ó âèãëÿäі ïðîáëåìè, à âåñü ïîäàëüøèé óðîê ïåðåäáà÷àє її âè-
ðіøåííÿ. Íàïðèêëàä, є òàêå ïèòàííÿ: «×îìó íі òâàðèíè, íі ëþäè íå ìî-
æóòü іñíóâàòè áåç ðîñëèí?» (Òåìà «Ñâіò, ÿêèé ìåíå îòî÷óє»).

Êîëè äèòèíà îïàíóє òåðìіíîëîãіþ «ïðè÷èíà – íàñëіäîê», ìîæíà âèêî-
ðèñòîâóâàòè âæå ñêëàäíіøі çàâäàííÿ: âіäíîâèòè ïîñëіäîâíіñòü êîìïîíåí-
òіâ ó ïðè÷èííî-íàñëіäêîâîìó ëàíöþæêó; ñïіââіäíåñòè ïðè÷èíè і íàñëіäêè, 
ïîäàíі ó ñòîâï÷èêàõ; äîïîâíèòè ïðîïóùåíі êîìïîíåíòè â ìîäåëі çâ’ÿçêіâ; 
ðîçâ’ÿçàòè ëîãі÷íі ïðîáëåìíі çàâäàííÿ òîùî.

Ó÷íі ìàþòü òàêîæ ðîçóìіòè, ùî ïðàâèëüíå ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî ïðè-
ðîäè, ðîçóìíå âèêîðèñòàííÿ òà îõîðîíà ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ ìîæëèâі 
òіëüêè âíàñëіäîê ïіçíàííÿ її çàêîíіâ, ÿêі çíàõîäÿòü âіäîáðàæåííÿ â íàé-
áіëüø çàãàëüíèõ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêàõ. Ïðàâèëüíå їõ ðîçóìіííÿ 
ìàє íåîöіíåííå çíà÷åííÿ і äëÿ íàóêîâîãî ñâіòîãëÿäó.
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Ìàëþíîê 9. Çðàçêè çàâäàíü íà âèçíà÷åííÿ іñòîòíèõ îçíàê îá’єêòà

Çíàííÿ ó÷íіâ ïðî ïðè÷èíó âèíèêíåííÿ òà îñîáëèâîñòі ïåðåáіãó ÿêîї-íå-
áóäü ïîäії (ïðîöåñó, ÿâèùà) çìіíþþòüñÿ âіä êëàñó äî êëàñó, çáàãà÷óþòüñÿ
íîâèìè âіäîìîñòÿìè, íàáóòòÿì áóäåííîãî ñóá’єêòèâíîãî òà åìïіðè÷íîãî
äîñâіäó, âіäïîâіäíèõ âіêó ïåðâèííèõ òåîðåòè÷íèõ çíàíü і âèçíà÷àþòüñÿ 
ïіäâèùåííÿì íà öіé îñíîâі çàãàëüíîãî іíòåëåêòóàëüíîãî ðіâíÿ ðîçâèòêó.
Âіäïîâіäíî çìіíþєòüñÿ і ãëèáèíà ïðîíèêíåííÿ ó âíóòðіøíþ ñóòíіñòü ïðî-
öåñó (ïîäії), ïðèõîâàíó âіä áåçïîñåðåäíüîãî ÷óòòєâîãî ñïðèéíÿòòÿ.

Âèâ÷åííÿ êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» íàäàє âåëèêі ìîæëèâîñòі äëÿ ïëà-
íîìіðíîãî і öіëåñïðÿìîâàíîãî ôîðìóâàííÿ â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ óìіííÿ 
âñòàíîâëþâàòè òà âèÿâëÿòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè â íàâêîëèø-
íüîìó ïðèðîäíîìó і ñîöіàëüíîìó ñâіòі. Ó І öèêëі íàâ÷àííÿ ïåäàãîã ôîðìóє
îñíîâó äëÿ ïîäàëüøîї ðîáîòè íà îòðèìàííÿ ñêëàäíіøîãî íàâ÷àëüíîãî ìà-
òåðіàëó. Íàäàëі, ó ІІ öèêëі íàâ÷àííÿ (3–4 êëàñè), ó÷íі îçíàéîìëÿòüñÿ çі 
ñêëàäíèìè çâ’ÿçêàìè òåîðåòè÷íîãî ðіâíÿ: «ßê âèíèêàє âіòåð? ßê óòâî-
ðþþòüñÿ õìàðè? ×îìó âîäà â ðі÷öі íå êіí÷àєòüñÿ? ßê íàðîäæóþòüñÿ
ãîðè? ßê ãîðè ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ðіâíèíè? ×îìó â òóíäðі áàãàòî âîäè?
×îìó åêîñèñòåìà ìîæå äîâãî іñíóâàòè áåç ñòîðîííüîї äîïîìîãè?» òîùî.

Ç ôîðìóâàííÿì òà ðîçâèòêîì óìіííÿ âіäøóêóâàòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі 
çâ’ÿç êè íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ÷èòàöüêà êîìïåòåíòíіñòü ó÷íіâ. Öÿ êîìïå-
òåíòíіñòü âàæëèâà íå ëèøå äëÿ óñïіøíîãî íàâ÷àííÿ ó øêîëі, àëå і â 
ïîäàëüøîìó æèòòі. Ïðîáëåìè ç ðîçóìіííÿì òåêñòіâ, çíàõîäæåííÿì, іíòå-
ãðóâàííÿì òà îöіíþâàííÿì íàÿâíîї â íèõ іíôîðìàöії ìîæóòü âèíèêàòè íå
ëèøå â ó÷íіâ ÷è ñòóäåíòіâ, à é ó ôàõіâöіâ ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ õóäîæíіõ òâî-
ðіâ, ôàõîâîї ëіòåðàòóðè, äîêóìåíòіâ, ïóáëіöèñòè÷íèõ òà іíøèõ òåêñòіâ.

Çà îñòàííіì çàãàëüíîäåðæàâíèì ìîíіòîðèíãîâèì äîñëіäæåííÿì ÿêîñòі
ïî÷àòêîâîї îñâіòè ùîäî ÷èòàöüêîї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ 4-õ êëàñіâ, 16,2%
ó÷íіâ ïîêàçàëè âèñîêèé ðіâåíü ñôîðìîâàíîñòі ÷èòàöüêîї êîìïåòåíòíîñòі.
Öå îçíà÷àє, ùî âîíè çäàòíі âèîêðåìëþâàòè çíà÷óùó іíôîðìàöіþ òà âàæ-
ëèâі äåòàëі, ðîáèòè âèñíîâêè ùîäî ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ, âèçíà-
÷àòè îñíîâíó äóìêó òåêñòó, ïîâ’ÿçóâàòè іíôîðìàöіþ, íàâåäåíó â ðіçíèõ
ôîðìàõ (òåêñò, òàáëèöі, ñõåìè), îöіíþâàòè її äîñòîâіðíіñòü òà îáґðóíòîâà-
íіñòü âèñíîâêіâ, ðîçóìіòè àâòîðñüêå ñòàâëåííÿ і ïіäòåêñòîâі ñåíñè òîùî.

Íàòîìіñòü 13,8% ó÷íіâ íå çìîãëè ïðîäåìîíñòðóâàòè áàçîâèé ðіâåíü ÷è-
òàöüêîї êîìïåòåíòíîñòі. Òîáòî âîíè íå ìîæóòü çíàéòè íàâåäåíó êîíêðåòíó
іíôîðìàöіþ, çðîáèòè ïðîñòі âèñíîâêè ïðî ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè,
ïîñëіäîâíіñòü ïîäіé òà ìåòó äіé ãåðîїâ, âèçíà÷èòè òåìó òåêñòó òà îñíîâíі
ðèñè, âіäìіííîñòі ÷è ïîäіáíîñòі ïðåäìåòіâ, îöіíèòè äîñòîâіðíіñòü
òåêñòіâ ç äîáðå çíàéîìîї íåñêëàäíîї òåìàòèêè òîùî.

Çàâäàííÿ áóëî ñïðÿìîâàíî íà îöіíþâàííÿ çäàòíîñòі âèêîíó-
âàòè òàêі êîãíіòèâíі îïåðàöії:
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 çíàõîäæåííÿ іíôîðìàöії;
 ôîðìóëþâàííÿ ïðîñòèõ âèñíîâêіâ;
 іíòåðïðåòóâàííÿ òà óçàãàëüíåííÿ іíôîðìàöії;
 àíàëіç òà îöіíþâàííÿ ôîðìè òà çìіñòó òåêñòó.
Óñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ є ñêëàäíèì ïðîöåñîì ïіç-

íàííÿ öіëіñíîñòі íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, çàñíîâàíèì íà âèêîíàííі ëîãі÷íèõ
äіé àíàëіçó, ñèíòåçó, ïîðіâíÿííÿ, óçàãàëüíåííÿ, ñèñòåìàòèçàöії, âèÿâëåííі 
ãîëîâíîãî òà äðóãîðÿäíîãî, àáñòðàãóâàííі òîùî. Ó øêîëÿðà ïîñòóïîâî ôîð-
ìóєòüñÿ âìіííÿ ðîçóìіòè і ïîÿñíþâàòè ïðîöåñè, ÿâèùà, çàêîíîìіðíîñòі. 
Îäíî÷àñíî âіí ó÷èòüñÿ ïðàöþâàòè ç ðіçíèìè äæåðåëàìè іíôîðìàöії, ìîäå-
ëþâàòè, ïðîâîäèòè åêñïåðèìåíòè òà äîñëіäè. Íà îñíîâі äіé, âèêîíóâàíèõ 
äèòèíîþ íà ìàòåðіàëі êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò», âіäáóâàєòüñÿ ñòàíîâëåííÿ
óíіâåðñàëüíèõ äіé, ùî ñêëàäå ïіäґðóíòÿ äëÿ ïðîïåäåâòèêè âèâ÷åííÿ ïðè-
ðîäíè÷èõ íàóê ó ñåðåäíіõ і ñòàðøèõ êëàñàõ.

Перевіримо себе
Установіть послідовність дій з формування вміння виявляти при-
чинно-наслідкові зв’язки.

Для успішного інтелектуального розвитку учні мають оволодіти вмінням виявляти при-
чинно-наслідкові зв’язки. Структура цього вміння така:
 визначення істотних ознак (причин) явища;
 обґрунтування зроблених припущень за допомогою міркувань і висновків;
 виявлення спільних і відмінних ознак даного явища;
 осмислення явища (події, ситуації);
 формування судження про можливі наслідки цього явища.

ВИКОРИСТАНІ  ДЖЕРЕЛА
1. Использование логических схем на уроках окружающего мира в 
начальной школе: Методические рекомендации для учителей на-
чальной школы. – 14 с. – Режим доступу: https://is.gd/oamegQ
2. Миронов А. В. Технология изучения курса «Окружающий мир» 
в начальной школе : учебное пособие / А. В. Миронов. – 510 с. – Ре-

жим доступу: https://is.gd/JUej3Y
3. Моисеева О. В. Установление причинно-следственных связей – способ фор-

мирования исследовательских умений у младших школьников на уроках окру-
жающего мира. – Режим доступу: https://is.gd/RyGG1M

4. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: підручн. для студентів педагогіч-
них факультетів.– Київ  : Абрис, 1997.

5. https://nus.org.ua/view/deyaki-rezultaty-monitoryngovogo-doslidzhennya-z-
chytatskoyi-kompetentnosti/

6. Державний стандарт початкової освіти. – Режим доступу: https://zakon.rada/
gov.ua/laws/show/87-2018
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2.4. Формування у школярів умінь проведення 
спостережень, дослідів та експериментів

Хоч би як швидко летів час, він рухається 
вкрай повільно для того, хто лише спо-
стерігає за його рухом.

Джонсон Семюел
Краще один раз побачити, ніж сто разів 
почути.

Народна мудрість

Âèêîðèñòàííÿ äîñëіäíèöüêîãî ìåòîäó ó ïðîöåñі ïіçíàííÿ íàâêîëèø-
íüîãî ñâіòó ìàє âåëèêå çíà÷åííÿ, îñêіëüêè ðåàëіçóє ïîøóêîâó äіÿëüíіñòü
ó÷íіâ, ñïðÿìîâàíó íà òâîð÷èé ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі, äîçâîëÿє íàêîïè÷èòè
äîñòîâіðíі êîíêðåòíî-îáðàçíі óÿâëåííÿ ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò òà ôàêòè÷íі
çíàííÿ, ùî є îñíîâîþ äëÿ ïîäàëüøîãî óñâіäîìëåííÿ, çáàãà÷åííÿ, ðîç-
êðèòòÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ ó äîâêіëëі äіòåé.

Ó õîäі ðåàëіçàöії äîñëіäíèöüêîãî ìåòîäó ìîëîäøі øêîëÿðі îïàíîâóþòü
ïðàêòè÷íі âìіííÿ і íàâè÷êè, âèÿâëÿþòü îñîáëèâîñòі ïðåäìåòіâ і îá’єêòіâ
äîâêіëëÿ çà їõíіìè îçíàêàìè і âëàñòèâîñòÿìè. Òàêîæ ó äіòåé âіäáóâàєòüñÿ
ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ íàóêîâèõ ïîãëÿäіâ íà íàâêîëèøíіé ñâіò, à ñàìå:

íàâêîëèøíіé ñâіò ðåàëüíî іñíóє, і ëþäèíà ìîæå éîãî ïіçíàâàòè;
îá’єêòè і ÿâèùà ïðèðîäè ìіæ ñîáîþ ïîâ’ÿçàíі;
ïðèðîäà є öіëіñíèì îá’єêòîì;
íàâêîëèøíіé ñâіò çìіíþєòüñÿ ó ïðîñòîðі òà ç ïëèíîì ÷àñó.
Ìåòîäèêà âïðîâàäæåííÿ äîñëіäíèöüêîãî ìåòîäó ç ìåòîþ ïіçíàííÿ ïî-

òðåáóє âèêîðèñòàííÿ òèõ ïðèéîìіâ і ñïîñîáіâ (ìåòîäіâ), ùî çàñòîñîâóþòüñÿ 
â íàóêàõ ïðèðîäíè÷îãî ñïðÿìóâàííÿ, à ñàìå: ÷åðåç ñïîñòåðåæåííÿ, äîñëіäè, 
åêñïåðèìåíòè ç óðàõóâàííÿì ïñèõîëîãі÷íèõ і âіêîâèõ îñîáëèâîñòåé ó÷íіâ.

Ñïîñòåðåæåííÿ ÿê ìåòîä ïіçíàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó. Çíàííÿ ïðî
íàâêîëèøíіé ñâіò ëþäèíà çäîáóâàє ç âëàñíèõ ñïîñòåðåæåíü. Êîæåí çíàє, 
ùî ïіñëÿ íî÷і íàñòàє äåíü, âîäà íà âîãíі çàêèïàє, à íà ìîðîçі – çàìåðçàє, 
ìàãíіò ïðèòÿãóє ìåòàëåâі ïðåäìåòè òîùî. Öі òà іíøі ñïîñòåðåæåííÿ äàþòü
çìîãó âñòàíîâëþâàòè ôàêòè (íàïðèêëàä, âіä óñіõ ïðåäìåòіâ ñîíÿ÷íîãî äíÿ
óòâîðþþòüñÿ òіíі), çà ïåâíèõ óìîâ ðîáèòè óçàãàëüíåííÿ ôàêòіâ, ôîðìóëþ-
âàòè çàãàëüíі âèñíîâêè òà ïåðåâіðÿòè їõ.

Ïðîöåñ ïіçíàííÿ äèòèíîþ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ðîçïî÷èíàєòüñÿ
åìîöіéíèì ÷óòòєâèì ñïðèéíÿòòÿì, ùî ґðóíòóєòüñÿ íà áåçïîñåðåäíüîìó
ñïðèéíÿòòі îá’єêòіâ і ÿâèù îðãàíàìè ÷óòòіâ.

Âîäíî÷àñ ñïîñòåðåæåííÿ íå çàâæäè äàþòü ïðàâèëüíі çíàííÿ, òîìó ïî-
òðіáíî âèêîíóâàòè ñïåöіàëüíі äîñëіäè. Äîñëіäè âіäðіçíÿþòüñÿ âіä ñïîñòå-
ðåæåíü òèì, ùî їõ âèêîíóþòü ó øòó÷íî ñòâîðåíèõ óìîâàõ, çà ïîïåðåäíüî 
ïðîäóìàíèì ïëàíîì òà ïіäãîòîâëåíèìè ïðèëàäàìè. Ïіä ÷àñ äîñëіäіâ çäіé-
ñíþþòü і âèìіðþâàííÿ. Íàïðèêëàä, ìàëî çíàòè, ùî ïðè íàãðіâàííі çàëіçî 
ðîçøèðþєòüñÿ, à âàæëèâî ç’ÿñóâàòè ùå, íàñêіëüêè âîíî ðîçøèðþєòüñÿ, 
ùîá ìîæíà áóëî öå âðàõîâóâàòè, ñïîðóäæóþ÷è ìîñòè, êîíñòðóþþ÷è ìà-
øèíè, âñòàíîâëþþ÷è êàðêàñè äëÿ áóäіâíèöòâà âèñîòíèõ áóäèíêіâ.

Òîìó ìåòîäè÷íі ïðèéîìè ñïîñòåðåæåíü âèçíà÷àþòüñÿ íà ïñèõîëîãі÷-
íîìó ðіâíі ÷åðåç åìîöіéíå ïåðåæèâàííÿ, ñïðèéíÿòòÿ, ñòіéêó óâàãó, ùî, ó 
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ñâîþ ÷åðãó, ñïðèÿє ôîðìóâàííþ âìіííÿ ñïîñòåðіãàòè. Ñïîñòåðіãàòè – 
îçíà÷àє íå ëèøå äèâèòèñÿ íà ïðåäìåò (îá’єêò), à é áà÷èòè éîãî âіäìіííі 
ðèñè, îçíàêè, âëàñòèâîñòі, ùî äîïîìàãàþòü ôîðìóâàòè îáðàçè (óÿâëåííÿ).

Ñïîñòåðåæåííÿ – öå äîñëіäæåííÿ, ïіä ÷àñ ÿêèõ ó÷åíèé âåäå âіçóàëüíèé 
êîíòðîëü çà îá’єêòîì, äîçâîëÿþ÷è ïîäіÿì ðîçãîðòàòèñÿ ïðèðîäíèì øëÿ-
õîì і âіäçíà÷àþ÷è áóäü-ÿêі çìіíè. Ðåçóëüòàò ðîáîòè ôіêñóєòüñÿ íà íîñії 
іíôîðìàöії äëÿ ïîäàëüøîãî àíàëіçó. Âåñòè ñïîñòåðåæåííÿ ìîæíà áåç îá-
ëàäíàííÿ, à òàêîæ іç çàñòîñóâàííÿì ñïåöçàñîáіâ.

Ðîçðіçíÿþòü ôåíîëîãі÷íі òà ìåòåîðîëîãі÷íі ñïîñòåðåæåííÿ. Âîíè ïå-
ðåäáà÷àþòü àíàëіç ñïîñòåðåæåíü çà ÿâèùàìè ïðèðîäè, ïîâ’ÿçàíèìè ç ïå-
ðіîäè÷íèìè (ñåçîííèìè) çìіíàìè êëіìàòè÷íèõ óìîâ ïðîòÿãîì ðîêó. 
Ñïîñòåðіãàþòüñÿ îçíàêè âåñíè, ëіòà, îñåíі, çèìè, âèïàäàííÿ ïåðøîãî 
ñíіãó, ïðîáóäæåííÿ ðîñëèí, ïî÷àòîê öâіòіííÿ, äîçðіâàííÿ ïëîäіâ і ÿãіä, 
ïðèëіò òà âіäëіò ïòàõіâ òîùî. Ñïîñòåðåæåííÿ çà ðîñëèíàìè íàçèâàþòü ôі-
òîôåíîëîãі÷íèìè, à íàä òâàðèíàìè – çîîôåíîëîãі÷íèìè.

Ôåíîëîãі÷íі ñïîñòåðåæåííÿ ïðîñòі, íå ïîòðåáóþòü ñêëàäíîãî îáëàä-
íàííÿ і öіëêîì äîñòóïíі êîæíîìó, їõ ìîæíà âåñòè ÿê â îäíîäåííèõ, òàê і 
â áàãàòîäåííèõ ïîõîäàõ. Òà íàéöіííіøі ðåçóëüòàòè ôåíîëîãі÷íèõ ñïîñòå-
ðåæåíü òîäі, êîëè є ìîæëèâіñòü òðèâàëèé ÷àñ ñïîñòåðіãàòè çà òèìè ñàìèìè 
îá’єêòàìè ïðîòÿãîì ðîêó. Çіáðàíі â òàêèõ ïîõîäàõ і íà åêñêóðñіÿõ âіäî-
ìîñòі ðàçîì ç äàíèìè ïðî ìåòåîðîëîãі÷íі ÿâèùà äàþòü çìîãó ñóäèòè ïðî 
îñîáëèâîñòі ìіñöåâîãî êëіìàòó é ïîãîäè.

Ðåçóëüòàòè ñïîñòåðåæåíü çàíîñÿòü äî ñïåöіàëüíîãî ôåíîëîãі÷íîãî æóð-
íàëó (ùîäåííèêà) ó òàêîìó ïîðÿäêó: äàòà íàñòàííÿ ñåçîííèõ ÿâèù ó æèòòі 
ðîñëèí àáî òâàðèí, ìіñöå ñïîñòåðåæåííÿ, ìåòåîðîëîãі÷íі âіäîìîñòі (ïî-
ãîäà, òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ, îïàäè òà іíøі àòìîñôåðíі ÿâèùà), ãіäðîëîãі÷íі
óìîâè (ðîçëèâ, çàìåðçàííÿ і ñêðåñàííÿ ðі÷êè), õàðàêòåð і òåìïåðàòóðà 
ґðóíòó, ôåíîëîãі÷íі ÿâèùà; çàçíà÷àþòü ïðіçâèùå, іì’ÿ òà ïî áàòüêîâі ñïî-
ñòåðіãà÷à.

Ó êîðîòêіé õàðàêòåðèñòèöі â ùîäåííèêó âêàçóþòü: à) ãåîãðàôі÷íå ïî-
ëîæåííÿ äіëÿíêè, ùî ñïîñòåðіãàєòüñÿ (øèðîòà, äîâãîòà, âèñîòà íàä ðіâíåì
ìîðÿ òà іíøі âіäîìîñòі, ÿêі äîïîìîæóòü òî÷íî âèçíà÷èòè її ìіñöåçíàõî-
äæåííÿ); á) ðåëüєô ìіñöÿ ñïîñòåðåæåííÿ; â) çàãàëüíèé õàðàêòåð íàâêî-
ëèøíüîї ìіñöåâîñòі (ãîðèñòà, ãîðáèñòà, ïîðіçàíà ÿðàìè, ðіâíà, çàáîëî÷åíà
òîùî); ã) õàðàêòåð ґðóíòіâ äіëÿíêè, ùî ñïîñòåðіãàєòüñÿ; ґ) õàðàêòåð ïіä-
ñòèëüíîї ïîâåðõíі; ä) çàõèùåíіñòü ìіñöÿ ñïîñòåðåæåííÿ âіä âіòðó; å) õà-
ðàêòåð ðîñëèííîñòі; є) âïëèâ äіÿëüíîñòі ëþäèíè.

Ðåêîìåíäóєòüñÿ ñïîñòåðіãàòè íåâåëèêó êіëüêіñòü õàðàêòåðíèõ äëÿ îä-
íієї ìіñöåâîñòі ðîñëèí і òâàðèí, àëå îáîâ’ÿçêîâî ñòåæèòè çà їõíіì ðîçâè-
òêîì ïðîòÿãîì âåñíè, ëіòà òà îñåíі. Óðèâ÷àñòі, åïіçîäè÷íі ñïîñòåðåæåííÿ
íàâіòü çà âåëèêîþ êіëüêіñòþ ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ ìàþòü ìåíøó öіííіñòü.

Ôåíîëîãі÷íі ñïîñòåðåæåííÿ äîöіëüíî âåñòè ÿêîìîãà ÷àñòіøå, îñîáëèâî 
íàâåñíі, íàéêðàùå – ó ïåðøіé ïîëîâèíі äíÿ, ó ÷àñ, êîëè ðîçöâіòàє áіëü-
øіñòü ðîñëèí, à òâàðèíè íàéáіëüø àêòèâíі. Ó ðîñëèí і òâàðèí öіêàâî ñïî-
ñòåðіãàòè ÿâèùà, ÿêі ÷іòêî ðîçðіçíÿþòüñÿ çà ïîðàìè ðîêó, îêðåìèìè 
ïåðіîäàìè òà ôàçàìè. Òàê, ó ðîñëèí öå ôàçè ðîçïóñêàííÿ áðóíüîê, ïåð-
øîãî ëèñòÿ, ïîÿâà ïóï’ÿíêіâ ñóöâіòü, öâіòіííÿ, äîçðіâàííÿ íàñіííÿ, ïëî-
äіâ, ïî÷àòîê îñіííüîãî çàáàðâëåííÿ ëèñòÿ, ïî÷àòîê і êіíåöü ëèñòîïàäó; ó 
ïòàõіâ – ïðèëіò, âіäêëàäàííÿ ÿєöü, ïîÿâà ïòàøåíÿò òà ïîêèäàííÿ íèìè 
ãíіçäà, âіäëіò òîùî.
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×àñòîòà ôåíîëîãі÷íèõ ñïîñòåðåæåíü çàëåæèòü âіä ïîðè ðîêó, õàðàêòåðó ìіñ-
öåâîñòі, ñòàíó ïîãîäè. ßêùî, ñêàæіìî, íà ðіâíèííіé ìіñöåâîñòі äîñèòü ïðîâåñòè 
ñïîñòåðåæåííÿ ðàç íà äåíü, òî â ãîðàõ, äå êëіìàòè÷íі óìîâè ðіçêî çìіíþþòüñÿ 
ç âèñîòîþ, ðåêîìåíäóєòüñÿ ïðîâîäèòè ñïîñòåðåæåííÿ êіëüêà ðàçіâ íà äåíü.

Îá’єêòàìè ôåíîëîãі÷íèõ ñïîñòåðåæåíü ìîæóòü áóòè òіëüêè çäîðîâі,
ñôîðìîâàíі åêçåìïëÿðè ðîñëèí, ùî íå çàçíàëè âïëèâó ç áîêó ëþäèíè і
òâàðèí. Ôåíîëîãі÷íі ÿâèùà çàëåæàòü âіä ñòàíó ïîãîäè, à òîìó áàæàíî ïî-
єäíóâàòè ôåíîëîãі÷íі ñïîñòåðåæåííÿ ç ìåòåîðîëîãі÷íèìè.

Ìåòåîðîëîãі÷íі ñïîñòåðåæåííÿ – öå âèìіðþâàííÿ òà ÿêіñíі îöіíêè 
ìåòåîðîëîãі÷íèõ âåëè÷èí, òàêèõ ÿê òåìïåðàòóðà òà âîëîãіñòü ïîâіòðÿ, àò-
ìîñôåðíèé òèñê, øâèäêіñòü і íàïðÿìîê âіòðó, êіëüêіñòü і âèñîòà õìàð, 
êіëüêіñòü îïàäіâ òîùî.

Ïðîâîäÿ÷è ôåíîëîãі÷íі ñïîñòåðåæåííÿ çà ñåçîííèì ðîçâèòêîì ïðèðîäè,
þíі äîñëіäíèêè îäåðæóþòü îá’єêòèâíèé ìàòåðіàë äëÿ ïіçíàííÿ âіäìіííîñ-
òåé ó ïðèðîäíèõ óìîâàõ ðіçíèõ ìіñöü. Ñïîñòåðåæåííÿ çà ôàçàìè ðîçâèòêó 
ðîñëèííîñòі äàþòü áàãàòèé êðàєçíàâ÷èé ìàòåðіàë, àäæå ñòðîêè ïåðіîäè÷-
íèõ ÿâèù ïðèðîäè äîáðå âіäîáðàæàþòü âіäìіííîñòі â òèïàõ ìіñöåâîñòі.

Äëÿ îöіíêè ïðèðîäíèõ óìîâ ñâîãî êðàþ âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàє çàïèñà-
íèé çі ñëіâ ìіñöåâèõ æèòåëіâ êàëåíäàð ïðèðîäè і ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
ðîáіò, ÿêèé ïðàâèëüíî âіäîáðàæàє õàðàêòåðíі îñîáëèâîñòі ïðèðîäè òà ãîñ-
ïîäàðñüêó äіÿëüíіñòü ëþäèíè. Îñü ÷îìó þíèõ äîñëіäíèêіâ íå ìîæóòü íå
öіêàâèòè òàêі ôàêòè, ÿê óòâîðåííÿ ïåðøèõ ïðîòàëèí, ñõîäæåííÿ ñíіãî-
âîãî ïîêðèâó, çíèêíåííÿ îñòàííіõ ñíіãîâèõ çàìåòіâ, ñíіãîïàäè òà ïðèìî-
ðîçêè ïіñëÿ ñõîäæåííÿ ñíіãîâîãî ïîêðèâó, îñіííі ïðèìîðîçêè, ïåðøі
ñíіãîïàäè, ïîÿâà ñíіãîâîãî ïîêðèâó. Ó÷íі öіêàâëÿòüñÿ òàêîæ ñòðîêàìè
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîáіò, îðàíêîþ, ïîñіâíîþ êàìïàíієþ, êîñîâèöåþ,
äîãëÿäîì çà ðîñëèíàìè â ïåðіîä їõ
ðîñòó, çáèðàííÿì ñіëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ êóëüòóð, óìîâàìè їõ çáèðàííÿ
òà çáåðіãàííÿ, âіäãîíîì õóäîáè íà ãіð-
ñüêі ïàñîâèùà òîùî. Òàêі ñïîñòåðå-
æåííÿ ìàþòü ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ.
Íàïðèêëàä, íà їõ îñíîâі âèçíà÷àþòü
îïòèìàëüíі ñòðîêè ïðîâåäåííÿ òèõ ÷è
іíøèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîáіò,
ñàäæàííÿ ëіñó, çáèðàííÿ íàñіííÿ,
ãðèáіâ, ÿãіä, ðèáîëîâëі, ìèñëèâñüêîãî
ïðîìèñëó, à òàêîæ çàïîáіãàþòü ìàñî-
âîìó ðîçâèòêó øêіäíèêіâ.

Ñïîñòåðåæåííÿ ñëіä ðîçïî÷èíàòè ç
âèêîðèñòàííÿì ìåòîäè÷íèõ ïðèéîìіâ
íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ñàìå âìіííÿ ñïîñòåðі-
ãàòè.

Íà ïåðøîìó åòàïі ïіä ÷àñ âèçíà-
÷åííÿ ìåòè (öіëåé) òà ì і ñ ò ó ñïî-
ñòåðåæåííÿ äіòÿì ïîòðіáíî ïîêàçàòè,
íàïðèêëàä, ðîëü îðãàíіâ ÷óòòÿ â ïі-
çíàííі íàâêîëèøíüîãî ñâіòó (òåìà «Îð-
ãàíè ÷óòòÿ – íàøі ïîìі÷íèêè», äèâ.
ìàë. 10). Âàæëèâî îçíàéîìèòè äіòåé ç

Ìàëþíîê 10. Çàâäàííÿ íà
ñïîñòåðåæåííÿ çà òåìîþ «Îðãàíè

÷óòòÿ – íàøі ïîìі÷íèêè»
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êîæíèì ç îðãàíіâ ÷óòòÿ, éîãî ôóíêöіÿìè; ÿê ç éîãî äîïîìîãîþ ìîæíà 
âèçíà÷èòè îçíàêè òà âëàñòèâîñòі îá’єêòіâ æèâîї і íåæèâîї ïðèðîäè, ïðåä-
ìåòіâ і îá’єêòіâ, ñòâîðåíèõ ðóêàìè ëþäèíè.

Äðóãèì åòàïîì òðåáà îáðàòè îá’єêòè ñïîñòåðåæåíü. Âàæëèâîþ óìîâîþ 
ïðîâåäåííÿ ñïîñòåðåæåííÿ є ÷іòêà êëàñèôіêàöіÿ îá’єêòіâ ñïîñòåðåæåíü: 
íà îá’єêòè íåæèâîї і æèâîї ïðèðîäè і ïîâ’ÿçàíі ç íèìè – ñòàí ïîãîäè, âî-
äîéìè, ðîñëèíè, òâàðèí òîùî.

Íà òðåòüîìó åòàïі øêîëÿðàì ïîâіäîìëÿþòüñÿ çàâäàííÿ, ÿêі òðåáà âè-
êîíàòè ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñïîñòåðåæåííÿ. Íàïðèêëàä, ïîòðіáíî âèçíà-
÷èòè іñòîòíі îçíàêè ïîðè ðîêó, òîáòî òі, ÿêі ïîâòîðþþòüñÿ ç ðîêó â ðіê.

Ñïîñòåðåæåííÿ çà ñòàíîì ïðèðîäè äîçâîëèòü âèÿâèòè äîñòóïíі äëÿ 
ó÷íіâ âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ îá’єêòàìè òà ÿâèùàìè, íàïðèêëàä:

 ïîõîëîäàííÿ âîñåíè – ïðè÷èíà ëèñòîïàäó;
 òàíåííÿ ñíіãó, ëüîäîõіä – ïîòåïëіííÿ;
 âіäëіò ïòàõіâ âîñåíè ïîâ’ÿçàíèé çі çíèêíåííÿì êîìàõ òîùî.
Ñïîñòåðåæåííÿ äàє âàæëèâèé ìàòåðіàë äëÿ óçàãàëüíåíü, ìîæëèâіñòü 

íàêîïè÷óâàòè çíàííÿ і ñòàє ïåðøîþ ñõîäèíêîþ ïіçíàííÿ ó âèêîðèñòàííі 
äîñëіäíèöüêîãî ìåòîäó.

Ïіä ÷àñ óçàãàëüíåííÿ â÷èòåëþ ðåêîìåíäóєòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè äèäàê-
òè÷íі ïðèéîìè, ÿêі çìóñÿòü äіòåé àíàëіçóâàòè, ñèíòåçóâàòè îòðèìàíó ïіä 
÷àñ ñïîñòåðåæåíü іíôîðìàöіþ (ôàêòè). Ñåðåä òàêèõ ìåòîäè÷íèõ ïðèéîìіâ: 
âèÿâëåííÿ îçíàê, ïîðіâíÿííÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè, âèñíîâêè, óçàãàëü-
íåííÿ. Íàïðèêëàä, ñèñòåìà çàïèòàíü, ùî äîçâîëÿє ñïðÿìóâàòè ïіçíà-
âàëüíó äіÿëüíіñòü ó÷íіâ íà âèÿâëåííÿ îçíàê ïîðè ðîêó:

 ßê ìè äіçíàєìîñÿ, ùî íàñòàëà îñіíü?
 Çà ÿêèìè îçíàêàìè òè ìîæåø ðîçðіçíèòè ëèñòÿ ðіçíèõ äåðåâ?
 (Ïîðіâíÿííÿ). Ùî áóâàє òіëüêè âçèìêó? À ÷îãî âçèìêó íå áóâàє?
 (Óñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ). ×îìó òàíå ñíіã? 

×îìó ãîéäàþòüñÿ äåðåâà?
 (Ïðîáëåìíі çàïèòàííÿ). ßê òè ìîæåø äîâåñòè, ùî âçèìêó ó ïðèðîäі 

íàñòàє ñïîêіé? Ó ÿêîìó ñòàíі âëіòêó ïåðåáóâàþòü òâàðèíè, ðîñëèíè?
Äëÿ óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàòіâ ñïîñòåðåæåíü ó÷íі ëі÷àòü êіëüêіñòü äíіâ:

ïîõìóðèõ і ÿñíèõ, ç îïàäàìè і áåç, òåïëèõ і õîëîäíèõ òîùî.
Âèêîðèñòîâóþ÷è іíòåãðîâàíèé ïіäõіä ó íàâ÷àííі, ìîæëèâî âèêîðèñòî-

âóâàòè ñïîñòåðåæåííÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі íà óðîêàõ ìèñòåöòâà, îñî-
áëèâî ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ çàìàëüîâîê àáî ðîçôàðáîâóâàííÿ ìàëþíêіâ, 
îá’єêòіâ і ÿâèù ç ïàì’ÿòі àáî ç íàòóðè (ÿêîìîãà áëèæ÷å äî îðèãіíàëó). 
Ìàëþíêè ìîæóòü âèêîíóâàòèñÿ íà ðіçíі òåìè, íàïðèêëàä: «Ïòàõè
âçèìêó», «Ðîñëèíè âîñåíè» òîùî.

Áåñіäè çà ðåçóëüòàòàìè ñïîñòåðåæåíü ñïðèÿþòü ðîçâèòêó çâ’ÿçíîãî
ìîâëåííÿ. Ñóòòєâî ïіäâèùóєòüñÿ åôåêòèâíіñòü ñïîñòåðåæåíü çà óìîâè, 
ÿêùî ó÷íі ôіêñóþòü (çàïèñóþòü) їõ ðåçóëüòàòè. Ôіêñóâàííÿ ñïîñòåðåæåíü
є áàæàíèì, òîìó ç ïåðøèõ äíіâ îðãàíіçàöії ñïîñòåðåæåíü âàðòî íàâ÷èòè 
äіòåé ïðèéîìіâ ôіêñóâàííÿ ðåçóëüòàòіâ (ó ò.÷. äî êàëåíäàðÿ ïðèðîäè).

Ïðèêëàäè çàâäàíü, äå ïðîâіäíîþ äіÿëüíіñòþ є ñïîñòåðåæåííÿ (äèâ. 
ìàë. 11, à òàêîæ Äîäàòîê).

Äîñëіäè òà åêñïåðèìåíòè ÿê ïðèéîìè ïіçíàííÿ ñâіòó ìîëîäøèìè øêî-
ëÿðàìè. Ìåòîä, ÿêèé äàє çìîãó íàáóòè íîâі çíàííÿ çà äîïîìîãîþ ïðîâå-
äåííÿ äîñëіäó (åêñïåðèìåíòó), íàçèâàþòü åêñïåðèìåíòàëüíèì. Öåé ìåòîä 
є îäíèì ç îñíîâíèõ ñïîñîáіâ îòðèìàííÿ íàóêîâèõ çíàíü. Çàïðîâàäæåííÿ 
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äîñëіäíèöüêîãî ìåòîäó â îñâіòíіé ïðîöåñ ïåðåäáà÷àє âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó
äîñëіäіâ. Òà âàæëèâî ìàòè íà óâàçі, ùî äîñëіäè, ÿêі ïðîâîäÿòü íà óðîêàõ 
àáî âäîìà, – öå íàâ÷àëüíі äîñëіäè. Âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ âіä äîñëіäіâ, ÿêі
ïðîâîäÿòü ó íàóêîâèõ ëàáîðàòîðіÿõ.

Ìàëþíîê 11. Çàâäàííÿ íà ñïîñòåðåæåííÿ

Äîñëіäè – öå äîñëіäæåííÿ, çà ÿêèõ îá’єêòè ïîìіùàþòü ó øòó÷íî ñòâî-
ðåíå àáî íàòóðàëüíå (ïðèðîäíå) ñåðåäîâèùå, à äîñëіäíèê âñòóïàє ç äîñëі-
äæóâàíèì ïðåäìåòîì â àêòèâíó âçàєìîäіþ. Ó ïðîöåñі äîñëіäіâ 
ïіäòâåðäæóєòüñÿ àáî ñïðîñòîâóєòüñÿ ãіïîòåçà, âèáóäóâàíà íà îñíîâі íàÿâ-
íèõ òåîðåòè÷íèõ äàíèõ. Öіííіñòü äîñëіäіâ ïîëÿãàє ó ñïðèÿííі ðîçóìіííþ 
ÿâèù, ùî âіäáóâàþòüñÿ ó ïðèðîäі; âèÿâëåííі ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ 
çâ’ÿçêіâ; ó äîñòóïíіé äëÿ ó÷íіâ ôîðìі îçíàéîìëåííі іç çàêîíàìè ïðèðîäè.

Äîñëіäè ïåðåäáà÷àþòü:
 ìîæëèâіñòü âіäòâîðþâàòè ÿâèùà ïðèðîäè, âèçíà÷àòè îñîáëèâîñòі

îá’єêòіâ ó øòó÷íèõ óìîâàõ (ïîçà áåçïîñåðåäíüîãî ñïіëêóâàííÿ ç ïðèðîäîþ);
ñòâîðåííÿ ñïåöіàëüíî ïіäãîòîâëåíèõ óìîâ äëÿ їõ ïðîâåäåííÿ;
ôîðìóâàííÿ âìіííÿ ïîðіâíþâàòè (ñïіââіäíîñèòè) ÿâèùà і ïðîöåñè, ùî

âіäòâîðþþòüñÿ ó äîñëіäàõ, òà òі ÿâèùà, ùî ìîæóòü âіäáóâàòèñÿ â ïðèðîä-
íèõ óìîâàõ, à äàëі ðîáèòè óçàãàëüíåííÿ òà âèñíîâêè.

Íàïðèêëàä, íà îñíîâі äîñëіäіâ âèçíà÷àþòü, ùî òàíåííÿ ñíіãó é ëüîäó âіä-
áóâàєòüñÿ ïіä âïëèâîì òåïëà. Äіòè ñïîñòåðіãàþòü çà òàíåííÿì ñíіãó і ëüîäó 
â ïðèðîäíèõ óìîâàõ, âèçíà÷àþòü ïðè÷èíó ÿâèùà (ñíіã ïî÷èíàє òàíóòè ç 
íàñòàííÿì òåïëèõ äíіâ, êîëè Ñîíöå ñèëüíіøå íàãðіâàє ïîâåðõíþ Çåìëі).

Çà ðіâíåì ïîøóêîâîї ñïðÿìîâàíîñòі, à îäíî÷àñíî – і çà ðіâíåì ìèñëåí-
íєâîї äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ âèîêðåìëþþòü òàêі ðіâíі îðãàíіçàöії äîñëіäіâ:
Іëþñòðàòèâíèé ðіâåíü. Äîñëіä ó öüîìó âèïàäêó є ëèøå іëþñòðàöієþ äî

ïîäàíîãî â÷èòåëåì ìàòåðіàëó. Äіòè â îðãàíіçàöії і ïðîâåäåííі äîñëіäó 
ó÷àñòі íå áåðóòü.

Ðåïðîäóêòèâíèé ðіâåíü. Ïіñëÿ ïðîâåäåííÿ äîñëіäó ó êëàñі ïåäàãîã ìîæå
çàïðîïîíóâàòè äіòÿì ïîâòîðèòè éîãî âäîìà, àëå ç іíøèì ìàòåðіàëîì. Ó
öüîìó âèïàäêó âіäáóâàєòüñÿ ïðîñóâàííÿ äî äîñëіäæåííÿ, îñêіëüêè äіòè
ñàìîñòіéíî ïðîâîäÿòü äîñëіä і ïіäòâåðäæóþòü äîñòîâіðíіñòü îòðèìàíîãî
ðàíіøå çíàííÿ.
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Ïðîáëåìíî-ïîøóêîâèé. Ó öüîìó ðàçі ïåäàãîã ñòàâèòü ïðîáëåìó (ïè-
òàííÿ) і ñàì çà äîïîìîãîþ äîñëіäó âèðіøóє її. Ó÷íі ñëіäêóþòü çà õîäîì 
ðîçäóìіâ ó÷èòåëÿ, ñïîñòåðіãàþòü çà éîãî äіÿìè. Çà ðіâíåì ìèñëåííєâîї
äіÿëüíîñòі öåé âàðіàíò ïðîâåäåííÿ äîñëіäó äåùî âèùèé âіä ïîïåðåäíіõ,
àëå, ÿê і â ïåðøîìó âèïàäêó, ñàìі ó÷íі íå áåðóòü ó÷àñòі â éîãî ïðîâåäåííі.

×àñòêîâî-ïîøóêîâèé ðіâåíü. Ó÷èòåëü îðãàíіçîâóє äîñëіä òàêèì ÷èíîì, 
ùî äіòè ñàìі çíàõîäÿòü âіäïîâіäü íà ïîñòàâëåíå ïåäàãîãîì çàïèòàííÿ.

Âèîêðåìëþþòü òàêîæ äîñëіäíèöüêèé ðіâåíü, ÿêèé ïåðåäáà÷àє âèñó-
íåííÿ ãіïîòåç, ïîøóê ñïîñîáіâ їõ ïåðåâіðêè.

Ðîçãëÿíóâøè ðіçíі ðіâíі ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ, ìîæíà ïîáà÷èòè, ùî âіä-
ìіííîñòі â îðãàíіçàöії äîñëіäіâ íåâåëèêі, àëå ìåõàíіçì ïіçíàííÿ çìіíþ-
єòüñÿ ïðèíöèïîâî. Òîìó íàéáіëüø ïðîäóêòèâíèìè ó ïëàíі äîëó÷åííÿ 
ó÷íіâ äî ïîøóêîâîї äіÿëüíîñòі є ÷àñòêîâî-ïîøóêîâèé і äîñëіäíèöüêèé 
ðіâíі.

Âèìîãè äî ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ.
1. Óñâіäîìëåííÿ â÷èòåëåì і ó÷íÿìè ìåòè äîñëіäó. Äëÿ ïåäàãîãà öå äâі 

ãîëîâíі öіëі: íàáóòòÿ ó÷íÿìè íîâèõ çíàíü і äîëó÷åííÿ ó÷íіâ äî äîñëіä-
íèöüêîї äіÿëüíîñòі. Äëÿ ó÷íіâ ìåòà äîñëіäó – âіäïîâіäü íà ïîñòàâëåíå â÷è-
òåëåì ïðîáëåìíå çàïèòàííÿ.

2. ×іòêà і âè÷åðïíà іíñòðóêöіÿ ç òåõíіêè âèêîíàííÿ äîñëіäó. Öþ іí-
ñòðóêöіþ â÷èòåëü ìîæå íàäàòè â óñíіé ôîðìі, çàïèñàòè íà äîøöі àáî âçÿòè 
ç ïіäðó÷íèêà.

3. Êîíòðîëü ó÷èòåëåì õîäó ïðîâåäåííÿ äîñëіäó, ìîæëèâà êîðåêöіÿ äіé 
øêîëÿðіâ, äіàãíîñòèêà ñïðèéíÿòòÿ. Ó÷èòåëü ñëіäêóє, ùîá ó÷íі ñàìîñòіéíî 
âèêîíóâàëè іíñòðóêöіþ, çà ïîòðåáè íàäàє äîïîìîãó.

4. Ñàìîñòіéíіñòü âèñíîâêіâ äіòåé çà ðåçóëüòàòàìè äîñëіäó.
5. Çâ’ÿçîê ðåçóëüòàòіâ äîñëіäó ç ïðîöåñàìè ó ïðèðîäі, æèòòÿì ëþäèíè.
Âіäìіííîñòі ìіæ ñïîñòåðåæåííÿìè òà äîñëіäàìè.
Ñïîñòåðåæåííÿ íå ïåðåäáà÷àþòü àêòèâíîї âçàєìîäії ç îá’єêòîì. Äîñëіä-

íèê äèñòàíöіþєòüñÿ âіä íüîãî, ôіêñóþ÷è îòðèìàíі äàíі. Éîãî îñíîâíà
ìåòà – çáіð іíôîðìàöії, ÿêà ïîòіì áóäå àíàëіçóâàòèñÿ. Íàòîìіñòü ïіä ÷àñ 
äîñëіäó â÷åíèé âñòóïàє ç îá’єêòîì â àêòèâíó âçàєìîäіþ. Ìåòà öієї âçàєìî-
äії – ïåðåâіðèòè ãіïîòåçó, ïіäòâåðäèâøè її íåîáìåæåíó êіëüêіñòü ðàçіâ.

Âèêîðèñòàííÿ äîñëіäіâ ó ïåäàãîãі÷íîìó ïðîöåñі ïåðåäáà÷àє ÷іòêèé âіä-
áіð îá’єêòіâ òà ÿâèù ïðèðîäè, ÿêі òðåáà âèâ÷àòè äîñëіäíèì øëÿõîì (äèâ.
ìàë. 12, à òàêîæ Äîäàòîê).

Íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ ïåðøîêëàñíèêè íå âîëîäіþòü àíі ïî-
âíîþ іíôîðìàöієþ ïðî îá’єêòè ïðèðîäè, àíі íàâè÷êàìè äîñëіäæåíü, òîìó 
äîñëіäè ðîçïî÷èíàþòüñÿ çà áåçïîñåðåäíüîї ó÷àñòі òà ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷è-
òåëÿ.

Êåðіâíèöòâî ïіçíàâàëüíîþ äіÿëüíіñòþ ó÷íіâ ó ïðîöåñі îðãàíіçàöії òà ïіä 
÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ áàæàíî ðîçïî÷èíàòè ç îçíàéîìëåííÿ ç іíñòðóê-
öієþ (ïëàíîì ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ). Âàæëèâîþ âèìîãîþ äî äåìîíñòðàöії
äîñëіäó є ïіäãîòîâêà îáëàäíàííÿ òà ðîçìіùåííÿ éîãî òàê, ùîá êîæíîìó 
ó÷íåâі áóëî çðó÷íî çà íèì ñïîñòåðіãàòè.

Ó ïðîöåñі ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ äóæå êîðèñíî âèêîðèñòîâóâàòè ïðèéîì 
ïîñòàíîâêè çàâäàíü ïðàêòè÷íîãî õàðàêòåðó â çàõîïëèâіé äëÿ äіòåé ôîðìі.

Ñèñòåìà çàïèòàíü ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñëіäó:
 ßêå ÿâèùå ñïîñòåðіãàєìî (âèâ÷àєìî)?
 ßêå îáëàäíàííÿ âèêîðèñòîâóєìî äëÿ äîñëіäó?
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 ßê âіäáóâàєòüñÿ ÿâèùå, çà ÿêèì ñïîñòåðіãàєìî (÷îìó öå ñòàëîñÿ; êîëè
і äå ìè ñïîñòåðіãàëè ó ïðèðîäі öå ÿâèùå òîùî)?

Äëÿ ïîâòîðåííÿ é çàêðіïëåííÿ çäîáóòèõ çíàíü êîðèñíî ñòàâèòè çàïè-
òàííÿ, âіäïîâіäü íà ÿêі ïåðåäáà÷àє ïðîâåäåííÿ äîñëіäó. Íàïðèêëàä: «ßê
âè ìîæåòå äîâåñòè, ùî äëÿ æèòòÿ ðîñëèíàì ïîòðіáíі âîäà, òåïëî, ñâіòëî?».

Äîñëіäíî-åêñïåðèìåíòàëüíà äіÿëüíіñòü íàéàêòóàëüíіøà òîäі, êîëè є
çíà÷íèé ðåçóëüòàò ó òіé íàâ÷àëüíіé äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, äå ðîçóìîâà ðîáîòà
âіäáóâàєòüñÿ â ïîєäíàííі ç ïðàêòè÷íîþ, êîëè äіòè çäîáóâàþòü çíà÷íó ÷àñ-
òèíó çíàíü ñàìîñòіéíî, çà äîïîìîãîþ äîñëіäó òà åêñïåðèìåíòó [11].

ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ (àíãë. experiment)
Ñóêóïíіñòü äîñëіäіâ, îá’єäíàíèõ îäíієþ ñèñòåìîþ ïîñòàíîâêè,
âçàєìîçâ’ÿçêîì і ñïîñîáîì îáðîáêè ðåçóëüòàòіâ. Çàâäÿêè åêñïåðèìåíòó 
îòðèìóþòü ñóêóïíіñòü ðåçóëüòàòіâ, ÿêі äîïóñêàþòü ñïіëüíó îáðîáêó òà
çіñòàâëåííÿ.

Åêñïåðèìåíò – öå ìåòîä äîñëіäæåííÿ (ñïîñіá ïіçíàííÿ) äåÿêîãî ÿâèùà
ó øòó÷íî ñòâîðåíèõ óìîâàõ. Âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ñïîñòåðåæåííÿ àêòèâíîþ 
âçàєìîäієþ ç äîñëіäæóâàíèì îá’єêòîì. Ó íàâ÷àëüíіé äіÿëüíîñòі, ïîðÿä ç 
іíøèìè ïðàêòè÷íèìè ìåòîäàìè, åêñïåðèìåíò çàáåçïå÷óє åìïіðè÷íèé ðі-
âåíü ïіçíàííÿ і âèêëèêàє áіëüø àêòèâíó ðîçóìîâó äіÿëüíіñòü ó÷íіâ. Öå 
óíіâåðñàëüíèé ñïîñіá ïіçíàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó. Âіí ìàє ñêëàäíіøó
ïîðіâíÿíî ç äîñëіäîì ñòðóêòóðó: ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè – âèñóíåííÿ ãіïî-
òåçè – ïîøóê ñïîñîáіâ ïåðåâіðêè ãіïîòåçè (ïåðåâàæíî öå äîñëіä, àëå ìî-
æóòü äîëó÷àòè і ñïîñòåðåæåííÿ) – äії ç ïåðåâіðêè ãіïîòåçè – ïіäãîòîâêà 
îòðèìàíîї іíôîðìàöії – âèñíîâêè (ãіïîòåçà ïіäòâåðäæóєòüñÿ àáî ñïðîñòî-
âóєòüñÿ).

Åêñïåðèìåíò çàñòîñîâóþòü ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè âèâ÷èòè îá’єêò àáî
ÿâèùå çà çâè÷àéíèõ óìîâ íå âèïàäàє ìîæëèâîñòі, òîìó ïîòðіáíî ñòâîðþ-
âàòè øòó÷íå ñåðåäîâèùå çà ñïåöіàëüíèõ óìîâ; àáî â òèõ âèïàäêàõ, êîëè â
ïðèðîäíèé ïðîöåñ äîäàєòüñÿ äåÿêèé øòó÷íèé åëåìåíò. Íàïðèêëàä, âіçó-
àëüíî íå ìîæíà âèÿâèòè ó ґðóíòі ïîâіòðÿ і, ùîá éîãî ïîáà÷èòè, òðåáà 
ґðóíò çàíóðèòè ó âîäó. Ëèøå òîäі ó÷íі çìîæóòü ñïîñòåðіãàòè çà âèäіëåí-
íÿì áóëüáàøîê ïîâіòðÿ ç ґðóíòó. Òàê âîíè ïåðåêîíàþòüñÿ, ùî ґðóíò ìіñ-
òèòü ïîâіòðÿ. Ïîòіì ìîæíà ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ ïðî çíà÷åííÿ ïîâіòðÿ ó 
ґðóíòі, ïðî òå, ÿê ìîæíà çáіëüøèòè éîãî âìіñò.

Íàâ÷àëüíèé äîñëіä – öå åëåìåíòàðíèé åêñïåðèìåíò. Âіí є îäíèì ç íàé-
âàæëèâіøèõ ìåòîäіâ ïіçíàííÿ ïðèðîäè, íàêîïè÷åííÿ ÷óòòєâîãî äîñâіäó.
Іíôîðìàöіÿ, çäîáóòà òàêèì øëÿõîì, є îñíîâîþ ïåâíèõ òåîðåòè÷íèõ 
óçàãàëüíåíü, âèñíîâêіâ, âñòàíîâëåííÿ àáî ïіäòâåðäæåííÿ âæå çàñâîєíèõ 
çàêîíîìіðíîñòåé. Çà äîïîìîãîþ äîñëіäó âіäáóâàєòüñÿ ãëèáøå ïіçíàííÿ 
îá’єêòіâ ïðèðîäè [1].

Ïіä ÷àñ ñïîñòåðåæåíü âіäáóâàєòüñÿ íàêîïè÷åííÿ ïåâíèõ äàíèõ ïðî
îá’єêòè òà ÿâèùà, і â÷èòåëü ðàçîì ç äіòüìè íàìàãàєòüñÿ ç’ÿñóâàòè, ÿê öі 
ÿâèùà âіäáóâàþòüñÿ і ÷îìó. Ó õîäі òàêèõ ðîçäóìіâ íàðîäæóєòüñÿ ïðèïó-
ùåííÿ, àáî ãіïîòåçà. Äëÿ ïåðåâіðêè ãіïîòåçè і çäіéñíþþòü ñïåöіàëüíі äî-
ñëіäè – åêñïåðèìåíòè.

Åêñïåðèìåíò і äîñëіä ÿê ìåòîäè íàóêîâîãî ïіçíàííÿ ìàþòü âåëèêå çíà-
÷åííÿ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі. ßêùî ïîðіâíþâàòè öі ìåòîäè ç іíøèìè 
ïðàêòè÷íèìè ìåòîäàìè, òî âîíè çàáåçïå÷óþòü åìïіðè÷íèé ðіâåíü ïіçíàííÿ
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Ìàëþíîê 12. Çðàçêè çàâäàíü íà ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ ç ðіçíèõ òåì
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é âіäðіçíÿþòüñÿ âіä іíøèõ òèì, ùî âèêëèêàþòü áіëüø àêòèâíó ìèñëåí-
íєâó äіÿëüíіñòü; ðîçâèâàþòü äîñëіäíèöüêі íàâè÷êè, òâîð÷і çäіáíîñòі, ñàìî-
ñòіéíіñòü, ñàìîêîíòðîëü, öіëåñïðÿìîâàíіñòü øêîëÿðіâ.

Åêñïåðèìåíò і äîñëіä ìîæíà ïðîâîäèòè íà ðіçíèõ åòàïàõ óðîêó. Ïіä ÷àñ
âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó âîíè âèñòóïàþòü îñíîâíèì äæåðåëîì çíàíü. Ó 
õîäі çàêðіïëåííÿ – ïîêàçóþòü çâ’ÿçîê òåîðії і ïðàêòèêè. Ó ôîðìóâàëüíîìó 
îöіíþâàííі äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè óñâіäîìëåíіñòü çàñâîєíîãî ìàòåðіàëó.

Ãîòóþ÷è åêñïåðèìåíòè (äîñëіäè), ó÷èòåëü ìàє âðàõîâóâàòè òàêå:
çíàòè ìіðó â ðå÷îâèíàõ;
ðå÷îâèíè ìàþòü áóòè ÿêіñíі;
ïðèëàäè, îáëàäíàííÿ (ó ò.÷. ñêëÿíå) ìàє áóòè áåç äåôåêòіâ;
óñå îáëàäíàííÿ ãîòóєòüñÿ çàâ÷àñíî.
Îñíîâíі âèìîãè äî ïîñòàíîâêè äîñëіäіâ:
âèáіð ìåòè;
÷іòêà іíñòðóêöіÿ ç òåõíіêè âèêîíàííÿ ç ïîêàçîì òåõíі÷íèõ ïðèéîìіâ 

âèêîíàííÿ òà âêàçіâêàìè ùîäî òèõ ìîìåíòіâ, çà ÿêèìè òðåáà ñïîñòåðі-
ãàòè;

ïåðåâіðêà çàñâîєííÿ äіòüìè іíñòðóêöії ç âèêîíàííÿ;
ñâîє÷àñíà ðîçäà÷à íà ñòîëè ïðèëàääÿ äëÿ äîñëіäó;
êîíòðîëü ç áîêó â÷èòåëÿ çà ñàìîñòіéíîþ ðîáîòîþ ó÷íіâ;
ïðèáèðàííÿ ðîáî÷îãî ìіñöÿ;
çâіò ó ôîðìі ðîçïîâіäі ïðî òå, ÿê çáèðàëè ïðèëàä, ÿê ñïîñòåðіãàëè çà 

õîäîì äîñëіäó, âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ, âèñíîâêè òà
óçàãàëüíåííÿ;

ôіêñàöіÿ âèêîíàíèõ äîñëіäіâ ó çîøèòі (àëüáîìі).
Îñîáëèâå îñâіòíє é âèõîâíå çíà÷åííÿ ìàþòü äîñëіäè ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ 

íåæèâîї ïðèðîäè. Âîíè є ôóíäàìåíòîì óñіõ íàñòóïíèõ çíàíü ïðî ÿâèùà 
ïðèðîäè.

Äîñëіäè òà åêñïåðèìåíòè àêòèâіçóþòü ïіçíàâàëüíó äіÿëüíіñòü ó÷íіâ,
ÿêùî âîíè:

ïîєäíóþòüñÿ ç ïðîáëåìíèìè ñèòóàöіÿìè;
âіäîáðàæàþòü æèòòєâі ñèòóàöії;
âêëþ÷àþòüñÿ ó âèêëàä íîâîãî ìàòåðіàëó;
ïðîâîäÿòüñÿ äіòüìè çà òâîð÷èì çàâäàííÿì.
Äèäàêòè÷íî âèïðàâäàíå âèêîðèñòàííÿ åêñïåðèìåíòó-äîñëіäó «ìîäåëü

ïðèðîäíîãî ÿâèùà». Ïðèáëèçíà òåìàòèêà òàêèõ äîñëіäæåíü äëÿ 1–2 êëàñіâ:
Ïåðåõіä ðå÷îâèíè ç îäíîãî ñòàíó â іíøèé (ç ðіäêîãî â ãàçîïîäіáíèé, ç

ðіäêîãî ó òâåðäèé, ç ãàçîïîäіáíîãî ó òâåðäèé).
Ðîç÷èíåííÿ ðå÷îâèí.
ßê ïðàöþє òåðìîìåòð.
Âèìіðþâàííÿ òåìïåðàòóðè.
Êîëèâàííÿ òåìïåðàòóðè çàëåæíî âіä ïîðè ðîêó і ÷àñó äîáè, ïіäâè-

ùåííÿ òåìïåðàòóðè âíàñëіäîê ïîòðàïëÿííÿ â îðãàíіçì ìіêðîáіâ і âіðóñіâ,
çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè çà ñèëüíîї âòîìè. Çìіíà ñòàíó ðå÷îâèíè ïðè íà-
ãðіâàííі é îõîëîäæåííі.

Ïîâіòðÿ ó ïðèðîäі.
Âëàñòèâîñòі ïîâіòðÿ.
Âèÿâëåííÿ ïîâіòðÿ çà äîïîìîãîþ îðãàíіâ ÷óòòÿ.
Çìіíè ïîâіòðÿ ïðè íàãðіâàííі òà îõîëîäæåííі. Âîëîãіñòü ïîâіòðÿ.
Çíà÷åííÿ ïîâіòðÿ äëÿ îðãàíіçìіâ.
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 Âіòåð. Êîëіð íåáà. Ìîæëèâіñòü áà÷èòè íàâêîëèøíі ïðåäìåòè, âіä÷ó-
âàòè çàïàõè.

 Âåñåëêà.
 Ïîãîäíі ÿâèùà. Ïîâіòðîïëàâàííÿ. Õàðàêòåð îïàäіâ (ðîñà, ñíіã, ãðàä,

äîù, іíіé).
 Âèêîðèñòàííÿ òåïëîãî îäÿãó. Çèìіâëÿ òâàðèí і ðîñëèí ïіä ñíіãîì.
 Ïîÿâà ïіäøåðñòÿ ó çâіðіâ.
 Âîäà ó ïðèðîäі.
 Âëàñòèâîñòі âîäè (ïðîçîðà, áåçáàðâíà, áåç çàïàõó é ñìàêó, íàáóâàє 

ôîðìó îá’єêòà, ó ÿêîìó є).
 Ñòàíè âîäè. Âîäà-ðіäèíà – ó âîäîéìàõ, äîù і ðîñà. Òâåðäà âîäà – ãðàä, 

ñíіã, ëіä, іíіé, îæåëåäèöÿ. Ãàçîïîäіáíà âîäà – ïàðà â ïîâіòðі, âèïàðîâó-
âàííÿ, òóìàí.

 Âîëîãіñòü ïîâіòðÿ. Êèïіííÿ âîäè â ÷àéíèêó. Ìîðîçíі âіçåðóíêè íà 
âіêíі.

 Óìîâè æèòòÿ âîäíèõ ðîñëèí і òâàðèí.
 Âèêîðèñòàííÿ ÷èñòîї âîäè â òåõíіöі, ìåäèöèíі.
 Âîäîïðîâіä. Âîäîéìè. Äæåðåëà.
Çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ äîñëіäіâ, åêñïåðèìåíòіâ ÿê ïðàêòè÷íèõ äîñëіä-

íèöüêèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ â õîäі âèâ÷åííÿ êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» 
ðîçâèâàþòüñÿ óíіâåðñàëüíі íàâ÷àëüíі äії âñіõ áëîêіâ:

 îñîáèñòіñíі (âèçíàâàòè òà ïðèéìàòè áàçîâі öіííîñòі: áàæàííÿ ðîçó-
ìіòè îäèí îäíîãî, ðîçóìіòè ïîçèöіþ іíøîãî òîùî);

 ðåãóëÿòèâíі (ñàìîñòіéíî ôîðìóëþâàòè çàâäàííÿ: âèçíà÷àòè éîãî 
ìåòó, ïëàíóâàòè àëãîðèòì âèêîíàííÿ, ñàìîñòіéíî îöіíþâàòè, âèêîðèñòî-
âóâàòè ó âèêîíàííі çàâäàííÿ ðіçíі çàñîáè (äîâіäêîâó ëіòåðàòóðó, ІÊÒ, іí-
ñòðóìåíòè òà ïðèëàäè), âèêîíóâàòè ñàìîîöіíþâàííÿ òîùî);

 êîìóíіêàòèâíі (áðàòè ó÷àñòü ó äіàëîçі; ñëóõàòè і ðîçóìіòè іíøèõ, 
âèñëîâëþâàòè ñâîþ òî÷êó çîðó íà ïîäії, ðîçóìіòè ïðî÷èòàíå, âèêîíóâàòè
ðіçíі ðîëі ó ãðóïі, ñïіâïðàöþâàòè ç ìåòîþ ñïіëüíîãî âèðіøåííÿ ïðîáëåìè 
(çàâäàííÿ), âіäñòîþâàòè ñâîþ òî÷êó çîðó, äîòðèìóþ÷èñü ïðàâèë ìîâëåííє-
âîãî åòèêåòó; àðãóìåíòóâàòè ñâîþ òî÷êó çîðó çà äîïîìîãîþ ôàêòіâ і äî-
äàòêîâèõ âіäîìîñòåé, êðèòè÷íî ñòàâèòèñÿ äî ñâîєї äóìêè, óìіòè ïîãëÿíóòè 
íà ñèòóàöіþ ç іíøîãî áîêó òà äîìîâëÿòèñÿ â ðàçі íåçãîäè іíøèõ, ðîçóìіòè 
òî÷êó çîðó іíøîãî, áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîòі ãðóïè, ðîçïîäіëÿòè ðîëі, äîìîâ-
ëÿòèñÿ îäíå ç îäíèì òîùî);

 ïіçíàâàëüíі (îðієíòóâàòèñÿ â ïіäðó÷íèêó, ïëàíóâàòè ñâîþ ðîáîòó ç 
âèâ÷åííÿ íåçíàéîìîãî, ñàìîñòіéíî ïðèïóñêàòè, ÿêà äîäàòêîâà іíôîðìàöіÿ
çíàäîáèòüñÿ äëÿ âèâ÷åííÿ íåçíàéîìîãî ìàòåðіàëó; äîáèðàòè äæåðåëà іí-
ôîðìàöії ñåðåä çàïðîïîíîâàíèõ ó÷èòåëåì ñëîâíèêіâ, åíöèêëîïåäіé, äîâіä-
íèêіâ).

×è є âіäìіííîñòі ìіæ äîñëіäîì òà åêñïåðèìåíòîì?
Äîñëіä – îñíîâíèé ìåòîä äîñëіäæåííÿ, íàóêîâèé ïðîöåñ, öіëåñïðÿìî-

âàíà äіÿ, ùî ñóïðîâîäæóєòüñÿ óñïіøíîþ ðåàëіçàöієþ ïіäòâåðäæåííÿ àáî 
ñïðîñòóâàííÿ ãіïîòåçè. Äëÿ ðåàëіçàöії çàâäàííÿ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè
ñïåöіàëüíå îáëàäíàííÿ, òîäі ÿê åêñïåðèìåíòàëüíèé ïðîñòіð çàâæäè îáìå-
æåíèé.

Åêñïåðèìåíò – ìåòîä äîñëіäæåííÿ, ÿêèé çäіéñíþєòüñÿ â êåðîâàíèõ 
óìîâàõ äëÿ ïіäòâåðäæåííÿ ãіïîòåçè. Åêñïåðèìåíòàòîð àêòèâíî âçàєìîäіє 
ç îá’єêòîì і íàïðàâëÿє éîãî, ùî âіäðіçíÿє öåé ïðîöåñ âіä ñïîñòåðåæåííÿ.
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Îòæå, âіäìіííîñòі ìіæ öèìè êàòåãîðіÿìè ñïðàâäі íåçíà÷íі. Åêñïåðè-
ìåíò ïðîâîäèòüñÿ âïåðøå, âіí ïðèçíà÷åíèé äëÿ ïіäòâåðäæåííÿ ãіïîòåçè, à 
äîñëіä âèêîíóєòüñÿ іç çàçäàëåãіäü âèçíà÷åíèì ðåçóëüòàòîì. І òîé, і іíøèé
ïðîöåñ âіäáóâàєòüñÿ â êåðîâàíèõ óìîâàõ, çà àêòèâíîї âçàєìîäії ç îá’єêòîì
äîñëіäæåííÿ.

Åêñïåðèìåíò ñïðÿìîâàíèé íà êîíêðåòíó ìåòó, ÿêà є îñíîâîþ äëÿ äî-
ñëіäíèêà. Öÿ çäàòíіñòü ïåðåâіðÿòè іäåї, ïіäòâåðäæóâàòè ãіïîòåçó є ðóøіé-
íèì ìîìåíòîì â óÿâëåííі äîñëіäíèêà. Äîñëіä ìîæå áóòè âèêîíàíèé áåç
ÿêîїñü êîíêðåòíîї ìåòè, ñòèõіéíî, і äëÿ äîñëіäíèêà ìîæå áóòè «âèëêîþ» 
ìîæëèâèõ ðåçóëüòàòіâ. Çàçíà÷åíà ðіçíèöÿ íåñóòòєâà, і äàíі òåðìіíè öіë-
êîì ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê ñèíîíіìè. Àäæå їõ ãîëîâíà ñóòíіñòü – 
àêòèâíà ó÷àñòü ó ïðîöåñі, íå ëèøå ñïîñòåðåæåííÿ, à âçàєìîäіÿ ç îá’єêòîì.

Ñëîâî åêñïåðèìåíò ïîõîäèòü âіä ãð. experimentum, ùî ïåðåêëàäàєòüñÿ 
ÿê ñïðîáà, äîñëіä. Ç íàâåäåíèõ òóò âèçíà÷åíü ñòàє î÷åâèäíî, ùî ó âóçü-
êîìó ñåíñі ñëîâà òåðìіíè «äîñëіä» і «åêñïåðèìåíò» є ñèíîíіìàìè: «Âëàñíå,
ïîíÿòòÿ äîñëіä çáіãàєòüñÿ ç êàòåãîðієþ ïðàêòèêè, çîêðåìà, åêñïåðèìåíòó,
ñïîñòåðåæåííÿ». Âîäíî÷àñ ó øèðîêîìó ðîçóìіííі «äîñëіä âèñòóïàє і ÿê 
ïðîöåñ âïëèâó ëþäèíè íà çîâíіøíіé ñâіò, і ÿê ðåçóëüòàò öüîãî âïëèâó ó
âèãëÿäі çíàíü і âìіíü».

Ó íàóöі åêñïåðèìåíò âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ îòðèìàííÿ çíàíü, íåâіäî-
ìèõ ëþäñòâó â öіëîìó. Ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ âіí çàñòîñîâóєòüñÿ äëÿ îòðè-
ìàííÿ çíàíü, íåâіäîìèõ êîíêðåòíіé ëþäèíі. Çàêîíîìіðíîñòі ïðîâåäåííÿ
åêñïåðèìåíòіâ äîðîñëèìè і äіòüìè áàãàòî â ÷îìó íå çáіãàþòüñÿ.

«Åêñïåðèìåíòóâàííÿ» є áàãàòîçíà÷íèì ïîíÿòòÿì. Âîíî âèñòóïàє ÿê 
ìåòîä íàâ÷àííÿ, ÿêùî çàñòîñîâóєòüñÿ äëÿ ïåðåäà÷і äіòÿì íîâèõ çíàíü.
Éîãî ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ôîðìó îðãàíіçàöії ïåäàãîãі÷íîãî ïðîöåñó, ÿêùî
îñòàííіé çàñíîâàíèé íà ìåòîäі åêñïåðèìåíòóâàííÿ. І, íàðåøòі, åêñïåðè-
ìåíòóâàííÿ є îäíèì ç âèäіâ ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі äіòåé і äîðîñëèõ, ÿê 
öå âèäíî ç âèçíà÷åíü, íàâåäåíèõ âèùå.

Åêñïåðèìåíò ïîêëèêàíèé ïіäòâåðäèòè ãіïîòåçó, à äîñâіä – çàêðіïèòè її íà
ïðàêòèöі. Îäèíè÷íå äîñëіäæåííÿ, ÿê ïðàâèëî, íàçèâàþòü åêñïåðèìåíòîì, 
ìíîæèííå – äîñëіäîì. Ïðè ïðîâåäåííі åêñïåðèìåíòó ïåðåä äîñëіäíèêîì óæå 
âèíèêëà ïåâíà ìåòà, äîñëіä ìîæå çäіéñíþâàòèñÿ ñòèõіéíî, íàâìàííÿ.

Ó äîñëіäíèöüêіé äіÿëüíîñòі ìè ïîâèííі íàöіëþâàòèñÿ íå íà ðåçóëüòàò, à
íà ïðîöåñ äіÿëüíîñòі. Ãîëîâíå – âèêëèêàòè іíòåðåñ â ó÷íіâ, ñôîðìóâàòè áà-
æàííÿ äî ïіçíàííÿ íåâіäîìîãî, і òîäі áàæàíèé ðåçóëüòàò áóäå çàáåçïå÷åíî.

Перевіримо себе
Оберіть очікувані результати формування в молодших школярів на-
вчально-пізнавальної активності, уміння бачити та розуміти навко-
лишній світ засобами експерименту (досліду).

А Підтримання інтересу до засвоєння знань за допомогою досвіду практичних до-
слідів на вивчення властивостей різних предметів.
Б Уміння вести дослідження у вигляді найпростіших дослідів, використовувати
різну інформацію допоможуть безболісно перейти до навчання в середній та стар-
шій школі.
В Стимулювання емоційного позитивного ставлення до навчання.
Г Визначення та оцінка впливу на вибір здорової та безпечної поведінки.
Д Ведення дослідної діяльності допоможе сформувати в дітей правильну наукову
картину світу.
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ДОДАТОК

СПОСТЕРЕЖЕННЯ
І. Спостереження за погодою

Інструкційна картка
1. Коли проводимо спостереження.
Зазначте пору року, дату, час та місце спостереження.

пора року дата час місце

2. Стан неба.
Подивіться на небо, опишіть хмари: визначте їхню форму, колір. Високо чи 

низько вони пливуть, швидко чи повільно? Що вони нагадують?

хмари

форма колір висота швидкість на що схожі

3. Чи є вітер.
Відкрита місцевість чи закрита деревами?
За рухом листя на деревах або вітрячком з’ясуйте, чи є вітер. Як змінюється 

його швидкість залежно від характеру рослинності?
Який напрям вітру? Напрям вітру визначаємо стороною горизонту, звідки він дме.

вітер

напрям яка місцевість

 Північний
 Західний
 Південний
 Східний

Вітер може бути:
Теплий, холодний, сильний, слабкий, легкий, поривчастий, ураган-
ний, бурхливий, сухий, морозний, гарячий, штиль (відсутність ві-
тру).

(потрібне підкресліть або допишіть своє слово)

4. Чи є роса.
Пройдіться по траві. Чи можна побачити на траві або вашому взутті залишки 

вологи? Зробіть висновки про наявність водяного пару (вологи) у повітрі.
5. Як «працює» Сонце.
Станьте обличчям до сонця. Що ви відчуваєте під сонячним промінням?

Станьте в тінь. Як змінюються ваші відчуття? Визначте температуру повітря на 
сонці і в тіні, зробіть фото дослідницького процесу.
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об’єкт температура повітря відчуття

сонце

тінь

6. Зробіть висновок про погоду в день спостереження.к
7. Яке навколо повітря.
Дослідіть чистоту повітря у вашому мікрорайоні, школі.
Візьміть кілька пластикових тарілок або скляних банок та змастіть їх вазеліном. 

Розташуйте в кількох місцях (біля дороги, в парку, саду, у коридорі), а одну зали-
ште у класі. Через 4–7 днів зберіть їх і порівняйте.

Замість тарілок можна використати скотч і папір, заздалегідь виготовивши з них 
пристрій для визначення чистоти повітря.

Зафіксуйте результати в будь-який спосіб (світлини, опис тощо). Зробіть 
висновок.

ІІ. Опис природного об’єкта (дерева або куща)
Інструкційна картка

1. Розгляньте об’єкт дослідження – дерево (кущ). До якої групи об’єктів при-
роди він належить (потрібне підкресліть)?

Нежива, жива природа; хвойна, листяна рослина.
2. Замалюйте схематично об’єкт дослідження. Підпишіть органи рослини.
3. Роздивіться уважно листок рослини. Зробіть опис листка за планом.
1) Визначте:
 розміри листка у найвужчій, широкій, довгій частинах

Частини листка Розміри листка, см

найвужча

широка

довга

 форму листка, яку геометричну фігуру нагадує (потрібне підкресліть)
Коло, овал, квадрат, прямокутник, трикутник, ромб.
 колір листка
 яка поверхня листка: гладка, шорстка (потрібне підкресліть).
 відтінки яких кольорів переважають
Доберіть відповідні кольори і намалюйте листок.
2) Опишіть край листка, із чим його можна порівняти.
3) Стан листка (потрібне підкресліть).
Запилений, пошкоджений, неушкоджений, чистий.
4) Зробіть висновок про значення листя.к
4. Чи є на дереві квітки, плоди? До якої групи рослин належить? (Потрібне 

підкресліть).
Дикорослі, культурні.
5. Дослідіть кору дерева (куща).
Прикладіть аркуш паперу до стовбура дерева (куща) і помалюйте по ньому 

алюмінієвою ложкою або олівцем. Який малюнок вийшов? Дослідіть кору дерева 
(куща), що росте поряд. Порівняйте і зробіть висновок.
Чи є на корі дерева (куща) інші організми? Які?
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 Визначте товщину стовбура досліджуваного дерева (куща). Чи можна за
отриманими результатами вимірювання встановити його вік?
 Розгляньте кору дерева (куща) за допомогою лупи. Що ви помітили? (По-

трібне підкресліть).
Поверхня гладка, шорстка, наявні тріщини, трухлява, липка, укрита мохом,

лишайниками.
 Чи рівномірно розміщені на корі дерева (куща) мохи і лишайники? Де їх 

більше? Чому? Якого вони кольору?
Для яких представників тваринного світу дерево (кущ) є домівкою?
Як називається дерево (кущ), що ви досліджували? Що допомогло вам

з’ясувати його назву?

ДОСЛІДИ
І. Яка роль дощових черв’яків у природі?
Ресурси: 2 пластикові склянки, ножиці, шило, скотч, пластиковий ніж, лійка з

водою, декілька черв’яків, морква, картопля, коробка з-під взуття, пластикова
пляшка, кухонна дошка, пластиковий стаканчик ґрунту і піску.

Особливості проведення: Спостереження проводити впродовж 3–4 днів.
Вступна бесіда. Багато тварин живе в нас під ногами, але ми їх не помічаємо.

Копніть землю, і ліниві дощові черв’яки, незграбні личинки, верткі багатоніжки 
з’являться на світ з грудок землі, які розсипаються під лопатою. Хтось гидливо
відкидає їх у бік, хтось негайно знищує як шкідників сільського господарства. Стоп!
А ви впевнені, що це наші вороги, а не друзі? Якщо мешканців ґрунту знищити, то 
він втратить родючість. А якщо ґрунт не родючий, що на ньому виросте? І що ми 
будемо їсти? Біля поверхні живуть кліщі, равлики, слимаки, комахи, які не мають
спеціальних пристосувань для риття ґрунту. Глибше освоїлися дощові черв’яки,
багатоніжки, личинки комах, які можуть прокладати собі дорогу самі. Найбільші
жителі ґрунту – кроти, землерийки і сліпаки. Вони живуть у повній темряві, тому 
мають погано розвинений зір. Усе в них пристосоване для життя під землею: видо-
вжене тіло, густа і коротка шерсть, у крота – сильні копальні передні лапи, у сліпа-
ків – потужні різці. Вони будують складну систему ходів під землею, пастки, комори,
збагачують ґрунт киснем та вологою. Як і всім живим організмам, їм теж потрібні
вода і повітря. Ґрунт пронизують корені рослин, грибниці різних грибів. Вони по-

у ру р р

глинають воду і розчинені в ній мінеральні солі. У ґрунті живуть сотні мільйонів
невидимих для нашого ока мікроорганізмів. Вони розкладають рештки рослин і
тварин, перетворюють їх на поживні речовини, які розчиняються в ґрунтовій воді і 
всмоктуються коренями рослин.

Х і д  д о с л і д ж е н н я
1. Відріжте горло в пластиковій пляшці так, щоб у вас вийшов великий стакан.
2. У коробці від взуття шилом зробіть отвори, щоб у неї потрапляло повітря.
3. Кришку коробки приклейте скотчем, щоб вона зручно відкривалася.
4. У пляшку насипте шарами пісок і ґрунт.
5. Дрібно поріжте моркву і картоплю. Овочевий салат засипте у пляшку.
6. Добре полийте овочі і ґрунт. Запустіть у пляшку декілька черв’яків.
7. Ставимо пляшку у коробку і закриваємо її.
8. Спостерігаємо, які зміни відбудуться через 3–4 дні.
ІІ. Які звуки нас оточують?
Мета: дослідити свою сприйнятливість до шуму; усвідомити потребу регу-

лювати шум у власному оточенні.
Ресурси: папір, олівці, музика (магнітофон або смартфон).
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Методичні поради: заняття доцільно проводити на природі. Запропонуйте 
учням відтворити різні звуки, що впливають на них. Порівняти рівень гучності 
музики, яку вони слухають, з рівнем гучності музики, яку слухали їхні батьки, 
дідусі та бабусі. Чим ці звуки різняться?

Опорна інформація. У великих містах шум може негативно впливати на 
здоров’я людей і тим самим знижувати рівень життя. Надмірний рівень шуму може 
погіршувати слух. Наприклад, слухання надто гучної музики, часте використання 
навушників. Більшість людей, які працюють на підприємствах з високим рівнем 
шуму, страждають на погіршення слуху. Тому правила з техніки безпеки вимага-
ють у таких випадках працювати в навушниках.

У деяких країнах приймають закони, які обмежують рівень шумового забруд-
нення. Згідно з таким законом кожна людина має право вимагати, щоб рівень шуму 
на певній території не перевищував рівня, передбаченого нормами закону в ден-
ний чи нічний час.

Де в містах рівень шумового забруднення вищий? (Біля автострад, заводів, 
кар’єрів). А де – найнижчий? (У «спальних» мікрорайонах).

Чому місцеві громади споруджують уздовж автострад захисні стіни?

ÔÎÍÎÌÅÒÐ (àíãë. phonometer, íіì. Phonometer)
Ïðèëàä äëÿ âèçíà÷åííÿ ðіâíÿ øóìó (ãó÷íîñòі çâóêó). Íàçâà ïîäіáíîãî
ïðèëàäó, ùî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèìіðþâàííÿ ãîñòðîòè ñëóõó, – 
àóäіî ìåòð.

Вступна бесіда. Вправа «Криголам». Візьміть аркуш паперу та олівець. За-
плющте очі на 30 секунд і прислухайтеся до звуків. Розплющте очі та швидко 
зобразіть звуки, які ви чули, будь-якими малюнками. Цю вправу можна провести 
під час перерви. Обговоріть малюнки учнів. Які звуки чули, які вони емоції 
викликали?

Запропонуйте учням вийти на вулицю і продовжити дослідження. Об’єднайте їх 
у групи і роздайте інструктивні картки по одній на групу.

Інструкційна картка
1. Прислухайтеся, які звуки ви чуєте. Запишіть у таблицю назви тіл, що вида-

ють ці звуки. Підкресліть гучні звуки. До якої групи вони належать?

ПРИРОДНІ ШТУЧНІ

2. Які із почутих звуків заспокоюють і знімають напруження? А які – навпаки?
3. Як звуки впливають на ваш настрій? На здоров’я?
4. Які звуки створюють шумове забруднення у вас удома, у школі, місті, селі?
Дискусія.
 Як гучні звуки впливають на вас? Ваших батьків? Дідусів і бабусь?
Негативно, позитивно.
Чи ви і ваші батьки однаково сприйнятливі до шуму?
Як ви гадаєте, чи потрібні закони, які обмежують рівень шумового забруд-

нення? Які обмеження ви запропонували б?
Які звуки вдома, місті, у школі вам подобаються, а які – ні?
Чи страждаєте ви самі від шумового забруднення? Що ви можете зробити, 

щоб знизити його рівень?
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5. Запишіть на телефон різні звуки і запропонуйте послухати їх класові. Нехай 
учні спробують упізнати та вгадати, де ці звуки записано.

6. Запросіть до класу фахівця з обладнанням для вимірювання шуму або ско-
ристайтеся смартфоном. Поясніть, які рівні звуку не зашкоджують здоров’ю лю-
дей, а які – небезпечні.

7. Завершіть урок на приємній ноті слуханням записів, на яких звучать при-
родні звуки, наприклад шум дощу, спів пташок, плескіт хвиль тощо.

ІІІ. Звук грає в хованки
Місце проведення: вулиця або авдиторія.
Ресурси: квасоля, жерстяна банка, шарф.
Особливості проведення: дослідження можна проводити в парі.
Вступна бесіда. Чи завжди ви можете визначити, з якого боку йде звук? А якщо 

він далеко? Чи буває так, що звук грає в хованки?
Х і д  д о с л і д ж е н н я

1. Запропонуйте сусідові/сусідці по парті зав’язати очі шарфом.
2. Візьміть до рук ваш «музичний інструмент» і продемонструйте звуки.
3. Запропонуйте відгадати, з якого кутка кімнати чути звуки.
4. Станьте за спиною однокласника/однокласниці і пограйте на «інструменті».
5. Запитайте, звідки йде звук.
Висновок. Мозок отримує інформацію з обох вух одночасно. Аналізуючи від-

стань від джерела шуму до кожного вуха, ми розуміємо, де це джерело (предмет) 
є. Коли звук з’являється на однаковій відстані від обох вух, легко заплутатися.

ІV. Як побачити звук?
Місце проведення: авдиторія.
Ресурси: ножиці, пластиковий стакан ґрунту або солі чи дрібної крупи, мо-

ток вузької ізострічки, кухонна дошка, дерев’яний відбивний молоток, металева
миска, поліетиленова плівка.

Вступна бесіда.
Х і д  д о с л і д ж е н н я

1. Обріжте плівку так, щоб вона накрила миску із запасом у 8–10 см. Накрива-
ємо плівкою миску.

2. Закріплюємо плівку на мисці ізострічкою. Плівка має бути добре натягнута.
3. Насипаємо на плівку ґрунт (сіль або крупу). Підносимо до миски кухонну до-

шку і дерев’яний молоток. Б’ємо молотком по дошці.
4. Чому ґрунт підскакує?
Висновок. Звукові хвилі, досягаючи різних предметів, мають на них ударний

вплив. Звукові хвилі вдаряють по твердих предметах, змушуючи їх коливатися, і 
призводять до вібрації.
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2.5. Особливості та роль екскурсій
у пізнанні навколишнього світу

Єдиний шлях, що веде до пізнання, – це 
діяльність.

Джордж Бернард Шоу

Åêñêóðñіÿ – äîñèòü ïîøèðåíà ôîðìà ïіçíàâàëüíî-îñâіòíüîї ðîáîòè ç äі-
òüìè. Çà її äîïîìîãîþ äîñÿãàþòüñÿ ðіçíі ïåäàãîãі÷íі öіëі. Ó ïî÷àòêîâèõ 
êëàñàõ åêñêóðñії âèêîðèñòîâóþòüñÿ íå òіëüêè íà óðîêàõ, à é ó ïîçàêëàñ-
íіé, ó ïîçàøêіëüíіé ðîáîòі.

Ñëîâî åêñêóðñіÿ (àíãë. excursion) – ëàòèíñüêîãî ïîõîäæåííÿ і â ïåðå-
êëàäі îçíà÷àє âèëàçêó, âіäâіäóâàííÿ áóäü-ÿêîãî ìіñöÿ àáî îá’єêòà ç ìåòîþ 
éîãî âèâ÷åííÿ. Ïіä åêñêóðñієþ ðîçóìіþòü òàêó ôîðìó îðãàíіçàöії îñâіò-
íüîãî ïðîöåñó, çà ÿêîї ó÷íі ñïðèéìàþòü і çàñâîþþòü çíàííÿ øëÿõîì ïåðå-
ìіùåííÿ äî ìіñöÿ ðîçòàøóâàííÿ äîñëіäæóâàíèõ îá’єêòіâ (ïðèðîäè,
ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ, іñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê òîùî) òà áåçïîñåðåäíüîãî îçíà-
éîìëåííÿ ç íèìè.

Íà ñó÷àñíîìó åòàïі ðåôîðìóâàííÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè íåîáõіäíî, ùîá 
åêñêóðñії ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà ðåãóëÿðíі çàãàëüíîïіçíàâàëüíі òà ðîçâè-
âàëüíі çàíÿòòÿ. Öÿ ðîáîòà âàæëèâà íå ëèøå â óðî÷íèé ÷àñ, à é ç ãðóïàìè 
ïðîäîâæåíîãî äíÿ, äå åêñêóðñії ïðèçíà÷åíі òàêîæ äëÿ àêòèâíîãî âіäïî-
÷èíêó øêîëÿðіâ ïіñëÿ óðîêіâ.

Ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ âèõîâàíöіâ, ó÷íіâ, ñòóäåíòіâ ïіä 
÷àñ ïðîâåäåííÿ îñâіòíіìè çàêëàäàìè, ÿêі ïåðåáóâàþòü ó ñôåðі óïðàâëіííÿ 
Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè, òà îðãàíàìè óïðàâëіííÿ îñâіòîþ 
ðîçðîáëåíî «Іíñòðóêöіþ ùîäî îðãàíіçàöії òà ïðîâåäåííÿ åêñêóðñіé і ïîäî-
ðîæåé ç ó÷íіâñüêîþ òà ñòóäåíòñüêîþ ìîëîääþ», ÿêó çàòâåðäæåíî íàêàçîì 
Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 02.10.2014 № 1124 òà çàðåєñòðî-
âàíî â Ìіíіñòåðñòâі þñòèöії Óêðàїíè 27 æîâòíÿ 2014 ð. çà № 1341/26118.

Åêñêóðñіÿ є ôîðìîþ îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó, ÿêà äîçâîëÿє ïðî-
âîäèòè ñïîñòåðåæåííÿ, áåçïîñåðåäíüî âèâ÷àòè ðіçíі ïðåäìåòè, ÿâèùà і 
ïðîöåñè â ïðèðîäíèõ àáî øòó÷íî ñòâîðåíèõ óìîâàõ. Åêñêóðñії ìàþòü âå-
ëèêå ïіçíàâàëüíå і âèõîâíå çíà÷åííÿ. Âîíè êîíêðåòèçóþòü, ïîãëèáëþþòü 
і ðîçøèðþþòü çíàííÿ ó÷íіâ. Íà åêñêóðñіÿõ ó÷íі ïåðåâіðÿþòü íà ïðàêòèöі 
òåîðåòè÷íі çíàííÿ і òðàíñôîðìóþòü їõ â óìіííÿ і íàâè÷êè.

Ãîëîâíà äèäàêòè÷íà ìåòà åêñêóðñіé – ôîðìóâàííÿ íîâèõ çíàíü ÷åðåç 
áåçïîñåðåäíі ñïîñòåðåæåííÿ çà ïðèðîäíèìè, ñîöіàëüíèìè, âèðîáíè÷èìè
îá’єêòàìè і ÿâèùàìè, äîëó÷åííÿ øêîëÿðіâ äî äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі: 
àíàëіçó é ïîðіâíÿííÿ âëàñòèâîñòåé îá’єêòіâ, ÿâèù, їõ çàêîíîìіðíîñòåé ç 
ìåòîþ óçàãàëüíåííÿ іíôîðìàöії, ïіçíàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó.

Åêñêóðñії çàáåçïå÷óþòü ðåàëіçàöіþ äèäàêòè÷íîãî ïðèíöèïó çâ’ÿçêó òå-
îðії ç ïðàêòèêîþ. Âîíè є äîñèòü åôåêòèâíîþ ôîðìîþ îðãàíіçàöії íàâ÷àëü-
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íîї ðîáîòè і â öüîìó âіäíîøåííі âèêîíóþòü ðÿä іñòîòíèõ äèäàêòè÷íèõ
ôóíêöіé: çà äîïîìîãîþ åêñêóðñіé ðåàëіçóєòüñÿ ïðèíöèï íàî÷íîñòі íà-
â÷àííÿ, îñêіëüêè ïіä ÷àñ їõ ïðîâåäåííÿ ó÷íі áåçïîñåðåäíüî çíàéîìëÿòüñÿ
ç äîñëіäæóâàíèìè îá’єêòàìè òà ÿâèùàìè; åêñêóðñії äîçâîëÿþòü ïіäâèùó-
âàòè íàóêîâіñòü íàâ÷àííÿ і çìіöíþâàòè éîãî çâ’ÿçîê ç æèòòÿì, ç ïðàêòè-
êîþ; åêñêóðñії ñïðèÿþòü ïîëіòåõíі÷íîìó íàâ÷àííþ, áî äàþòü ìîæëèâіñòü
çíàéîìèòè ó÷íіâ ç âèðîáíèöòâîì, іç çàñòîñóâàííÿì íàóêîâèõ çíàíü ó ïðî-
ìèñëîâîñòі і ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі; åêñêóðñії âіäіãðàþòü âàæëèâó ðîëü ó 
ïðîôåñіéíіé îðієíòàöії ó÷íіâ íà âèðîáíè÷ó äіÿëüíіñòü і îçíàéîìëåííі їõ ç  
óìîâàìè òà ðåçóëüòàòàìè ïðàöі ïðàöіâíèêіâ ïðîìèñëîâîñòі, ñіëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà, ñôåðè ïîñëóã òîùî. Åêñêóðñії äàþòü ìîæëèâіñòü ïîєäíàòè
ìåòîäè і ïðèéîìè íàâ÷àííÿ і íàóêîâîãî äîñëіäæåííÿ.

Åêñêóðñії ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ і ðîçâèòêó òàêèõ çäіáíîñòåé і íàâè÷îê 
ó÷íіâ:

îðієíòóâàòèñÿ â íàâêîëèøíіé äіéñíîñòі;
ñïîñòåðåæëèâîñòі; ðîáèòè âèñíîâêè, óçàãàëüíåííÿ;
êîìóíіêàòèâíîñòі; âçàєìîäіÿòè óñíî;
ñàìîñòіéíî çíàõîäèòè іíôîðìàöіþ; êîðèñòóâàòèñÿ íåþ â òåîðåòè÷íîìó

і ïðàêòè÷íîìó ïіçíàííі äîâêіëëÿ;
ñïіëüíîãî òà іíäèâіäóàëüíîãî ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü òîùî.
Äî îñîáëèâîñòåé ïðîâåäåííÿ åêñêóðñіé äëÿ äіòåé âіäíîñÿòüñÿ òàêі âè-

ìîãè: äëÿ øêîëÿðіâ çàõіä ïîâèíåí áóòè íå òіëüêè öіêàâèì і ïіçíàâàëüíèì, 
à é áåçïå÷íèì. Ïåäàãîã ïîâèíåí ïðîäóìàòè ïëàí і ñêëàñòè éîãî òàê, ùîá 
äіòè ìîãëè äîòðèìóâàòèñÿ ðåæèìó äíÿ, íå ïіääàâàëèñÿ íåáåçïå÷íèì çî-
âíіøíіì âïëèâàì.

Êðіì òîãî, åêñêóðñії çìіöíþþòü ñâіäîìó äèñöèïëіíó ó÷íіâ, ðîçâèâàþòü
ó íèõ ñàìîñòіéíіñòü, âіäïîâіäàëüíіñòü і ïðàöüîâèòіñòü. Óìîâè åêñêóðñіé-
íîãî æèòòÿ ôîðìóþòü іíòåðåñ äî ïіäïðèєìëèâîñòі, çáàãà÷óþòü êîìóíіêà-
öіéíі çäіáíîñòі ó÷íіâ, ðîçâèâàþòü óìіííÿ ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî ïåâíîãî
ñåðåäîâèùà, êìіòëèâіñòü ó ðіçíèõ íåñòàíäàðòíèõ ñèòóàöіÿõ, äîïîìàãàþòü 
ó÷íÿì ñîöіàëіçóâàòèñÿ і ãîëîâíå – ïіçíàòè íàâêîëèøíþ äіéñíіñòü.

ЕКСКУРСІЇ

За змістом

тематичні природничо-наукові вступні

комплексні соціальні поточні

здоров’язбережувальні

історичні

екологічні

виробничі узагальнюючі

За об’єктом вивчення За дидактичною метою

Ñõåìà 7. Âèäè åêñêóðñіé çà çìіñòîì, îá’єêòîì âèâ÷åííÿ, äèäàêòè÷íîþ ìåòîþ
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Òåìà, çìіñò åêñêóðñії âèçíà÷àþòüñÿ âіäïîâіäíî äî ïðîãðàìîâèõ âèìîã
íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòó. Їõ ðîçêðèòòÿ çäіéñíþєòüñÿ ó âèãëÿäі іíôîðìàöіé-
íîãî ïîâіäîìëåííÿ, åâðèñòè÷íîї áåñіäè, ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìíîї ñèòóàöії,
äèñêóñії, ñòâîðåííÿ ïðîєêòó òîùî âіäïîâіäíî äî ïіçíàâàëüíèõ іíòåðåñіâ і 
ìîæëèâîñòåé ó÷íіâ ïåâíîї âіêîâîї êàòåãîðії.

Çàëåæíî âіä òîãî, ùî є îá’єêòîì âèâ÷åííÿ, åêñêóðñії ïîäіëÿþòü íà äå-
êіëüêà âèäіâ (äèâ. ñõ. 7).
 ÏÐÈÐÎÄÍÈ×Î-ÍÀÓÊÎÂІ ÅÊÑÊÓÐÑІЇ. Åêñêóðñії â ïîëå, äî ëіñó, íà 
ëóêó, äî ðі÷êè, îçåðà, ó çîîïàðê òîùî. Îá’єêòàìè âèâ÷åííÿ є íåæèâà і 
æèâà ïðèðîäà: ґðóíòè, âîäà, ïîâіòðÿ, êîðèñíі êîïàëèíè, ïîãîäà; äèêі і 
êóëüòóðíі ðîñëèíè; äåðåâà, êóùі, òðàâ’ÿíèñòі ðîñëèíè; òâàðèíè (ðèáè, 
ïòàõè, êîìàõè, çâіðі); äèêі і ñâіéñüêі òâàðèíè.

Åêñêóðñії â ïðèðîäó ìàþòü âåëèêå âèõîâíå çíà÷åííÿ. Ñàìå íà åêñêóð-
ñіÿõ â ó÷íіâ âèõîâóєòüñÿ іíòåðåñ і ëþáîâ äî ïðèðîäè, åñòåòè÷íі ïî÷óòòÿ. 
Âîíè â÷àòüñÿ áà÷èòè її êðàñó, ðîçóìіòè íåîáõіäíіñòü äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ 
äî ïðèðîäè. Öå òàê çâàíà åìîöіéíà ñòîðîíà åêñêóðñіé. Çíàííÿ, îòðèìàíі
â öèõ óìîâàõ, âèÿâëÿþòüñÿ äóæå ìіöíèìè і íàäîâãî âіäêëàäàþòüñÿ â äè-
òÿ÷іé ïàì’ÿòі.

Åêñêóðñії ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ åêîëîãі÷íîї ñâіäîìîñòі ó÷íіâ. Ëþáîâ 
äî ðіäíîãî êðàþ âèõîâóєòüñÿ íà îñíîâі ïіçíàííÿ éîãî ïðèðîäè. Óñâіäîì-
ëåííÿ äèòèíîþ ìіðè âіäïîâіäàëüíîñòі ëþäèíè ïåðåä ïðèðîäîþ, íåîáõіä-
íîñòі çáåðåæåííÿ її áàãàòñòâà і ðіçíîìàíіòòÿ є óìîâîþ ôîðìóâàííÿ 
åêîëîãі÷íî ãðàìîòíîї îñîáèñòîñòі. Âîíè äàþòü ìîæëèâіñòü íà ÿñêðàâèõ
êîíêðåòíèõ ôàêòàõ ïîêàçàòè ó÷íÿì âçàєìîçâ’ÿçîê ÿâèù ïðèðîäè, âïëèâ 
ëþäèíè/ëþäñòâà íà çáåðåæåííÿ і ïðèìíîæåííÿ її öіëіñíîñòі і êðàñè.

Ãîëîâíå çíà÷åííÿ åêñêóðñіé â ïðèðîäó ïîëÿãàє â òîìó, ùî äіòè ñïîñòå-
ðіãàþòü ÿâèùà і îá’єêòè â ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùі і ðîçãëÿäàþòü їõ íå 
іçîëüîâàíî, à â ïîєäíàííі ç іíøèìè îá’єêòàìè. Äіòè ðîçãëÿäàþòü, âèâ÷à-
þòü áóäü-ÿêèé îá’єêò ÿê ÷àñòèíó єäèíîї ñèñòåìè, óñâіäîìëþþòü ñåáå ÿê 
÷àñòèíó ñèñòåìè ñâіòó ïðèðîäè. Ïðè öüîìó â ó÷íіâ ðîçâèâàєòüñÿ ñïîñòå-
ðåæëèâіñòü, çáàãà÷óєòüñÿ îñîáèñòèé äîñâіä.

Êðіì òîãî, åêñêóðñії â ïðèðîäó ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ ìîðàëüíèõ ÿêîñ-
òåé. Ìîæëèâіñòü ïîçíàéîìèòèñÿ ç ÷èìîñü íîâèì, öіêàâà ïіçíàâàëüíà і 
ïðàêòè÷íà äіÿëüíіñòü – óñå öå âèêëèêàє ó äіòåé ðàäіñíі ïåðåæèâàííÿ, 
îá’єäíóє їõ, ñïðèÿє ðîçâèòêó êîëåêòèâíèõ âçàєìèí. ßê і íà іíøèõ çàíÿò-
òÿõ, íà åêñêóðñії äіþòü ïðàâèëà ïîâåäіíêè, ïіäïîðÿäêóâàííÿ ÿêèì äèñ-
öèïëіíóє її ó÷àñíèêіâ. Âèêîíàííÿ ðіçíèõ çàâäàíü (íàïðèêëàä, çіáðàòè
íàñіííÿ áóð’ÿíіâ äëÿ ïіäãîäіâëі ïòàõіâ) ðîçâèâàє ïî÷óòòÿ âіäïîâіäàëüíîñòі
çà äîðó÷åíó ðîáîòó, âèìàãàє óçãîäæåíèõ ç òîâàðèøàìè äіé, àêóðàòíîñòі, 
òî÷íîñòі, îáåðåæíîñòі. Ó÷èòåëü/â÷èòåëüêà (ÿê åêñêóðñîâîä) âèêîðèñòîâóє
ÿê ïðèðîäíі, òàê і ñïåöіàëüíî ñòâîðåíі ñèòóàöії äëÿ âèõîâàííÿ ó äіòåé 
ñïðàâåäëèâîñòі, äîáðîçè÷ëèâîñòі, ïîâàãè îäèí äî îäíîãî. Âіí ïðèâåðòàє 
äіòåé äî îöіíêè âіäïîâіäåé òîâàðèøіâ, ó÷èòü ïîìі÷àòè óñïіõè, ðàäіòè їì, 
ñïіâïåðåæèâàòè íåâäà÷àì.

Ìîðàëüíå âèõîâàííÿ çäіéñíþєòüñÿ â íåðîçðèâíіé єäíîñòі ç åñòåòè÷íèì 
ðîçâèòêîì. Âåëèêà êіëüêіñòü і ðіçíîìàíіòíіñòü ó ïðèðîäі êîëüîðіâ і âіä-
òіíêіâ, çâóêіâ, ôîðì, ëіíіé, їõ ïîєäíàííÿ, äèíàìі÷íіñòü, ìіíëèâіñòü, ðèò-
ìі÷íіñòü âèêëèêàþòü âіäïîâіäíі åñòåòè÷íі ïî÷óòòÿ і ïåðåæèâàííÿ. Ó 
êîìïëåêñі îñâіòíüî-âèõîâíèõ çàâäàíü, ÿêі ñòàâëÿòüñÿ і ðåàëіçóþòüñÿ ïðè 
ïіäãîòîâöі і ïðîâåäåííі åêñêóðñіé, îäíà ç öåíòðàëüíèõ – íàâ÷èòè äіòåé 
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áà÷èòè і ðîçóìіòè êðàñó ïðèðîäè, íàñîëîäæóâàòèñÿ íåþ, ïåðåäàâàòè ñâîї
âðàæåííÿ â ðіçíèõ âèäàõ õóäîæíüîї äіÿëüíîñòі (ìàëþíîê, ñëîâî, ïіñíÿ òà
іí.). Îäíàê ÿêіñòü åñòåòè÷íèõ ñïðèéìàíü áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü âіä êå-
ðіâíèöòâà öèì ïðîöåñîì. Òîìó â÷èòåëü/ó÷èòåëüêà, îáäóìóþ÷è õіä ìàé-
áóòíüîї åêñêóðñії, âèçíà÷àє, ùî ñàìå òîé ÷è іíøèé îá’єêò, ÿâèùå ìîæå
âèêëèêàòè ó äіòåé åñòåòè÷íі ïåðåæèâàííÿ. Íàïðèêëàä, íà çèìîâіé åêñ-
êóðñії âіí ïðèâåðòàє їõíþ óâàãó äî õèìåðíèõ ôîðì çàìåòіâ, ñòðóíêèõ, ÿê
ñâі÷êè, ñìåðåê ç îøàòíèìè øèøêàìè íà âåðõіâêàõ, òîíêèõ і òåìíèõ ãіëîê 
áåðіç, ùî âèäіëÿþòüñÿ íà òëі áëèñêó÷îãî ñíіãó, áëàêèòíîãî íåáà òà іí.

Ó÷èòåëü âèêîðèñòîâóє ðіçíі çàñîáè, ùîá âèêëèêàòè åñòåòè÷íå ñïðèé-
íÿòòÿ ñïîñòåðåæóâàíîãî: îáðàçíó åìîöіéíó ïðîìîâó, ïèòàííÿ, æåñò. Çà-
ãàëüíîâіäîìà òàêîæ åôåêòèâíіñòü âïëèâó íà ïî÷óòòÿ äіòåé õóäîæíüîãî
ñëîâà. Çâåðíåííÿ äî ïîåòè÷íèõ îáðàçіâ, ó ÿêèõ ÿêîñòі і âëàñòèâîñòі ïðåä-
ìåòіâ і ÿâèù ïîçíà÷åíі ïîðіâíÿííÿìè, ìåòàôîðàìè, åïіòåòàìè, ñïðàâëÿє 
ñèëüíèé âïëèâ íà ïî÷óòòÿ і äóìêè äіòåé, äîïîìàãàє ãëèáøå çðîçóìіòè
êðàñó ïðèðîäè.

 ÅÊÑÊÓÐÑІЇ Â ÑÎÖІÀËÜÍÅ ÎÒÎ×ÅÍÍß. Åêñêóðñії øêîëîþ äëÿ îçíà-
éîìëåííÿ ç ðіçíèìè ïðèìіùåííÿìè, їõíіì ïðèçíà÷åííÿì, ç îñåðåäêàìè
êëàñíîї êіìíàòè, ç ïðàöіâíèêàìè øêîëè, ç äåÿêèìè ïðàâèëàìè ïîâåäіíêè
â øêîëі; åêñêóðñіÿ ïî âóëèöÿõ ìіñòà, ñåëà, ïîñåëåííÿ, ó ãðîìàäñüêі іíñòè-
òóöії (äèòÿ÷à áіáëіîòåêà, ìàãàçèí, ïîøòà). Òåìàòèêà åêñêóðñіé ìîæå áóòè
íàéðіçíîìàíіòíіøà, íàïðèêëàä: «Íàøå ìіñòî (ñåëî)», «Äîðîãà âіä øêîëè
äî ...» (îñîáëèâà óâàãà çâåðòàєòüñÿ íà ìіñöÿ íåáåçïå÷íîãî ïåðåõîäó). Îçíà-
éîìëåííÿ ç ñîöіàëüíèì îòî÷åííÿì ìîæå ïðîâîäèòèñÿ ç âèêîðèñòàííÿì 
ðóõëèâèõ іãîð, ùî ðîçêðèâàþòü ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó, ïðàâèëà ïîâå-
äіíêè â øêîëі, ãðîìàäñüêèõ óñòàíîâàõ, ó òðàíñïîðòі; ìîæíà ïðîâåñòè ãðó 
«ßê ìè âіòàєìîñÿ», «Âіòàєìî ç äíåì íàðîäæåííÿ», «Äàâàéòå çíàéîìè-
òèñÿ», «×àðіâíі ñëîâà», «Ñâіòëîôîð», «Ïåðåõðåñòÿ», «Çåáðà» òîùî.

 ÂÈÐÎÁÍÈ×І ÅÊÑÊÓÐÑІЇ – åêñêóðñії ó÷íіâ íà ïðîìèñëîâі ïіäïðèєì-
ñòâà (çàâîäè, ôàáðèêè), åëåêòðîñòàíöії, ôåðìåðñüêі ãîñïîäàðñòâà, ïîëіöåé-
ñüêі äіëüíèöі, íîâîáóäîâè òîùî. Âèðîáíè÷і åêñêóðñії äîïîìàãàþòü
âèâ÷åííþ âèðîáíèöòâà, îñíîâ ñó÷àñíîї іíäóñòðії і ñïðèÿþòü ðîçøèðåííþ 
ïîëіòåõíі÷íîãî êðóãîçîðó, ïðîôåñіéíîї îðієíòàöії і òðóäîâîãî âèõîâàííÿ
ó÷íіâ.

Äîöіëüíî çâåðíóòè óâàãó ó÷íіâ íà çíà÷íó êіëüêіñòü ðіçíîìàíіòíèõ âèäіâ
ïðîäóêöії, ÿêó âèðîáëÿє ïіäïðèєìñòâî, ðîçêðèòè її çíà÷åííÿ â æèòòі ëþ-
äåé, çîêðåìà ÷è êîðèñòóþòüñÿ/êîðèñòóâàëèñÿ äіòè ïðîäóêöієþ öüîãî
âèðîáíèöòâà/ïіäïðèєìñòâà, ïîêàçàòè ïåðñïåêòèâíіñòü ðîçâèòêó òà âäîñêî-
íàëåííÿ ïðîöåñіâ íà äàíîìó âèðîáíèöòâі, äîâåñòè äîöіëüíіñòü її ïðèñêîðå-
íîãî òà ÿêіñíîãî âèðîáíèöòâà. ×åðåç ðåçóëüòàòè ïðàöі ìîæíà ïðîñòåæèòè
ðіçíі çâ’ÿçêè ìіæ ëþäüìè, ïðàöіâíèêàìè ïіäïðèєìñòâà, âèðîáíèöòâà, їõ 
âçàєìîçâ’ÿçîê, ñïіâïðàöþ.

Ïіä ÷àñ âèðîáíè÷èõ åêñêóðñіé âàæëèâèì є ôîðìóâàííÿ ïіäïðèєìíèöü-
êîї êîìïåòåíòíîñòі, ôîðìóâàííÿ åêîíîìі÷íîãî ìèñëåííÿ. Âàæëèâî îáãîâî-
ðèòè òàêі ïèòàííÿ: «ßêі ðåñóðñè çàëó÷åíі ó âèðîáíèöòâî? Ëþäè ÿêèõ
ïðîôåñіé ïðàöþþòü íà ïіäïðèєìñòâі? Ç ÷îãî âèðîáëåíі öі òîâàðè? Êóäè
çíèêàþòü âіäõîäè? ßê їõ âèêîðèñòîâóþòü і ÷è ìîæíà âèêîðèñòàòè ç
êîðèñòþ? Êóäè âіäïðàâëÿþòü ãîòîâó ïðîäóêöіþ? ×îìó ïîòðіáíî áåðåæíî
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ñòàâèòèñÿ äî ðåñóðñіâ? Äî ÿêîї ãðóïè òîâàðіâ íàëåæèòü ãîòîâà ïðîäóê-
öіÿ (ïðîìèñëîâі, ïðîäîâîëü÷і)? Ùî âõîäèòü ó öіíó òîâàðó? ×è є øóì íà 
âèðîáíèöòâі? ×è âïëèâàє öå íà çäîðîâ’ÿ ëþäåé?» òîùî.

Äóæå êîðèñíî ïîçíàéîìèòè øêîëÿðіâ ç ïіäïðèєìñòâàìè, äå ïðàöþþòü 
їõ áàòüêè. Â ó÷íіâ ôîðìóєòüñÿ ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî ïðàöі ñâîїõ áàòüêіâ, 
äî îöіíêè їõíüîї äіÿëüíîñòі, âèõîâóєòüñÿ ãîðäіñòü і ïîøàíà. Öі åêñêóðñії 
ïîñòóïîâî ââîäÿòü ó÷íіâ äî øèðîêîãî êîëà ãîñïîäàðñüêèõ òóðáîò ñâîãî 
ðåãіîíó, ïîêàæóòü îñîáëèâîñòі ïðîìèñëîâèõ, áóäіâåëüíèõ, òðàíñïîðòíèõ
òà іíøèõ îðãàíіçàöіé â îêîëèöі øêîëè, ìіñöÿ їõ ïðîæèâàííÿ. Òàêі îá’єêòè 
äîçâîëÿþòü çàêëàñòè ó äіòåé åëåìåíòè ïåâíîї çàöіêàâëåíîñòі ó âèáîðі ìàé-
áóòíüîї äіÿëüíîñòі.

Åêñêóðñії ç òåì, ïîâ’ÿçàíèõ çі çáåðåæåííÿì і çìіöíåííÿì çäîðîâ’ÿ, íà-
ïðèêëàä «Ïîäîðîæ êðàїíîþ çäîðîâ’ÿ», «×èñòîòà – çàïîðóêà çäîðîâ’ÿ», 
«Òâîє çäîðîâ’ÿ. Àïòåêà», «Çåëåíà àïòåêà», «Øêîëà çäîðîâ’ÿ», «ßêùî õî-
÷åø áóòè çäîðîâèì – ïîñìіõàéñÿ», «Ñïîðò і ôіçêóëüòóðà – íàøі âіðíі 
äðóçі» òîùî, äîöіëüíî ïðîâîäèòè â ìåäè÷íèõ óñòàíîâàõ (íàïðèêëàä àï-
òåêà, ïîëіêëіíіêà òîùî), ñïîðòèâíèõ, òðåíóâàëüíèõ çàëàõ äëÿ ñïîðòñìå-
íіâ, ó öåíòðàõ ðåàáіëіòàöії ç âèêîðèñòàííÿì íàÿâíèõ òàì ñïîðòèâíèõ 
ñíàðÿäіâ, îáëàäíàííÿ. Äîáðå, êîëè ñïіâáåñіäó ç äіòüìè ïðîâåäóòü òðåíåðè, 
êîíñóëüòàíòè öèõ çàêëàäіâ, ÿêі âîëîäіþòü ìåòîäèêîþ ðîáîòè ç äіòüìè ìî-
ëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó.

Åêñêóðñіÿ çà òåìîþ «Çåëåíà àïòåêà» ïåðåäáà÷àє âèõіä íà çåëåíі ïðî-
ñòîðè: ëіñè, ëóêè, ñàäêè, ïîëîíèíè, íà ïîáåðåææÿ ðі÷îê, ñòàâêіâ. Ó÷íі 
ñïîñòåðіãàþòü çà ðîñëèíàìè, çà їõ áóäîâîþ, öâіòіííÿì, ïëîäàìè. Îá’єêòè
ñïîñòåðåæåíü ìîæíà ôіêñóâàòè îá’єêòèâàìè ôîòîêàìåð, ôîòîàïàðàòàìè.
Íà óðîêàõ/îñâіòíіõ çàíÿòòÿõ îòðèìàíі ñâіòëèíè ìîæíà äåòàëüíî ðîçãëÿ-
íóòè, äіçíàòèñÿ â äîâіäêîâèõ ìàòåðіàëàõ (äðóêîâàíèõ, òåõíі÷íèõ) ïðî їõ 
âëàñòèâîñòі, çîêðåìà ëіêóâàëüíі. Âàæëèâî çâåðíóòè óâàãó äіòåé, ùî ëіêó-
âàëüíі âëàñòèâîñòі ðîñëèí íàøîãî äîâêіëëÿ âèêîðèñòîâóþòü ëþäè і òâà-
ðèíè (äëÿ ñàìîëіêóâàííÿ).

Öіêàâîþ òà ïîâ÷àëüíîþ є åêñêóðñіÿ äî àïòåêè, äî àïòå÷íèõ ìóçåїâ, äå 
ó÷íі îçíàéîìëÿòüñÿ ç іñòîðієþ ðîçâèòêó ëіêóâàëüíîї ìåäèöèíè, çîêðåìà 
òðàâàìè, íàñòîéêàìè ç íèõ òîùî. Îñîáëèâî âàæëèâî çàçíà÷èòè і çàñòå-
ðåãòè ó÷íіâ âіä ñàìîëіêóâàííÿ, âіä ñïîíòàííîãî ïðèéîìó ëіêіâ òà âèêîðèñ-
òàííÿ òðàâ, ðîñëèí. Çâåðíóòè óâàãó äіòåé, ùî öèì çàéìàþòüñÿ ñïåöіàëіñòè 
ç âіäïîâіäíîþ îñâіòîþ і äîñâіäîì ðîáîòè, ÿêі, âèâ÷èâøè âñі ðîñëèíè і їõ 
ëіêóâàëüíі âëàñòèâîñòі, ñòâîðþþòü ëіêè.

 ÅÊÑÊÓÐÑІЇ ІÑÒÎÐÈ×ÍÈÌÈ ÌІÑÖßÌÈ. Ïîäîðîæі äî ïàì’ÿòíèêіâ іñ-
òîðії òà êóëüòóðè ñâîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó, ìóçåїâ, êíèãîñõîâèù, àðõіâіâ
òà іí. Çóñòðі÷і ç ó÷àñíèêàìè ïîäіé äîçâîëÿþòü ó÷íÿì ïîáà÷èòè ó âñіé âå-
ëè÷і òðóäîâі і áîéîâі ïîäâèãè íàðîäó, ìóæíіñòü ëþäåé. Íàïðèêëàä, «Ìіé 
ðîäîâіä», «Іñòîðіÿ ìîãî ìіñòà/ñåëà», «Ñіìåéíèé àëüáîì», «Âèçíà÷íі ëþäè 
ìîãî ìіñòà/ñåëà», «Іñòîðіÿ ìîãî ðîäó», «Ïðî ùî ãîâîðèòü ìîє ïðіçâèùå»,
«Íàðîäíі óìіëüöі».

Ðåçóëüòàòîì öèõ åêñêóðñіé (òà é іíøèõ) ìîæå áóòè ñêëàäàííÿ ëіòîïèñó 
ñâîєї ðîäèíè, ñåëà, ìіñòà, êðàþ, ñòâîðåííÿ ëåïáóêіâ, ïîðîáîê ç ïðèðîäíîãî 
ìàòåðіàëó ñâîєї ìіñöåâîñòі, ìóëüòôіëüìіâ, ñêëàäàííÿ çàãàäîê, ðîçïîâіäåé,
îïîâіäàíü òà іíøèõ ëіòåðàòóðíèõ òâîðіâ ïðî ñïîñòåðåæåííÿ çà êèìîñü/
÷èìîñü.
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 ÅÊÎËÎÃІ×ÍІ ÅÊÑÊÓÐÑІЇ â ñó÷àñíîìó ðîçóìіííі ìàþòü ñâîþ ñïåöè-
ôіêó. Âîíà ïîëÿãàє â òîìó, ùî ïіä ÷àñ åêñêóðñії, êðіì îñâіòíіõ çàâäàíü,
ìîæóòü âèðіøóâàòèñÿ ïîñèëüíі äëÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ åêîëîãі÷íі ïðî-
áëåìè. Ñëіä òàê îðãàíіçóâàòè äіÿëüíіñòü äіòåé, ùîá âîíà áóëà ñïðÿìîâàíà
íà âèÿâëåííÿ ïðèðîäíîãî і ñïðè÷èíåíîãî ëþäèíîþ. Öå âèÿâëåííÿ çàáðóä-
íåíü òåðèòîðії, ÿêîþ ïðîõîäèòü åêñêóðñіÿ, ñòàíó ðîñëèííîãî ïîêðèâó, íå-
ãàòèâíèõ ñëіäіâ ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі òîùî. Ïîïåðåäíÿ ðîçìîâà äîïîìîæå
çàöіêàâèòè ó÷íіâ, ðîçêðèє íåîáõіäíіñòü îñîáèñòîї ó÷àñòі â ñïðàâі îõîðîíè
ïðèðîäè. Ìîæíà ðîçïîâіñòè ïðî ×åðâîíó êíèãó, ðîçãëÿíóòè, ÿêі ðîñëèíè
і òâàðèíè íàøîї ìіñöåâîñòі, íàøîãî êðàþ òóäè çàíåñåíі, і ïîÿñíèòè, ùî â 
ïðèðîäі âñå âçàєìîïîâ’ÿçàíî і ãàðìîíіéíî, і íàøå çàâäàííÿ – çáåðåãòè öåé
äèâîâèæíèé і ðіçíîìàíіòíèé ñâіò.

Äîöіëüíî çàïðîïîíóâàòè çàâäàííÿ ùîäî ç’ÿñóâàííÿ ñòàíó çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü, âèâ÷åííÿ ñòóïåíþ âèòîïòàíîñòі äіëÿíîê ïàðêó àáî ëіñó, çàáðóä-
íåííÿ âîäîéìè, ðі÷êè, ñòàâêà, îçåðà. Ó ïðîöåñі åêñêóðñіéíîї äіÿëüíîñòі 
ïіäâåñòè äî ïèòàííÿ: ùî ìè ìîæåìî çðîáèòè äëÿ îõîðîíè ïðèðîäè? Ëîãі÷-
íèì ïðîäîâæåííÿì åêñêóðñії ìîæå ñòàòè îðãàíіçàöіÿ ïðîåêòíîї äіÿëüíîñòі
ç êîíêðåòíèì ðåçóëüòàòîì і ïëàíîì éîãî äîñÿãíåííÿ (ïіäãîòîâêà åêîëîãі÷-
íèõ ïëàêàòіâ, ëèñòіâîê, ìàëþíêіâ, çâåðíåíü, ëåïáóêіâ òîùî). Òàêà ðîáîòà
âèêëèêàє ó øêîëÿðіâ âåëèêèé іíòåðåñ, ñïðèÿє ôîðìóâàííþ óíіâåðñàëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ äіé, àêòèâíîї æèòòєâîї ïîçèöії.

Åôåêòèâíèì òà åôåêòíèì áóäå çàñëóõîâóâàííÿ ïðîïîçèöіé, іäåé, ïðî-
єêòіâ ó÷íіâ ùîäî êîíêðåòíîї ðåàëіçàöії ñïðàâ äëÿ çáåðåæåííÿ і ïðèìíî-
æåííÿ ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ ñâîãî êðàþ, áàòüêіâùèíè. Äåÿêі ç íèõ ìîæíà
ïðàêòè÷íî âòіëèòè ç ó÷íÿìè â æèòòÿ àáî çàïðîïîíóâàòè öþ ðîáîòó ñïіëüíî 
ç äîðîñëèìè ÷è âіäïîâіäíèìè îðãàíàìè ìіñöåâîї âëàäè, ç ïіäïðèєìöÿìè 
òîùî.

Ðîçâèòîê öèôðîâèõ òåõíîëîãіé ñïðèÿâ ïîÿâі íîâîї ôîðìè åêñêóðñії – 
 ÂІÐÒÓÀËÜÍÎЇ.

Âіðòóàëüíà åêñêóðñіÿ – öå îðãàíіçàöіéíà ôîðìà íàâ÷àííÿ, ÿêà âіäðіçíÿ-
єòüñÿ âіä ðåàëüíîї åêñêóðñії âіðòóàëüíèì âіäîáðàæåííÿì ðåàëüíèõ îá’єêòіâ
ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ñàìîñòіéíîãî ñïîñòåðåæåííÿ, çáîðó íåîáõіä-
íèõ ôàêòіâ òîùî. Ïåðåâàãàìè є äîñòóïíіñòü, ìîæëèâіñòü ïîâòîðíîãî ïåðå-
ãëÿäó, íàî÷íіñòü, íàÿâíіñòü іíòåðàêòèâíèõ çàâäàíü і áàãàòî іíøîãî.

Âіðòóàëüíà åêñêóðñіÿ ñïðèÿє âіçóàëüíîìó ñïðèéíÿòòþ ó÷íÿìè îá’єêòіâ
ïðèðîäè, çíàéîìñòâó ç їõ îñîáëèâîñòÿìè, âіðòóàëüíîìó âіäâіäóâàííþ òèõ
ìіñöü, ó ÿêèõ íå áóëè, àëå ïðî ÿêі âàæëèâî çíàòè.

Ïіä ÷àñ âіðòóàëüíîї åêñêóðñії â ó÷íіâ ôîðìóþòüñÿ óÿâëåííÿ ïðî äîñëі-
äæóâàíі îá’єêòè øëÿõîì âіçóàëüíîãî çàíóðåííÿ ó íàâêîëèøíіé ñâіò, ó її
õîäі ñòâîðþþòüñÿ óìîâè äëÿ:

– ôîðìóâàííÿ ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñòі (íàïðèêëàä, äáàéëèâîãî 
ñòàâëåííÿ äî íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà);

– ïîçèòèâíèõ åìîöіé øëÿõîì âіçóàëüíîãî çàíóðåííÿ â êðàñó ïðèðîäè;
–   îòðèìàííÿ íîâèõ çíàíü ïðî îñîáëèâîñòі ïðèðîäè ïðåäñòàâëåíèõ

îá’єêòіâ.
Âіðòóàëüíà åêñêóðñіÿ ðåàëіçóє ïðèíöèïè ñó÷àñíîї ïåäàãîãі÷íîї äіÿëü-

íîñòі: ïðèíöèï êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó – îòðèìàííÿ âèñîêîãî ðåçóëü-
òàòó ÷åðåç äіÿëüíіñòü ó÷íіâ, ïðèíöèï ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі – ÷åðåç 
ñàìîñòіéíó òâîð÷ó äіÿëüíіñòü äî îòðèìàííÿ íîâîãî çíàííÿ.
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Çà äèäàêòè÷íîþ ìåòîþ åêñêóðñії áóâàþòü âñòóïíèìè (ïåðåä âèâ÷åííÿì 
êóðñó àáî òåìè), ïîòî÷íèìè (ó õîäі âèâ÷åííÿ ïåâíîãî ìàòåðіàëó òåìè) і 
óçàãàëüíþþ÷èìè (ïіñëÿ âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó òåìè).

Íà âñòóïíèõ åêñêóðñіÿõ ó÷íі îòðèìóþòü çàãàëüíå óÿâëåííÿ ïðî äîñëі-
äæóâàíèé îá’єêò, çàâäàííÿ çі ñïîñòåðåæåííÿ íà âñþ òåìó, ïðîâîäÿòü êî-
ðîòêî÷àñíі ñïîñòåðåæåííÿ. Ïðèêëàäàìè âñòóïíèõ åêñêóðñіé ó 1 êëàñі 
ìîæóòü áóòè åêñêóðñії íà òåìè: «Ìîÿ øêîëà», «Øêіëüíå ïîäâіð’ÿ», «Ùî 
ìåíå îòî÷óє?», «Îñіíü» òîùî.

Àäàïòàöіéíèé ïåðіîä ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ çáіãàєòüñÿ çà ÷àñîì ç îñіí-
íüîþ ïîðîþ ðîêó, êîëè â óñіõ ðåãіîíàõ є ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ 
åêñêóðñіé òà öіëüîâèõ ïðîãóëÿíîê, ó õîäі ÿêèõ âіäáóâàєòüñÿ áåçïîñåðåäíє 
çíàéîìñòâî äіòåé ç íàâêîëèøíіì ñâіòîì. Òèì ñàìèì çàáåçïå÷óєòüñÿ íàêî-
ïè÷åííÿ ÷óòòєâîãî äîñâіäó, ðåàëüíèõ ÿñêðàâèõ âðàæåíü, ÿêі äóæå âàæëèâі
äëÿ óñïіøíîãî ïіçíàííÿ äîâêіëëÿ. Ñàìå íà óðîöі-åêñêóðñії ïðîâåäåíі ñïî-
ñòåðåæåííÿ áіëüø óñâіäîìëåíі, óçàãàëüíåíі, âáóäîâóþòüñÿ â îñâіòíþ ñèñ-
òåìó, ÿêà ôîðìóє óÿâëåííÿ äèòèíè ïðî ñâіò.

Ó 2 êëàñі òåìàòèêà åêñêóðñіé ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíà ç âèâ÷åííÿì íå 
òіëüêè îá’єêòіâ ïðèðîäè, à é ÿâèù, íàïðèêëàä «Áàðâè îñåíі», «Ïіçíÿ 
îñіíü», «Çèìîíüêî-çèìà», «Çèìîâі ìîòèâè», «Çóñòðі÷àєìî âåñíó» òîùî.

Âñòóïíі åêñêóðñії âіäіãðàþòü çíà÷íó ìîòèâóþ÷ó ôóíêöіþ, ñïðèÿþòü 
öіëåñïðÿìîâàíіé ïіçíàâàëüíіé äіÿëüíîñòі ó÷íіâ.

Ïîòî÷íі åêñêóðñії ïåðåäáà÷àþòü çíàéîìñòâî ç êîíêðåòíèìè îá’єêòàìè 
àáî ÿâèùàìè â ñàìіé ïðèðîäі (âіäïîâіäíî äî îñâіòíüîї ïðîãðàìè ç åëåìåí-
òàìè ðîçøèðåííÿ, êîíêðåòèçàöії òà ïîãëèáëåííÿ іíôîðìàöії ç äàíîї òåìè, 
âðàõîâóþ÷è çàöіêàâëåíіñòü ó÷íіâ òà їõíі ìîæëèâîñòі). Ïðèêëàäàìè ïîòî÷-
íîї åêñêóðñії ìîæóòü áóòè åêñêóðñії íà òåìó «Ðîñëèíè íàøîї ìіñöåâîñòі», 
«Ëіêàðñüêі ðîñëèíè», «×åðâîíîêíèæíі ðîñëèíè ìîãî ñåëà», «Ðîñëèíè âî-
ñåíè», «Õâîéíі ðîñëèíè», «Êóëüòóðíі ðîñëèíè», «Çâóêè ïðèðîäè».

Óçàãàëüíþþ÷і åêñêóðñії ïðîâîäÿòüñÿ â êіíöі âèâ÷åííÿ òåìè àáî її ÷àñ-
òèíè і ïðèïóñêàþòü êîíêðåòèçàöіþ, ñèñòåìàòèçàöіþ òà óçàãàëüíåííÿ âè-
â÷åíîãî ìàòåðіàëó. Âîíè áóäóþòüñÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá øêîëÿðі çíàéøëè â 
íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùі òå, ùî âèâ÷àëè і ÷èì öіêàâèëèñÿ ïіä ÷àñ óðî-
êіâ, і âіäïîâіëè íà ïîñòàâëåíі â÷èòåëåì ïèòàííÿ. Ïðèêëàäîì óçàãàëüíþþ÷îї 
åêñêóðñії ìîæå áóòè åêñêóðñіÿ â 1 êëàñі íà òåìó «Íåæèâà і æèâà ïðèðîäà», 
«Òâàðèíè ìîãî êðàþ», «Ðîñëèíè ìîãî êðàþ», «Âçàєìîçâ’ÿçêè â ïðèðîäі».

Âàæëèâî, ùîá åêñêóðñії ìàëè äîñëіäíèöüêèé õàðàêòåð. Ó÷èòåëü ðîç-
ðîáëÿє іíäèâіäóàëüíі òà ãðóïîâі çàâäàííÿ äëÿ äîñëіäæåííÿ, çàçäàëåãіäü
çàïèñóє їõ íà êàðòêè àáî çàäàє äіòÿì óñíî â õîäі åêñêóðñії.

Åêñêóðñіÿ – öå çàõîïëþþ÷à ôîðìà ðîáîòè â÷èòåëÿ ç êëàñîì, ó õîäі ÿêîї 
äіòè â÷àòüñÿ îðієíòóâàòèñÿ íà ìіñöåâîñòі, ñïîñòåðіãàòè, ïîðіâíþâàòè, çíà-
õîäèòè ïðèêëàäè âçàєìîçâ’ÿçêó îá’єêòіâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Îòæå, åêñêóðñіÿ ÿê ôîðìà íàâ÷àííÿ âèðіøóє öіëèé êîìïëåêñ îñâіòíüî-
ðîçâèâàëüíèõ і âèõîâíèõ çàâäàíü.

Îñâіòíі:
 ïîãëèáëåííÿ, ðîçøèðåííÿ çíàíü, ïîíÿòü ïðî îêðåìі ïðåäìåòè òà 

ÿâèùà ïðèðîäè;
 ôîðìóâàííÿ öіëіñíîãî ñâіòîãëÿäó ïðî âçàєìèíè â ïðèðîäíîìó ñåðåäî-

âèùі;
 ïåðåâіðêà і âèêîðèñòàííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü, іíôîðìàöії íà ïðàêòèöі;
 íàáóòòÿ íàâè÷îê ñàìîñòіéíîї äîñëіäíèöüêîї ðîáîòè.
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Ðîçâèâàëüíі:
ðîçâèòîê ñïîñòåðåæëèâîñòі, óâàãè, êìіòëèâîñòі;
ðîçâèòîê âìіííÿ ïîðіâíþâàòè òà àíàëіçóâàòè, ðîáèòè âèñíîâêè;
 ðîçâèòîê іíòåðåñó äî âèâ÷åííÿ ïðèðîäè, äî ïіçíàííÿ її çàêîíîìіð-

íîñòåé.
Âèõîâíі:
åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ;
âèõîâàííÿ ïàòðіîòèçìó, ëþáîâі äî ïðèðîäè;
 âèõîâàííÿ êóëüòóðè ïîâåäіíêè â ïðèðîäі, àêóðàòíîñòі, âіäïîâіäàëü-

íîñòі;
âèõîâàííÿ äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè.
Êðіì òîãî, åêñêóðñії, ïîâ’ÿçàíі ç ïåðåáóâàííÿì íà ñâіæîìó ïîâіòðі,

ñïðèÿþòü çìіöíåííþ çäîðîâ’ÿ, àêòèâíіé ïіçíàâàëüíіé äіÿëüíîñòі äіòåé.
Åêñêóðñії äàþòü ìîæëèâіñòü çіáðàòè ðіçíîìàíіòíèé ïðèðîäíèé ìàòåðіàë
äëÿ ïîäàëüøèõ çàíÿòü ó êëàñі і äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ íàî÷íèõ 
ïîñіáíèêіâ – ãåðáàðіїâ, êîëåêöіé.

Ðîçêðèєìî ìåòîäèêó ïðîâåäåííÿ åêñêóðñіé ç êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò».
Â îñâіòíіé ïðîãðàìі іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» âèçíà÷åíî

ïðîïîíîâàíèé çìіñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó – çìіñò íàâ÷àííÿ, òåìè ïðàê-
òè÷íèõ áëîêіâ, ðîáіò, ïðîєêòіâ, òåìàòèêó äîñëіäæåíü, ïðàêòè÷íîї ðîáîòè
ó÷íіâ òîùî. Âîäíî÷àñ íå êîíêðåòèçîâàíî âèäè ïðàêòè÷íî-ïіçíàâàëüíèõ
ðîáіò, â òîìó ÷èñëі é åêñêóðñіé, âіäïîâіäíî і íå çàçíà÷åíî їõ êіëüêіñòü, їõ 
òåìàòèêó, íå ïðîïèñàíèé çìіñò. Àëå öå íіÿêèì ÷èíîì íå çìåíøóє їõ ðîëі
â îñâіòíüîìó ïðîöåñі. Àêàäåìі÷íà ñâîáîäà â÷èòåëÿ íàäàє éîìó ìîæëèâіñòü 
ñàìîñòіéíî âèçíà÷àòè ÷èñëî åêñêóðñіé, òåìàòèêó, ìіñöå і ÷àñ íà їõ ïðîâå-
äåííÿ, à òàêîæ äîñëіäæóâàíі îá’єêòè òà ÿâèùà.

Òåìàòèêà åêñêóðñіé òà öіëüîâèõ ïðîãóëÿíîê çà ïðîãðàìîþ іíòåãðîâà-
íîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ìîæå áóòè äóæå ðіçíîìàíіòíà. Ïðîâåäåííÿ
і òåìàòèêà åêñêóðñіé ìàþòü áóòè ïåðåäáà÷åíі (ïðîäóìàíі) ó÷èòåëåì ïðè 
ñêëàäàííі êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íîãî ïëàíó ç êóðñó.

Çàãàëîì ðîçðîáêà åêñêóðñії âêëþ÷àє â ñåáå:
ïіäãîòîâêó åêñêóðñії;
âèõіä (âèїçä) ó÷íіâ äî äîñëіäæóâàíèõ îá’єêòіâ (ÿâèù) і çàñâîєííÿ (çà-

êðіïëåííÿ) íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó çà òåìîþ çàíÿòü;
îáðîáêó ìàòåðіàëіâ åêñêóðñії òà ïіäâåäåííÿ її ïіäñóìêіâ (ó ðіçíèõ ôîð-

ìàõ).
Íà îðãàíіçàöіþ і ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ åêñêóðñіé ìîæóòü âïëèíóòè: ïî-

ãîäà, ñîöіàëüíà ñèòóàöіÿ, òâîð÷і çàäóìè â÷èòåëÿ, íàÿâíіñòü âіäïîâіäíèõ
îá’єêòіâ äîñëіäæåííÿ, ðåãіîíàëüíі îñîáëèâîñòі ìіñöåâîñòі, çìіñò çàíÿòü ç
іíøèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ òîùî.

Äîöіëüíî âåñòè îãëÿä і ñïîñòåðåæåííÿ îá’єêòіâ, ÿâèù ó íàéáіëüø ñïðè-
ÿòëèâèé ÷àñ, ùîá íå âèêëèêàòè â äіòåé ðîç÷àðóâàííÿ. Çíàéîìñòâî ç 
îá’єêòàìè ìàє âèêëèêàòè â ó÷íіâ ïî÷óòòÿ çàäîâîëåííÿ і çàõîïëåííÿ.

Ïіä ÷àñ åêñêóðñії ïîòðіáíî íàìàãàòèñÿ àêòèâіçóâàòè íå òіëüêè çîðîâå
ñïðèéíÿòòÿ îá’єêòà, à é ñëóõ, äîòèê, íþõ. Êàðòèíà ñâіòó çàâäÿêè öüîìó 
ñòàє áàãàòøîþ, øèðøîþ.

Âàæëèâî ïðèäіëèòè ïèëüíó óâàãó ðîçðîáöі ìàðøðóòó. Òðåáà, ùîá ó 
íüîìó áóëî ùîñü íîâå: ãàðíå ìіñöå äëÿ іãîð, ìàëüîâíè÷èé âіäðіçîê øëÿõó,
ÿñêðàâèé і öіêàâèé, ïðèâàáëèâèé îá’єêò âèâ÷åííÿ. Ïðîòÿæíіñòü ìàðø-
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ðóòó ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ íå ìàє ïåðåâèùóâàòè 3 êì. Êіëüöåâèì 
ìàðøðóòàì âіääàєòüñÿ ïåðåâàãà ïåðåä ðàäіàëüíèìè. Ïîâåðíåííÿ òèì ñà-
ìèì øëÿõîì ñòîìëþє äіòåé і íå є öіêàâèì.

Íå ìîæíà äîïóñêàòè ñêóï÷åííÿ âåëèêîї êіëüêîñòі äіòåé íà îäíîìó
ìàðøðóòі. Ïіäãîòîâêà äî åêñêóðñії ïåðåäáà÷àє, ùî äæåðåëîì іíôîðìàöії
áóäóòü åêñêóðñîâîäè. Íèìè ìîæóòü áóòè òàêîæ áàòüêè àáî ñòàðøîêëàñ-
íèêè. Öå âíåñå íîâèçíó, íåçâè÷àéíіñòü. Çâіñíî, äîñâіä÷åíèé ïåäàãîã çà-
çäàëåãіäü ãîòóє їõ, äîïîìàãàþ÷è âèçíà÷èòè îáñÿã і çìіñò іíôîðìàöії.

Ìîëîäøі øêîëÿðі íå ìîæóòü òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàòè â ñòàíі ïіäâè-
ùåíîї óâàãè, òîìó іíôîðìàöіÿ ïîâèííà áóòè êîðîòêîþ, ëàêîíі÷íîþ, öіêà-
âîþ. Âèÿâ íåòåðïіííÿ àáî çíèæåííÿ óâàãè – öå ñèãíàë äëÿ çàâåðøåííÿ 
âèâ÷åííÿ îá’єêòà.

Ïіäãîòîâ÷à ðîáîòà äî åêñêóðñії:
 ñêëàäàííÿ ïëàíó åêñêóðñії ç îñâіòíüî-ðîçâèâàþ÷èìè і âèõîâíèìè öі-

ëÿìè;
 âèçíà÷åííÿ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ íà åêñêóðñії;
 äîáіð і âèáіð îá’єêòіâ ñïîñòåðåæåííÿ;;
 ïîñòàíîâêà ïåðåä ó÷íÿìè êîíêðåòíèõ çàïèòàíü (çàâäàíü);
 ïðîäóìóâàííÿ òà óçãîäæåííÿ õîäó/ïðîöåñó åêñêóðñії;
 âіäâіäóâàííÿ ó÷íÿìè îá’єêòà åêñêóðñії, âèðіøåííÿ ïèòàííÿ ïðî òå, 

õòî áóäå â ðîëі åêñêóðñîâîäà.
ßêùî â÷èòåëü äîáðå çíàє îá’єêò åêñêóðñії, òî êðàùå, ùîá ïîÿñíåííÿ âіí 

äàâàâ ñàì. ßêùî ïîÿñíåííÿ äàє ñóïðîâîäæóþ÷èé (åêñêóðñîâîä, ïðàöіâíèê
ïіäïðèєìñòâà òîùî), ñëіä çàçäàëåãіäü îáãîâîðèòè ç íèì öіëі òà çìіñò åêñ-
êóðñії, ìåòîäèêó îçíàéîìëåííÿ, ïîÿñíåííÿ, îáñÿã іíôîðìàöії.

Ðóõàþ÷èñü òåðèòîðієþ ïіäïðèєìñòâà òà âèðîáíè÷èìè ïðèìіùåííÿìè,
íà ÷îëі ãðóïè øêîëÿðіâ ìàє éòè ñóïðîâîäæóþ÷èé, à â÷èòåëþ íàëåæèòü 
ñëіäóâàòè îñòàííіì і òðèìàòè ïіä íàãëÿäîì óñіõ ó÷íіâ. ßêùî åêñêóðñіÿ íà 
âèðîáíèöòâî, òðåáà äîìîâèòèñÿ ïðî âіäïîâіäàëüíó îñîáó âіä ïіäïðèєìñòâà,
ç’ÿñóâàòè, ñêіëüêè ó÷íіâ îäíî÷àñíî ìîæóòü îãëÿäàòè îá’єêò òà ÷è ðîçáè-
âàòè êëàñ íà ãðóïè.

Óñïіõ åêñêóðñії âèçíà÷àєòüñÿ ïіäãîòîâêîþ ó÷íіâ: ó÷èòåëü ïîâèíåí âè-
çíà÷èòè ïіçíàâàëüíі çàâäàííÿ äëÿ ó÷íіâ ó õîäі åêñêóðñії, âèçíà÷èòè ìàðø-
ðóò і ïîðÿäîê ðóõó, ïðîâåñòè іíñòðóêòàæ ç áåçïåêè æèòòєäіÿëüíîñòі, 
іíñòðóêòàæ ïðî ïðàâèëà ïîâåäіíêè â ïðèðîäі, ïðî ïðàâèëà çáîðó ìàòåðіà-
ëіâ, ïðî ðóõ íà ìàðøðóòі òîùî. Íàïðèêіíöі íàâ÷àëüíîãî ðîêó (ïðîòÿãîì
ï’ÿòè äíіâ ó 1–2 àáî äåñÿòè äíіâ – ó 3–4 êëàñàõ) ðåêîìåíäîâàíî ïðîâîäèòè 
íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíó, ïîøóêîâî-äîñëіäíèöüêó ïðàêòèêó, ÿêà ïåðåäáà-
÷àє àêòèâíó äіÿëüíіñòü ó÷íіâ ó øêîëі òà ïîçà її ìåæàìè, ðåàëіçàöіþ ïðî-
єêòіâ, åêîëîãі÷íèõ àêöіé òîùî.

Âñòóïíà áåñіäà: ïîâіäîìëÿєòüñÿ ìåòà і çàâäàííÿ åêñêóðñії, ç’ÿñîâóєòüñÿ 
ãîòîâíіñòü äіòåé äî ñïðèéíÿòòÿ çìіñòó åêñêóðñії, ïîâіäîìëÿþòüñÿ çàâäàííÿ
äëÿ ðîáîòè íà åêñêóðñії (ïîâíіñòþ àáî ÷àñòêîâî). Ó÷èòåëü ñòàâèòü ïèòàííÿ 
(çàâäàííÿ), ÿêі âîíè ïîâèííі áóäóòü âèðіøèòè íà åêñêóðñії; ðîçïîäіëÿє
çàâäàííÿ äëÿ ñïîñòåðåæåíü і çáîðó ïðèðîäíîãî ìàòåðіàëó. Íåîáõіäíî ïî-
ÿñíèòè, ùî і ÿê ïîòðіáíî ïіäãîòóâàòè åêñêóðñàíòàì, ÿêі ïîâèííі áóòè çðî-
áëåíі çàïèñè, ìàëþíêè, ÿê îôîðìèòè ðåçóëüòàòè ñïîñòåðåæåíü.

Ïіçíàâàëüíі çàâäàííÿ: âèçíà÷èòè îá’єêòè äëÿ ñïîñòåðåæåííÿ і ïëàí 
ñïîñòåðåæåííÿ, âèêîíàòè çàìàëüîâêè, çіáðàòè ïåâíèé ìàòåðіàë.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



104

Îòæå, îðãàíіçîâóþ÷è ñïîñòåðåæåííÿ, ó÷èòåëü ïîâèíåí áðàòè äî óâàãè
òàêі ìåòîäè÷íі ðåêîìåíäàöії:

÷іòêî ôîðìóëþâàòè ïåðåä ó÷íÿìè ñïіëüíå çàâäàííÿ ñïîñòåðåæåííÿ і 
áіëüø êîíêðåòíі іíäèâіäóàëüíі ÷è ãðóïîâі çàâäàííÿ;

 îðãàíіçóâàòè óìîâè äëÿ ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíîãî ñïîñòåðåæåííÿ:
ïðîäóìàòè ìіñöå ñïîñòåðåæåííÿ, ðîçòàøóâàííÿ îá’єêòіâ, ðàöіîíàëüíå ðîç-
ìіùåííÿ äіòåé;

íàìі÷àòè ïëàí і ñïîñîáè ñïîñòåðåæåííÿ, ãîòóâàòè ïèòàííÿ, ÿêі áóäóòü 
çàäàíі ïіä ÷àñ ïîñëіäîâíîãî ðîçãëÿäó îá’єêòà, à òàêîæ õіä äіàëîãó ç äіòüìè;

êðіì áåçïîñåðåäíüîãî ðîçãëÿäàííÿ îá’єêòà ñïîñòåðåæåííÿ, ÿêå âіäáó-
âàєòüñÿ íà îñíîâі çîðîâîãî ñïðèéíÿòòÿ, âèêîðèñòîâóâàòè іíøі àíàëіçà-
òîðè – ñëóõ, ñìàê, íþõ, äîòèê.

çàçäàëåãіäü íàìіòèòè і ïðîäóêòèâíó äіÿëüíіñòü, ÿêà áóäå âèêîðèñòàíà 
â ïðîöåñі ñïîñòåðåæåííÿ. Öå ïåðåäóñіì âèêîíàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ çàìàëüî-
âîê, ñõåìàòè÷íèõ çîáðàæåíü ïðåäìåòіâ, ìîäåëþâàííÿ їõ, çáіð ïðèðîäíîãî
ìàòåðіàëó äëÿ ïîäàëüøîї ðîáîòè ó êëàñі.

Ïіä ÷àñ âèїçäіâ, âèõîäó íà îáðàíі îá’єêòè â äіòåé ôîðìóþòüñÿ óâàãà òà
ñïîñòåðåæëèâіñòü. Îòðèìàíі íà åêñêóðñії çíàííÿ ïîâèííі äîïîìîãòè ó÷íÿì
àäàïòóâàòèñÿ â íàâêîëèøíüîìó ñâіòі òà âîäíî÷àñ íàâіòü çìóñèòè çàäóìà-
òèñÿ ïðî âëàñíó ïðîôåñіéíó ïåðñïåêòèâó.

Åêñêóðñії ÿê îñîáëèâà ôîðìà ïðîâåäåííÿ óðîêіâ, îñâіòíіõ çàõîäіâ äëÿ
äіòåé ïî÷àòêîâîї øêîëè ñïðèÿþòü óíèêíåííþ íåãàòèâíèõ ÷èííèêіâ
øêіëüíîї ïîâñÿêäåííîñòі, çîêðåìà:

íåðóõîìîãî ñèäіííÿ çà ïàðòîþ íà çâè÷àéíèõ/òðàäèöіéíèõ óðîêàõ;
òðèâàëîї ðîáîòè ó ïðèìіùåííі áåç ñâіæîãî ïîâіòðÿ і ïðèðîäíîãî îñâіò-

ëåííÿ;
ïðèäóøåííÿ åìîöіé;
ïåðåâàæàííÿ ñëóõîâîãî êàíàëó íàäõîäæåííÿ іíôîðìàöії.
Ïіä ÷àñ åêñêóðñії іíôîðìàöіÿ ñïðèéìàєòüñÿ áàãàòîñåíñîðíî, òîáòî äè-

òèíà îäíî÷àñíî ìîæå áà÷èòè, ÷óòè, íþõàòè, òîðêàòèñÿ, ðóõàòèñÿ, âіä÷ó-
âàòè, ñòèêàòèñÿ ç íàâêîëèøíіìè âïëèâàìè, ùî äàє ìîæëèâіñòü óñåáі÷íî 
ðîçïіçíàòè, âèäіëèòè, âèâ÷èòè îá’єêò, ÿâèùå.

Çâåðòàєìî óâàãó ïåäàãîãі÷íèõ ïðàöіâíèêіâ íà òå, ùî âіäïîâіäíî äî âèìîã
ÄÑÏÎ (2018) â íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàìàõ ç óñіõ ïðåäìåòіâ і êóðñіâ ïåðåäáà÷åíî 
20% ðåçåðâíîãî ÷àñó. Ñêëàäàþ÷è êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íå ïëàíóâàííÿ, ó÷è-
òåëü ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè öåé ÷àñ íà âëàñíèé ðîçñóä, íàïðèêëàä äëÿ 
âäîñêîíàëåííÿ âìіíü äîñëіäæåííÿ ìіñöåâîãî ñåðåäîâèùà (äîâêіëëÿ), ó 
ÿêîìó ìåøêàþòü äіòè, êðàєçíàâ÷èõ ðîçâіäîê, äîñëіäíèöüêî-ïіçíàâàëüíèõ 
ïðîєêòіâ òà åêñêóðñіé, çîêðåìà ç іíіöіàòèâè äіòåé. Êðіì òîãî, ïðîïîíóєòüñÿ 
íàïðèêіíöі êîæíîї ÷âåðòі ïëàíóâàòè êîðåêöіéíî-ðåôëåêñіéíèé  òèæäåíü 
äëÿ ïîäîëàííÿ ðîçáіæíîñòåé ó íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåííÿõ ó÷íіâ. Ç ìåòîþ 
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, çäіéñíåííÿ ñïîñòåðåæåíü, 
äîñëіäæåíü, âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íî îðієíòîâàíèõ çàâäàíü ïðîòÿãîì íà-
â÷àëüíîãî ðîêó ïðîïîíóєòüñÿ âèäіëèòè ÷àñ íà ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-ïіçíà-
âàëüíîї ïðàêòèêè, åêñêóðñіé. Âèáіð çìіñòó і ôîðì îðãàíіçàöії òàêîї 
íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї ïðàêòèêè çàêëàä îñâіòè âèçíà÷àє ñàìîñòіéíî.

Îäíієþ ç ïðîïîíîâàíèõ ôîðì ðîáîòè ó 2 êëàñі є åêñêóðñіÿ (êîæíîї ïîðè 
ðîêó). Âîíà äîçâîëÿє ïðîâîäèòè ñïîñòåðåæåííÿ, âèâ÷àòè òіëà òà ÿâèùà 
ïðèðîäè ó ïðèðîäíèõ àáî øòó÷íî ñòâîðåíèõ óìîâàõ. Çìіñò åêñêóðñіé ïîâè-
íåí ìàòè áåçïîñåðåäíіé çâ’ÿçîê іç ïðîéäåíèì íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ ìàòåðі-
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àëîì àáî âèïåðåäæóâàëüíèé õàðàêòåð. Ó òîé æå ÷àñ îòðèìàíі íà åêñêóðñіÿõ 
ðåçóëüòàòè ñïîñòåðåæåíü і çіáðàíі ìàòåðіàëè äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè íà 
íàñòóïíèõ óðîêàõ. Åêñêóðñіÿ â ïðèðîäó є îäíієþ ç äîñòóïíèõ ôîðì ðîáîòè 
ç ìîëîäøèìè øêîëÿðàìè ç êðàєçíàâñòâà, ó õîäі ÿêîї ó÷íі çíàéîìëÿòüñÿ ç 
òіëàìè і ÿâèùàìè ïðèðîäè â ìåæàõ ñâîãî ðàéîíó, ñåëà, ìіñòà.

Îðãàíіçîâóþ÷è óðîê-åêñêóðñіþ, ïîòðіáíî ïàì’ÿòàòè, ùî òàêі óðîêè ìà-
þòü іíøó ñòðóêòóðó і ïîòðåáóþòü ïåâíèõ çàâäàíü äëÿ êîæíîãî åòàïó 
óðîêó. Ïåðåä ïðîâåäåííÿì åêñêóðñії ïîòðіáíî ñêëàñòè ñïèñîê і ïіäãîòó-
âàòè íåîáõіäíå îáëàäíàííÿ (áëîêíîò, îëіâöі, ðó÷êè, ïàêåòèêè äëÿ çáîðó
ïðèðîäíîãî ìàòåðіàëó, ãåðáàðíі ïàïêè, ñà÷êè, áіíîêëі, ëóïè, ãíîìîí, êîì-
ïàñ, òåðìîìåòð, ìіðíà ñòðі÷êà, ñíіãîìіðíà ëіíіéêà (ðåéêà), êàðòêè-âèçíà-
÷íèêè òîùî); ïðîäóìàòè ìіñöå, ÷àñ ïðîâåäåííÿ åêñêóðñії, ðîçðîáèòè 
ìàðøðóò, äіáðàòè çàãàäêè, âіêòîðèíè, âіðøі, іãðîâèé ìàòåðіàë òîùî, ïіä-
ãîòîâèòè іíñòðóêòàæ. Ïіä ÷àñ âñòóïíîї áåñіäè îêðåñëþþòü òåìó, ìåòó åêñ-
êóðñії, àêòóàëіçóþòü íàáóòèé ïðàêòè÷íèé äîñâіä іç çàïðîïîíîâàíîї òåìè. 
Ñàìîñòіéíà ðîáîòà ó÷íіâ ïіä ÷àñ åêñêóðñії ñóïðîâîäæóєòüñÿ êîìåíòàðÿìè
â÷èòåëÿ. Âàæëèâèì åòàïîì óðîêó-åêñêóðñії є çâіòóâàííÿ äіòåé ïðî âèêî-
íàíó ðîáîòó, äåìîíñòðàöіÿ çіáðàíîãî ìàòåðіàëó. Çà íåîáõіäíîñòі â÷èòåëü 
(àáî ó÷åíü) ìîæå âèñòóïèòè ç äîäàòêîâèìè ïîâіäîìëåííÿìè. Çàâåðøóєòüñÿ 
åêñêóðñіÿ çàêëþ÷íîþ áåñіäîþ òà ïіäâåäåííÿì ïіäñóìêіâ.

Äîäàòîê äî ëèñòà Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 01. 07. 2019 ð. 
№ 1/11-5966 «Ìåòîäè÷íі ðåêîìåíäàöії ùîäî âèêëàäàííÿ â ïî÷àòêîâіé 
øêîëі ó 2019/2020 íàâ÷àëüíîìó ðîöі»

Ïðîâåäåííÿ åêñêóðñії òà ïіäâåäåííÿ ïіäñóìêіâ. Ó ñòðóêòóðі ñàìîї åêñ-
êóðñії âèäіëÿþòüñÿ íàñòóïíі îñíîâíі ìîìåíòè: âñòóïíà áåñіäà, ñàìîñòіéíà 
ðîáîòà äіòåé ç âèêîíàííÿ çàâäàíü, áåñіäà çà ìàòåðіàëàìè ñàìîñòіéíèõ ðî-
áіò, óçàãàëüíþþ÷à áåñіäà, ïіäâåäåííÿ ïіäñóìêіâ åêñêóðñіé.

Îñíîâíèì äæåðåëîì іíôîðìàöії íà åêñêóðñії ó ïðèðîäó є ìåòîä ñïîñòå-
ðåæåííÿ. Âіí âіäіãðàє ïðîâіäíó ðîëü ó ôîðìóâàííі ïðàâèëüíèõ ïî÷àòêî-
âèõ óÿâëåíü і ïîíÿòü. Ó ïðîöåñі ìåòîäè÷íî ãðàìîòíî îðãàíіçîâàíèõ 
ñïîñòåðåæåíü ó õîäі åêñêóðñіé íà óðîêàõ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ôîðìóєòüñÿ 
äóæå âàæëèâà ÿêіñòü îñîáèñòîñòі – óìіííÿ ñïîñòåðіãàòè (âèçíà÷àòè âëàñ-
òèâîñòі òèõ ÷è іíøèõ ÿâèù і ïðåäìåòіâ, ñïîñòåðіãàòè çà íåæèâîþ і æèâîþ 
ïðèðîäîþ, óñòàíîâëþâàòè âçàєìîçâ’ÿçêè ó ïðèðîäі òà іí.).

Ðîçãëÿíåìî îñíîâíі ïðèéîìè ôîðìóâàííÿ âìіííÿ ñïîñòåðіãàòè.
1. Òàê, ïðîãðàìîþ êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïåðåäáà÷àєòüñÿ îçíàéîì-

ëåííÿ ó÷íіâ çі çìіíàìè â æèâіé òà íåæèâіé ïðèðîäі âîñåíè. Îäíієþ ç òà-
êèõ çìіí є çìіíà çàáàðâëåííÿ ëèñòÿ íà äåðåâàõ і êóùàõ. Äëÿ îçíàéîìëåííÿ 
ç öèì ïèòàííÿì (ÿâèùåì) ïіä ÷àñ åêñêóðñії ó ïðèðîäó â÷èòåëü ïðîïîíóє 
äіòÿì çíàéòè і íàçâàòè çíàéîìі їì äåðåâà і êóùі. Äàëі ðîáîòà ìîæå éòè â 
òàêèé ñïîñіá. Âàðòî çàïðîïîíóâàòè äіòÿì ðîçãëÿíóòè ëèñòÿ äåðåâà. Ïîòіì
ç’ÿñóâàòè ç íèìè, ÿêîãî âîíî êîëüîðó. Äëÿ öüîãî òðåáà ïîðàäèòè, ùîá 
êîæíà äèòèíà âèáðàëà äëÿ ñïîñòåðåæåííÿ 1–2 ëèñòî÷êè і ðîçãëÿíóëà їõ â 
äåòàëÿõ. Êîðèñíî çàïðîïîíóâàòè äіòÿì ïîäèâèòèñÿ íà ôîðìó, çàáàðâëåííÿ
îáðàíîãî ëèñòêà. Ïîòіì – çàïëþùèòè î÷і é óÿâèòè öåé ëèñòîê. Çàïðîïî-
íóéòå ó÷íÿì çãàäàòè, ÿêèì áóëî ëèñòÿ íà öèõ äåðåâàõ і êóùàõ âëіòêó; 
ïîðіâíÿòè ëіòíє òà îñіííі ëèñòÿ, çíàéòè ó íèõ âіäìіííîñòі і çðîáèòè âèñíî-
âîê ïðî çìіíè çàáàðâëåííÿ ëèñòÿ ç ïðèõîäîì îñåíі. Òàêèé ïðèéîì ðîáèòü 
ñïîñòåðåæåííÿ áіëüø òî÷íèì, äåòàëüíèì, êîíêðåòíèì і åôåêòèâíèì.
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2. Äіÿëüíіñíèé ïðèéîì ðîçâèòêó ñïîñòåðåæëèâîñòі – öå ïðèéîì ôіêñàöії 
ñïîñòåðåæåíü. Öå ìîæóòü áóòè çàìàëüîâêè â çîøèòàõ, ðîçôàðáóâàííÿ/ðîç-
ìàëþâàííÿ (áî êàæóòü ðîçôàðáóâàííÿ – ôàðáàìè, à ðîçìàëþâàííÿ – îëіâ-
öåì) ÷îðíî-áіëèõ ìàëþíêіâ, ñõåìàòè÷íі çîáðàæåííÿ, çàïèñ ôàêòіâ òà їõ 
ÿêіñíі òà êіëüêіñíі õàðàêòåðèñòèêè òîùî. Âèêîíóâàòè ìàëþíêè ìîæíà ïî 
ïàì’ÿòі àáî ç íàòóðè. Ïðè öüîìó â÷èòåëü ìàє íàãàäàòè, ùîá ìàëþíîê áóâ 
ÿêíàéáіëüøå íàáëèæåíèé äî îðèãіíàëó. Öå çìóøóє äіòåé óâàæíî ñïîñòåðі-
ãàòè îá’єêò/ïðåäìåò, âäèâëÿòèñÿ â éîãî äåòàëі, ïðîâîäèòè ïîâòîðíі, äî-
äàòêîâі ñïîñòåðåæåííÿ. ßêùî äèòèíà íå çóìіє ïåðåäàòè îáðàç îá’єêòè â 
ìàëþíêó, çàïðîïîíóéòå îïèñàòè éîãî àáî ñõåìàòè÷íî ïîêàçàòè іñòîòíі 
îçíàêè îá’єêòà.

3. Íå ìåíø öіêàâèé ïðèéîì, ùî ðîçâèâàє â äіòåé ñïîñòåðåæëèâіñòü, –
ïðèéîì іìіòàöії ó÷íÿìè ðóõіâ, çâóêіâ ïðåäìåòіâ ÷è ÿâèù ïðèðîäè. Ó÷è-
òåëü ïðîïîíóє ïîñëóõàòè ïðèðîäó òàê óâàæíî, ùîá öåé çâóê ìîæíà áóëî
ïîâòîðèòè. Ïðèäèâèòèñÿ ïèëüíî äî ðóõіâ îá’єêòіâ, ùîá çóìіòè їõ âіäòâî-
ðèòè. Íàïðèêëàä, ìîæíà ïîâòîðèòè, ÿê ìàõàþòü êðèëüìè ïòàõè ïіä ÷àñ
ïîëüîòó, âіäòâîðèòè ïîâàäêè çâіðіâ, ÿê ïàäàє ëèñòîê ç äåðåâà, ïðèðîäíі
çâóêè ñèëüíîãî âіòðó, ñïіâ ñîëîâ’ÿ, ñòóêіò äÿòëà, øóì ìîðÿ òîùî.

4. Öіêàâèì ïðèéîìîì ðîçâèòêó ñïîñòåðåæëèâîñòі є âèêîðèñòàííÿ íà 
åêñêóðñіÿõ íàðîäíèõ ïðèñëіâ’їâ, ïðèêàçîê, âіðøіâ, óðèâêіâ õóäîæíіõ òâî-
ðіâ, ñïðîáè ñàìîñòіéíî ñêëàñòè çàãàäêè ïðî ïîáà÷åíå, âіä÷óòå, ïî÷óòå.

Ïіñëÿ ïðî÷èòàííÿ òâîðó âàðòî ïðîâåñòè ðîçìîâó:
Ùî âіäçíà÷èâ/âіäòâîðèâ àâòîð/àâòîðêà â óðèâêó ñâîãî òâîðó?
×è ìîæíà öå ÿâèùå ïîáà÷èòè ó ïðèðîäі? ×è áà÷èëè âè öå?
ßêі îáðàçíі ñëîâà âèêîðèñòîâóє àâòîð/àâòîðêà, ùîá îïèñàòè öå

ÿâèùå, îá’єêò? ×îìó âèêîðèñòàíî ñàìå òàêі ñëîâà? ßê âè ìîæåòå їõ çà-
ìіíèòè, äîïîâíèòè?

Ç êèì/÷èì ïîðіâíþє àâòîð/àâòîðêà öå ÿâèùå ïðèðîäè? Òîùî.
5. Ðîçâèòêó ìîâëåííÿ ó÷íіâ, êìіòëèâîñòі, ñïîñòåðåæëèâîñòі ìîæå äî-

ïîìîãòè âèêîðèñòàííÿ íà åêñêóðñіÿõ ó ïðèðîäó íàðîäíèõ ïðèêìåò,
ïðèñëіâ’їâ, ïðèêàçîê, çàãàäîê. Öå àêòèâіçóє ïіçíàâàëüíó äіÿëüíіñòü ìî-
ëîäøèõ øêîëÿðіâ. Äіòÿì äóæå ïîäîáàєòüñÿ çíàõîäèòè â ëіòåðàòóðíèõ òâî-
ðàõ ïðèêìåòè ÿâèù ïðèðîäè, ïåðåäáà÷àòè ïîãîäó і ò. іí.

Ùîá ðîçâèíóòè â äіòåé ñïîñòåðåæëèâіñòü і ïðîáóäèòè іíòåðåñ äî ïðè-
ðîäè ðіäíîãî êðàþ, äîöіëüíî ñêëàäàòè äëÿ êîæíîї ïîðè ðîêó ïàì’ÿòêè-
іíñòðóêöії. Öі ïàì’ÿòêè âèâіøóþòü ó êëàñі ïîðÿä ç êàëåíäàðåì ïðèðîäè.
Ïðèêëàä òàêèõ ïàì’ÿòîê çàïðîïîíîâàíî â Äîäàòêó.

Íà åêñêóðñії â ïî÷àòêîâіé øêîëі ïåðåâàæàє ðóõîâà äіÿëüíіñòü, îñíîâó 
ÿêîї ñòàíîâèòü õîäіííÿ.

ßêùî åêñêóðñіÿ ïðîâîäèòüñÿ â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ, òî, çðîçóìіëî, ñëіä óíè-
êàòè ïåðåâàíòàæåííÿ äіòåé ðîçóìîâîþ ðîáîòîþ (íà âіäìіíó âіä óðîêó-åêñ-
êóðñії ç âåëèêèìè ïіçíàâàëüíèìè ïðîãðàìîâèìè çàâäàííÿìè).

Äëÿ ïðîâåäåííÿ êîæíîї åêñêóðñії âàæëèâî äîáèðàòè ðіçíі ìàðøðóòè.
Ïðîïîíóâàòè ó÷íÿì âèáèðàòè іç çàïðîïîíîâàíèõ â÷èòåëåì ìàðøðóòіâ òі, ùî 
їì іìïîíóþòü, ïðèâàáëþþòü. Äî îðãàíіçàöії åêñêóðñіé âàðòî çàëó÷àòè ó÷íіâ.

Çìіñò åêñêóðñіé ìîæíà äîïîâíþâàòè íåâåëèêèìè áåñіäàìè íà іäåéíî-
ìîðàëüíі, ïàòðіîòè÷íі òåìè. Âàæëèâî ñïîíóêàòè ó÷íіâ âèñëîâëþâàòè ñâîї
ñóäæåííÿ і äàâàòè îöіíêè ïîáà÷åíîìó. Åêñêóðñіÿ ïîâèííà ñòâîðþâàòè ïіä-
íåñåíèé åìîöіéíèé ñòàí.
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Ñëіä ïàì’ÿòàòè òàêі ïðàâèëà äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè åêñêóðñії:
1. Åêñêóðñіÿ – íå ïðîãóëÿíêà, à îáîâ’ÿçêîâà ÷àñòèíà íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü.
2. Âàæëèâî ÷іòêî âèçíà÷èòè òåìó åêñêóðñії, її çàâäàííÿ òà ìåòó, âè-

â÷èòè ìіñöå ïðîâåäåííÿ, ñêëàñòè ÷іòêèé ïëàí.
3. Òðåáà äîòðèìóâàòèñÿ òåìè åêñêóðñії, íå âіäâîëіêàþ÷èñü íà âèïàäêîâі

çàïèòàííÿ.
4. Ñëіä ðîçïîâіäàòè òіëüêè ïðî òå, ùî ìîæíà ïîêàçàòè.
5. Âàðòî óíèêàòè òðèâàëèõ ïîÿñíåíü.
6. Ó÷íі – íå ëèøå ñëóõà÷і, їõ êîðèñíî çàëó÷àòè äî àêòèâíîї ðîáîòè.
7. Íå ìîæíà ïåðåâàíòàæóâàòè ó÷íіâ íîâèìè òåðìіíàìè, íàçâàìè.
8. Âàæëèâî êîíöåíòðóâàòè óâàãó ó÷íіâ íà ïîòðіáíîìó îá’єêòі.
9. Ïîòðіáíî âìіòè â÷àñíî ïðèïèíèòè åêñêóðñіþ.
10. Êîðèñíî çàêðіïèòè ìàòåðіàë åêñêóðñії íà íàñòóïíèõ óðîêàõ.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
1. Залежно від кількості дітей запропонуйте їм вишикуватися для безпеч-

ного руху.
2. Повідомте тему екскурсії, її мету, маршрут.
3. Розподіліть обов’язки між дітьми.
4. Перевірте готовність (огляд одягу, взуття відповідно до сезону).
5. Обов’язково проведіть інструктаж з безпеки життєдіяльності.
6. Перевірте кількість дітей, за потреби проведіть додатковий інструктаж.
7. Стежте за дотриманням безпеки життєдіяльності протягом екскурсії – це

найважливіше завдання педагога!
8. Своєчасно завершуйте екскурсію (зберіть особисті речі тощо).
9. Перевірте наявність усіх учнів.
10. Підведіть підсумки: проведіть невелику бесіду про поведінку та вра-

ження дітей.

Áóäü-ÿêó åêñêóðñіþ íàéêðàùå ïî÷àòè ç îïèñó äîñëіäæóâàíîãî îá’єêòó. 
Ó÷èòåëü çâåðòàє óâàãó äіòåé íà ïîðó ðîêó, ñòàí íåæèâîї і æèâîї ïðèðîäè 
â öüîìó ñåçîíі, äàє õàðàêòåðèñòèêó ìіñöåâîñòі, ïіäïðèєìñòâà ÷è óñòàíîâè, 
іñòîðè÷íîї ïàì’ÿòêè àðõіòåêòóðè ÷è ïðèðîäè àáî ïðîâîäèòü áåñіäó ç 
ó÷íÿìè íà îñíîâі їõíüîãî áåçïîñåðåäíüîãî ñïîñòåðåæåííÿ. Äàëі â÷èòåëü 
êîíêðåòèçóє òåìó і çàâäàííÿ åêñêóðñії, õàðàêòåðèçóє îñíîâíі íàâ÷àëüíі 
ïîíÿòòÿ і ïðîïîíóє øêîëÿðàì âèêîíóâàòè çàâäàííÿ іç ñàìîñòіéíîãî ñïî-
ñòåðåæåííÿ. Çàâäàííÿ ìàþòü áóòè êîðîòêèìè і êîíêðåòíèìè, ùî ñïðÿìî-
âóþòü óâàãó äіòåé íà äîñëіäæóâàíèé îá’єêò àáî ÿâèùå. Ó çàâäàííÿõ òðåáà 
ïåðåäáà÷èòè ïîðіâíÿííÿ ñïîñòåðåæóâàíèõ îá’єêòіâ і ÿâèù, âèÿâëåííÿ 
îçíàê ïîäіáíîñòі òà âіäìіííîñòі.

Ó õîäі åêñêóðñії ñëіä ðîáèòè çóïèíêè äëÿ ïîÿñíåííÿ, çàìàëüîâîê, çáîðó 
ìàòåðіàëіâ. Ïіä ÷àñ åêñêóðñії íà âèðîáíèöòâî òðåáà ðîçïîâіäàòè íå òіëüêè 
ïðî îá’єêòè åêñêóðñії, à é ïðî ïðàöіâíèêіâ, їõíі ñïåöіàëüíîñòі, õàðàêòåð 
âèêîíóâàíîї íèìè ðîáîòè – òàê çäіéñíþþòüñÿ òðóäîâå âèõîâàííÿ і ïðîôî-
ðієíòàöіÿ. Òðèâàëіñòü åêñêóðñії íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 1 ãîä, ùîá íå ñòîì-
ëþâàòè ó÷íіâ ìîëîäøèõ êëàñіâ, íå çíèæóâàòè їõíіé іíòåðåñ і óâàãó, òîìó 
åêñêóðñіÿ íå ïîâèííà áóòè âñåîñÿæíîþ. Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ïåðåâàæàþòü 
åêñêóðñії ó ïðèðîäó. Âîíè ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó ñïîñòåðåæ-
ëèâîñòі. Ó÷èòåëþ ñëіä ðіøó÷å ïðèïèíÿòè ðóéíіâíі äії ó÷íіâ (çáèðàòè ðіçíі 
êâіòè, ëèñòÿ і òðàâè, ëîâèòè ÿùіðîê, ìåòåëèêіâ). Ùå äî ïî÷àòêó åêñêóðñії 
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äіòåé ñëіä ïîïåðåäèòè ïðî íåïðèïóñòèìіñòü ïîðóøåííÿ íàÿâíîãî ñòàíó 
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà – ïðèðîäíі ìàòåðіàëè ïîòðіáíî çáèðàòè â îáìåæå-
íіé êіëüêîñòі і ëèøå òі, ÿêі äіéñíî çíàäîáëÿòüñÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі íà 
íàñòóïíèõ óðîêàõ. Çіáðàíèé ìàòåðіàë òðåáà äîñòàâèòè â øêîëó і äáàéëèâî 
çáåðіãàòè äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ.

Ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ åêñêóðñії ïîòðіáíî îðãàíіçóâàòè àêòèâíó ðîáîòó
åêñêóðñàíòіâ, íå çàëèøàòè їõ òіëüêè ãëÿäà÷àìè і ñëóõà÷àìè. Ç öієþ ìåòîþ
їì ñëіä äàâàòè іíäèâіäóàëüíі ñàìîñòіéíі çàâäàííÿ, ÿê-îò: âіäøóêóâàííÿ,
çáіð і ðîçïîäіë ìàòåðіàëó, ñïîñòåðåæåííÿ çà ÿâèùàìè ïðèðîäè, âèêîíàííÿ 
êîíêðåòíèõ âèìіðþâàíü òîùî.

Ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ñàìîñòіéíà ðîáîòà ó÷íіâ ç âèâ÷åííÿ ïåâíèõ 
îá’єêòіâ âåäåòüñÿ ó ïðîöåñі ñïîñòåðåæåíü ç ïèòàíü-çàâäàíü. Ãîòóþ÷èñü äî
åêñêóðñії, ó÷èòåëü ðåòåëüíî ïðîäóìóє çàâäàííÿ, ÿêі ìàþòü çîñåðåäèòè
óâàãó äіòåé íà ïîòðіáíîìó îá’єêòі àáî ÿâèùі, äîïîìîãòè їì ïðîâåñòè ïî-
ðіâíÿííÿ äîñëіäæóâàíèõ îá’єêòіâ, ðîçãëÿíóòè îá’єêò ÷àñòèíàìè, âèÿâèòè
і äàòè õàðàêòåðèñòèêó äåÿêèì ÿêîñòÿì ïðåäìåòà, ÿâèùà òîùî. Òóò ó÷è-
òåëþ ñëіä ïàì’ÿòàòè, ùî â çàâäàííÿ âêëþ÷àєòüñÿ òіëüêè òîé ìàòåðіàë, 
ÿêèé öіëêîì êîíêðåòíî ìîæíà âèâ÷èòè íà åêñêóðñії. Íå âàðòî ãîâîðèòè
ïðî òå, ùî äіòè íå çìîæóòü ïîáà÷èòè ó ïðèðîäі â ïåâíèé ìîìåíò. Âèíÿò-
êîì ìîæå áóòè ëèøå âèïàäîê íà âñòàíîâëåííÿ ôàêòó âіäñóòíîñòі ó ïðè-
ðîäі ÿêèõîñü îá’єêòіâ.

Ïіä ÷àñ åêñêóðñії ïîâèííà çàáåçïå÷óâàòèñü êîíêðåòíіñòü ìàòåðіàëó, ùî
âèâ÷àєòüñÿ, і çàâäàíü. Äîâãèõ ñëîâåñíèõ ïîÿñíåíü і âіäñòóïіâ âіä îñíîâíîї
òåìè êðàùå óíèêàòè. Íå âàðòî òàêîæ ïåðåâàíòàæóâàòè åêñêóðñàíòіâ áåç-
ëі÷÷þ ñïåöіàëüíèõ òåðìіíіâ і íàçâ òèõ ÷è іíøèõ îá’єêòіâ. Ñëіä ìàòè íà 
óâàçі, ùî äіòÿì âëàñòèâå áàæàííÿ äіçíàòèñÿ íàçâó òîãî ÷è іíøîãî ïðåä-
ìåòà – öå öіëêîì ïðèðîäíå ïðàãíåííÿ ñïіââіäíåñòè ïðåäìåòíå і ñëîâåñíå
óÿâëåííÿ ïðî êîíêðåòíèé îá’єêò. Íà åêñêóðñіÿõ ç ìîëîäøèìè øêîëÿðàìè 
äîöіëüíî ðîçãëÿäàòè íå áіëüøå 8–10 îá’єêòіâ. Çàâäàííÿ åêñêóðñії – ðîç-
êðèòè òі çâ’ÿçêè і ñïіââіäíîøåííÿ, ÿêі ñïîñòåðіãàþòüñÿ ó ïðèðîäі.

Åêñêóðñîâîä ìàє ïðàâèëüíî ïîêàçóâàòè íà åêñêóðñії ðіçíі îá’єêòè, ó 
òîìó ÷èñëі é íàéäðіáíіøі. Äàþ÷è ÿêåñü ïîÿñíåííÿ, òðåáà ñïî÷àòêó ïåðå-
êîíàòèñÿ, ùî âñі åêñêóðñàíòè ãîòîâі éîãî ñïðèéìàòè.

Íàâ÷àëüíà åêñêóðñіÿ íå ïîâèííà ïåðåòâîðþâàòèñÿ íà ïðîãóëÿíêó, òîìó
âàæëèâî ïðèâ÷èòè ó÷íіâ âñі ñâîї ñïîñòåðåæåííÿ і ðîáîòè çàïèñóâàòè â çî-
øèò, íå ïîêëàäàþ÷èñü íà ïàì’ÿòü; іíàêøå áàãàòî ïðî ùî áóäå çàáóòî.

Íàé÷àñòіøå íà åêñêóðñії âñіì ó÷íÿì äàþòü îäíàêîâі çàâäàííÿ, àëå іíîäі
êëàñ ðîçáèâàþòü íà ãðóïè, і êîæíà ãðóïà îòðèìóє îñîáëèâå çàâäàííÿ. Ó 
õîäі ñïîñòåðåæåíü âіäïîâіäíî äî öèõ çàâäàíü äіòè äîõîäÿòü ïåâíèõ âèñíî-
âêіâ. Òðàïëÿєòüñÿ, ùî öі âèñíîâêè ïîìèëêîâі. Ó òàêèõ âèïàäêàõ ó÷èòåëü
äàє äîäàòêîâі çàâäàííÿ äëÿ ñïîñòåðåæåíü, ÿêі äîïîìîæóòü çäîáóòè äîñòî-
âіðíі çíàííÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



109

ВИКОРИСТАНІ  ДЖЕРЕЛА
1. Байбара Т. Урок-екскурсія. Методика її організації та проведення 
// Початкова школа. – 1998. – № 11.
2. Бакулин В. М. Экскурсии как способ активизации учебно-позна-
вательной деятельности детей // Початкова школа. – 2001. – № 5. – 
С.12–17.

3. Богданец Т. Л. Концепция вида в начальном естествознании // Початкова 
школа. – 2005. – № 10. – С. 58–62.

4. Колесникова Г. И. Экологические экскурсии с младшими школьниками // По-
чаткова школа. – 1998. – № 6. – С. 50–51.

5. Петросова Р. А., Голов В. И. Методика обучения естествознанию и экологи-
ческое воспитание в начальной школе. – Режим доступу: https://is.gd/FuQzmF

6. Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. – Режим доступу: allen.org/d/
natur/nat165.htm

7. Титова В. В. Пути развития наблюдательности учащихся при изучении окружа-
ющего мира // Початкова школа. – 2005. – №1. – С. 65–68.

8. Харина В. А. Урок-экскурсия в III классе // Початкова школа. – 2004. – № 12. – 
С. 62–63.

9. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1341-14

ДОДАТОК

ПАМ’ЯТКА
Дозволено:
 ходити стежками;
 відпочивати в спеціально відведених місцях;
 фотографувати цікаві об’єкти природи;
 малювати їх;
 вимірювати температуру повітря, ґрунту;
 визначати хмарність, напрямок вітру;
 спостерігати за життям рослин і тварин;
  збирати рослини, плоди, насіння для уроків трудового навчання за пора-

дою вчителя.
Заборонено:
 збирати у великій кількості дикорослі рослини;
 витоптувати їх і ущільнювати ґрунт;
 виривати рослини з корінням;
 ламати гілки;
 збирати сік;
 включати голосно музику;
 лякати птахів, особливо тих, хто сидить на гніздах;
 розводити багаття у невстановлених місцях.
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2.6. Моделювання як навчальна діяльність

Щоб вивчити щось швидко і добре, 
треба це «щось» бачити, чути і 
відчувати.

Тім Стоквел

Îñíîâíó ìåòó îñâіòè êàðäèíàëüíî ïåðåïðîãðàìîâóþòü çìіíè, ùî çóìîâ-
ëåíі ìàñîâèì âõîäæåííÿì â æèòòÿ ëþäèíè ñâіòîâîї іíôîðìàöіéíîї ìåðåæі.
Ñó÷àñíі çàñîáè êîìóíіêàöії áàãàòîðàçîâî çáіëüøèëè øâèäêіñòü îáìіíó іí-
ôîðìàöієþ, à ðàçîì ç òèì і øâèäêіñòü ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü.

Ó ñó÷àñíîìó ñâіòі ïðàêòè÷íî âñÿ äіÿëüíіñòü є êîëåêòèâíîþ, ùî â áіëü-
øіé ìіðі ñïðèÿє ôîðìóâàííþ êîìïåòåíöіé, íіæ іíäèâіäóàëüíà äіÿëüíіñòü.
Òîìó ïåðåä îñâіòÿíàìè ïîñòàëà ïðîáëåìà ñåðéîçíîãî íàâ÷àííÿ êóëüòóðі
ïðàöі і ó÷àñòі â êîëåêòèâíіé äіÿëüíîñòі, âèõîâàííÿ âіäïîâіäàëüíîñòі çà 
äîðó÷åíó ñïðàâó òà êðåàòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî âèêîíàííÿ çàâäàííÿ.

Ó ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ äîñëіäæåííÿõ ìîäåëþâàííÿ çі ñïåöіàëüíîãî ïðè-
éîìó íàóêîâîãî äîñëіäæåííÿ ïåðåòâîðèëîñÿ íà âàæëèâèé ìåòîä íàóêîâîãî
ïіçíàííÿ і âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ âèâ÷åííÿ îêðåìèõ ñòîðіí îá’єêòà. Âè-
â÷åííÿ îá’єêòà òà éîãî âëàñòèâîñòåé çà äîïîìîãîþ ìîäåëþâàííÿ âèÿâëÿ-
єòüñÿ ìîæëèâèì òîìó, ùî áóäü-ÿêà ìîäåëü ïåâíîþ ìіðîþ є ñïåöèôі÷íîþ
ôîðìîþ âіäîáðàæåííÿ äіéñíîñòі.

Ìîäåëþâàííÿ â íàâ÷àííі (àíãë. ìodelling in education) ÿê ïñèõîëîãі÷íà
ïðîáëåìà ìàє 2 àñïåêòè:

1) ìîäåëþâàííÿ â ñàìîìó çìіñòі îñâіòè, òîáòî ìîäåëþâàííÿ ÿê ñïîñіá
ïіçíàííÿ, ÿêèì ïîâèííі îâîëîäіòè ó÷íі;

2) ìîäåëþâàííÿ ÿê îäíà ç îñíîâíèõ íàâ÷àëüíèõ äіé, ùî є ñêëàäîâîþ 
íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.

Âіäîáðàæåííÿ îá’єêòіâ íàçèâàþòüñÿ ìîäåëÿìè; ïðîöåñ їõ ñòâîðåííÿ – 
ìîäåëþâàííÿì, à âèêîðèñòàííÿ â íàóöі – ìîäåëüíèì äîñëіäæåííÿì.

Ìîëîäøèé øêіëüíèé âіê є ïî÷àòêîì ôîðìóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äіé ó äі-
òåé. Ó òîé æå ÷àñ ìîäåëþâàííÿ – öå äіÿ, ÿêà âèíîñèòüñÿ çà ìåæі ìîëîä-
øîãî øêіëüíîãî âіêó â ïîäàëüøі âèäè äіÿëüíîñòі ëþäèíè і âèõîäèòü íà 
íîâèé ðіâåíü ñâîãî ðîçâèòêó. Çà äîïîìîãîþ ìîäåëþâàííÿ ìîæíà çâåñòè
âèâ÷åííÿ âіä ñêëàäíîãî, íåçíàéîìîãî – äî çíàéîìîãî, ïðîñòîãî, òîáòî çðî-
áèòè îá’єêò äîñòóïíèì äëÿ ðåòåëüíîãî âèâ÷åííÿ. Íåîáõіäíіñòü âîëîäіííÿ
ìåòîäèêîþ ìîäåëþâàííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі ïîâ’ÿçàíà ç ïîòðåáîþ âèðі-
øåííÿ ïñèõîëîãі÷íèõ і ïåäàãîãі÷íèõ çàâäàíü. Êîëè ó÷íі áóäóþòü ðіçíі 
ìîäåëі äîñëіäæóâàíèõ ÿâèù, öåé ìåòîä âèñòóïàє â ðîëі íàâ÷àëüíîãî çà-
ñîáó і ñïîñîáó óçàãàëüíåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, äîïîìàãàє äіòÿì «ó÷è-
òèñÿ àêòèâíî», ôîðìóє óíіâåðñàëüíі íàâ÷àëüíі äії.

Ó òåîðії ïіçíàííÿ ìîäåëü ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê ìàòåðіàëüíèé ÷è ìàòåðіàëі-
çîâàíèé îá’єêò ÷è ñèñòåìà îá’єêòіâ, ùî є çàñîáîì âèâ÷åííÿ їõ îðèãіíàëіâ.
Ìîäåëü – öå ñïðîùåíèé ðåàëüíèé îá’єêò (îðèãіíàë), îñêіëüêè â íіé àáñòðà-
ãóþòüñÿ òіëüêè іñòîòíі îçíàêè. Ìîäåëëþ íàçèâàþòü áóäü-ÿêèé óÿâíèé,
çíàêîâèé àáî ìàòåðіàëüíèé îáðàç îðèãіíàëó: âіäîáðàæåííÿ îá’єêòіâ і ÿâèù
ó âèãëÿäі îïèñіâ, òåîðіé, ñõåì, êðåñëåíü, ãðàôіêіâ.
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Â îñíîâі ìåòîäó ìîäåëþâàííÿ ëåæèòü ïðèíöèï çàìіùåííÿ: ðåàëüíèé 
ïðåäìåò äèòèíà çàìіùàє іíøèì ïðåäìåòîì, éîãî çîáðàæåííÿì, áóäü-ÿêèì
óìîâíèì çíàêîì. Ïðè öüîìó âðàõîâóєòüñÿ îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ ìîäåëåé – 
ïîëåãøèòè äèòèíі ïіçíàííÿ, âіäêðèòè äîñòóï äî ïðèõîâàíèõ, ùî áåçïîñå-
ðåäíüî íå ñïðèéìàþòüñÿ ÿê âëàñòèâîñòі, ÿêîñòåé ðå÷åé, їõ çâ’ÿçêіâ. Öі 
ïðèõîâàíі âëàñòèâîñòі і çâ’ÿçêè âåëüìè іñòîòíі äëÿ ïіçíàâàíîãî îá’єêòà. 
Ó ðåçóëüòàòі çíàííÿ äèòèíè ïіäíіìàþòüñÿ íà áіëüø âèñîêèé ðіâåíü óçà-
ãàëüíåííÿ, íàáëèæàþòüñÿ äî ïîíÿòü.

Ó íàâ÷àëüíîї ìîäåëі є ñâîÿ ñïåöèôіêà. Íàâ÷àëüíîþ ìîäåëëþ ìîæíà 
íàçâàòè íå âñÿêó ìîäåëü ïðåäìåòà ÷è îá’єêòà, à òіëüêè òó, ÿêà, ôіêñóþ÷è 
éîãî ñóòü, éîãî õàðàêòåðíі îçíàêè, âіäíîñèíè, çàáåçïå÷óє ìîæëèâіñòü äëÿ 
ïîäàëüøîãî їõ àíàëіçó â ïіçíàâàëüíèõ öіëÿõ.

Ìîäåëþâàííÿ â íàâ÷àííі ìàє äâà àñïåêòè: ìîäåëþâàííÿ ÿê çìіñò, ÿêå 
ó÷íі ïîâèííі çàñâîїòè, і ìîäåëþâàííÿ ÿê íàâ÷àëüíà äіÿ, çàñіá, áåç ÿêîãî 
íåìîæëèâå ïîâíîöіííå íàâ÷àííÿ. Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі äіÿ ìîäåëþâàííÿ 
çäåáіëüøîãî ïîñòàє íå ÿê çìіñò (äîäàòêîâà òåìà â íàâ÷àííі), à ñàìå ÿê íà-
â÷àëüíà äіÿ, çàñіá ïåðåõîäó ìèñëåííÿ ó÷íіâ íà áіëüø âèñîêèé ðіâåíü, çà-
ñіá, ùî äîçâîëÿє çíà÷íîþ ìіðîþ óíèêíóòè ôîðìàëіçìó çíàíü.

Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ ìîäåëі íà óðîöі â òîìó, ùîá çà ðåçóëüòàòàìè її 
äîñëіäæåííÿ ñêëàñòè óÿâëåííÿ ïðî õàðàêòåð і îñîáëèâîñòі äîñëіäæóâàíîãî 
îá’єêòà. Âèäè ìîäåëåé ïîäàíî ó ñõåìі 8.

МОДЕЛІ
Предметні Ідеальні

образні знакові уявні

Ñõåìà 8. Êëàñèôіêàöіÿ ìîäåëåé çà ñòóïåíåì ìàòåðіàëüíîñòі

Ìîäåëþâàííÿ ÿâëÿє ñîáîþ ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ó÷íÿìè ïіä êåðіâíèöòâîì 
ó÷èòåëÿ îáðàçó äîñëіäæóâàíîãî îá’єêòà, ùî ôіêñóє íàéіñòîòíіøі éîãî îçíàêè.

Îñíîâíі åòàïè ìîäåëþâàííÿ ìîæíà çâåñòè äî òàêèõ:
1. Ïåðâèííèé çáіð іíôîðìàöії. Äîñëіäíèê ìàє îäåðæàòè ÿêíàéáіëüøå 

іíôîðìàöії ïðî ðіçíîìàíіòíі õàðàêòåðèñòèêè ðåàëüíîãî îá’єêòà: éîãî âëàñ-
òèâîñòі, ùî âіäáóâàþòüñÿ ó ïðîöåñàõ, çàêîíîìіðíîñòі ïîâîäæåííÿ çà ðіç-
íèõ çîâíіøíіõ óìîâ.

2. Ïîñòàíîâêà çàâäàíü. Ôîðìóëþєòüñÿ ìåòà äîñëіäæåííÿ, îñíîâíі éîãî 
çàâäàííÿ, âèçíà÷àєòüñÿ, ÿêі íîâі çíàííÿ â ðåçóëüòàòі ïðîâåäåíîãî äîñëі-
äæåííÿ õî÷å îäåðæàòè äîñëіäíèê. Öåé åòàï ÷àñòî є îäíèì ç íàéáіëüø 
âàæëèâèõ і òðóäîìіñòêèõ.

3. Îáґðóíòóâàííÿ îñíîâíèõ äîïóùåíü. Іíøèìè ñëîâàìè, ñïðîùóєòüñÿ 
ðåàëüíèé îá’єêò, âèîêðåìëþþòüñÿ íåіñòîòíі äëÿ öіëåé äîñëіäæåííÿ õàðàê-
òåðèñòèêè, ÿêèìè ìîæíà çíåõòóâàòè.

4. Ñòâîðåííÿ ìîäåëі, її äîñëіäæåííÿ.
5. Ïåðåâіðêà àäåêâàòíîñòі ìîäåëі ðåàëüíîìó îá’єêòîâі. Âêàçіâêà ìåæ 

çàñòîñîâàíîñòі ìîäåëі.
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Íàé÷àñòіøå â ïî÷àòêîâіé øêîëі âèêîðèñòîâóâàëè ïðåäìåòíі (ìàòåðі-
àëüíі) ìîäåëі, íàïðèêëàä ôîðì ðåëüєôó, òåêó÷èõ âîä, ãëîáóñ.

Íèíі ñïåêòð íàâ÷àëüíîãî ìîäåëþâàííÿ â îñâіòíüîìó ïðîöåñі çíà÷íî
ðîçøèðèâñÿ. Ó çìіñòі âñіõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïëіí ïî÷àòêîâîї øêîëè ìîæíà
çíàéòè åëåìåíòè ìîäåëþâàííÿ.

Ñëіäóþ÷è çà çìіñòîì íîâîãî îñâіòíüîãî ñòàíäàðòó, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî
äâà òèïè ìîäåëþâàííÿ: ìàòåðіàëüíå (ïðåäìåòíå, ôіçè÷íå) і çíàêîâî-ñèì-
âîëі÷íå.

Ìàòåðіàëüíі ìîäåëі – öå òðèâèìіðíå çîáðàæåííÿ îá’єêòà, éîãî ÷àñòèíè
÷è ãðóïè îá’єêòіâ ó çìåíøåíîìó àáî çáіëüøåíîìó âèãëÿäі.

Ìàòåðіàëüíі ìîäåëі áóäóþòüñÿ ç áóäü-ÿêèõ ðå÷îâèõ ìàòåðіàëіâ àáî æè-
âèõ іñòîò. Їõ îñîáëèâіñòþ є òå, ùî âîíè іñíóþòü ðåàëüíî, îá’єêòèâíî. Ó 
ñâîþ ÷åðãó, ìàòåðіàëüíі ìîäåëі äіëÿòüñÿ íà ñòàòè÷íі (íåðóõîìі, íåðîç-
áіðíі) òà äèíàìі÷íі (äіþ÷і, ðóõîìі, ðîçáіðíі).

Äіþ÷і, ðîçáіðíі ìàòåðіàëüíі ìîäåëі äîçâîëÿþòü âèâ÷àòè ÿê çîâíіøíіé
âèãëÿä, òàê і âíóòðіøíіé çìіñò îá’єêòіâ ïðèðîäè, їõíі îñíîâíі ÷àñòèíè òà 
ïðèíöèïè ðîáîòè. Ó êóðñі ïðèðîäîçíàâñòâà òàêîþ ìîäåëëþ є òåëóðіé. Çà
éîãî äîïîìîãîþ øêîëÿðі âèâ÷àþòü, ÿê âіäáóâàєòüñÿ ðóõ Çåìëі íàâêîëî
Ñîíöÿ, ç’ÿñîâóþòü ïðè÷èíè çìіíè äíÿ і íî÷і, їõ òðèâàëіñòü ó ðіçíі ïîðè 
ðîêó. Âàæëèâî, ùîá âèêîðèñòàííÿ ìîäåëåé ñóïðîâîäæóâàëîñÿ îñìèñëåí-
íÿì ìîëîäøèìè øêîëÿðàìè íà åëåìåíòàðíîìó ðіâíі ïîíÿòòÿ «ìîäåëü» òà
çàñâîєííÿì óìіííÿ êîðèñòóâàòèñÿ ìîäåëÿìè ó ïðîöåñі ïіçíàííÿ ðåàëüíèõ
îá’єêòіâ. Ñïî÷àòêó öå çäіéñíþєòüñÿ ùîäî ìîäåëі êîíêðåòíèõ îá’єêòіâ.

Ïðè âèâ÷åííі êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ñòàòè÷íèìè ìîäåëÿìè є, íàïðè-
êëàä, ìàêåòè ôîðì ðåëüєôó, ìóëÿæі âíóòðіøíіõ îðãàíіâ ëþäèíè, ïëîäіâ, 
ãëîáóñ (ïðè âèâ÷åííі ôîðìè Çåìëі). Äî äèíàìі÷íèõ ìîäåëåé íàëåæàòü çíîâó 
æ ãëîáóñ (ïðè ïîêàçі îáåðòàííÿ Çåìëі), òåëóðіé, äіþ÷à ìîäåëü âóëêàíà.

Ñåðåä ìàòåðіàëüíèõ ìîäåëåé ñëіä âèäіëèòè îñîáëèâó ãðóïó ìîäåëåé,
ÿêà ïîêè ùî íå çíàéøëà øèðîêîãî çàñòîñóâàííÿ ó øêіëüíіé ïðàêòèöі, – 
ïðèðîäíі ìîäåëі. Öå ìіíіàòþðíі àíàëîãè ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ òà їõíіõ ïðî-
ÿâіâ. Ó áàãàòüîõ øêîëÿðіâ є óÿâëåííÿ ïðî ñìåð÷і – ïîâіòðÿíі âèõîðè 
îáìåæåíèõ ðîçìіðіâ, ÿêі ÷àñòî âèíèêàþòü ïåðåä ãðîçîþ, óñìîêòóþòü â
ñåáå ïèë, ðіçíі ïðåäìåòè і ïіäіéìàþòü íà çíà÷íó âèñîòó. Іíîäі ñìåð÷і âè-
êëèêàþòü ïîøêîäæåííÿ áóäіâåëü, ëàìàþòü äåðåâà òîùî. Öå ÿâèùå ìîæíà
íàçâàòè ìіíіàòþðíèì àíàëîãîì òàêîãî íåáåçïå÷íîãî ÿâèùà, ÿê òîðíàäî ÷è 
öèêëîí, ïðî ÿêі øêîëÿðі ìàëî íå ùîäíÿ ÷óþòü ç ïðîãíîçіâ ïîãîäè ïî òåëå-
áà÷åííþ. Íåâåëèêà âèìîїíà, ÿêà óòâîðèëàñÿ ïіñëÿ äîùó, ìîæå ðîçãëÿäà-
òèñÿ ÿê ìіíіàòþðíèé ÿð.

Íàïðèêëàä, çíàéîìëÿ÷èñü ç ãëîáóñîì ÿê ìîäåëëþ Çåìëі, ïåðøèì åòà-
ïîì ðîáîòè є ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ íàóêîâîãî óÿâëåííÿ ïðî ôîðìó Çåìëі, її 
ñïðàâæíі ðîçìіðè. Äëÿ öüîãî îðãàíіçîâóєòüñÿ îïîñåðåäêîâàíå ñïðèéìàííÿ
Çåìëі ç âèêîðèñòàííÿì ôîòîãðàôіé, êàäðіâ äіàôіëüìó, ôðàãìåíòіâ êіíî-
ôіëüìó. Äðóãèé åòàï – çіñòàâëåííÿ ôîðìè ïëàíåòè, її ðîçìіðіâ ç ãëîáóñîì,
ÿêèé ó÷èòåëü ïîêàçóє, íå íàçèâàþ÷è, ùî öå òàêå. Äіòè ðàçîì іç â÷èòåëåì
ðîáëÿòü âèñíîâîê: ãëîáóñ – öå çìåíøåíå ó áàãàòî ðàçіâ çîáðàæåííÿ Çåìëі.
Òóò óâîäèòüñÿ ïîíÿòòÿ «ìîäåëü». Äàëі âèâ÷àþòüñÿ óìîâíі ïîçíà÷åííÿ, çà
äîïîìîãîþ ÿêèõ íà ãëîáóñі-ìîäåëі ïîçíà÷àþòüñÿ ðåàëüíі îá’єêòè Çåìëі.
Òіëüêè ïіñëÿ òîãî ÿê äіòè îâîëîäіþòü ïîíÿòòÿì «ãëîáóñ – ìîäåëü Çåìëі»,
ó íèõ ôîðìóєòüñÿ âìіííÿ êîðèñòóâàòèñÿ ãëîáóñîì, ÷èòàòè éîãî, îïèñóâàòè 
çà íèì ïåâíі òåðèòîðії.
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Äî ìàòåðіàëüíèõ íåðîçáіðíèõ ìîäåëåé íàëåæàòü ðåëüєôíі òàáëèöі. Öå 
êîëüîðîâі çîáðàæåííÿ íàòóðàëüíèõ ïðåäìåòіâ íà âіíіïëàñòîâіé ïëіâöі. Іí-
ôîðìàöіÿ íà íèõ ïåðåäàєòüñÿ êîëüîðîì і ðåëüєôîì. Òàêі òàáëèöі çàáåçïå-
÷óþòü äåòàëіçàöіþ çîáðàæåíîãî îá’єêòà і ìàþòü ãëèáèíó ðåëüєôó âіä 1 äî 
7 ñì. Íà íèõ íåìàє ïіäïèñіâ, à ëèøå ìîæóòü áóòè ïðîíóìåðîâàíі îñíîâíі 
÷àñòèíè îá’єêòà.

Ðåëüєôíі òàáëèöі äàþòü çàãàëüíå óÿâëåííÿ ïðî îá’єêòè ïðèðîäè òà ñòâî-
ðþþòü ó ñâіäîìîñòі ó÷íіâ ïðîñòîðîâі îáðàçè, ÿêі äåòàëіçóþòü ïëîñêі çîáðà-
æåííÿ íà ìàëþíêàõ, òàáëèöÿõ. Îñêіëüêè öі òàáëèöі ìàþòü âåëèêі ðîçìіðè 
і ÷іòêі çîáðàæåííÿ, âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äåìîíñòðàöіéíî, ÿê äæåðåëî 
íîâèõ çíàíü ÷è äëÿ іëþñòðàöії ïîÿñíåíü ó÷èòåëÿ. Íå ìåíø åôåêòèâíі âîíè 
ïðè óçàãàëüíåííі, çàêðіïëåííі é ïåðåâіðöі çàñâîєíèõ çíàíü òà óìіíü.
Іäåàëüíі ìîäåëі – öå ìîäåëі, ùî ïåðåäàþòü çàãàëüíó ñòðóêòóðó, іñòîòíі 

çâ’ÿçêè òà іíøі îñîáëèâîñòі ðåàëüíèõ îá’єêòіâ â îáðàçíіé ôîðìі. Äî íèõ 
íàëåæàòü ñõåìàòè÷íі ìàëþíêè, ñõåìè, êàðòè, ïëàíè, äіàãðàìè, ãðàôіêè.

Áóäü-ÿêà ìîäåëü íàî÷íà, îñêіëüêè âîíà ñïðèéìàєòüñÿ ÷óòòєâî. Àëå íà-
î÷íіñòü її âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ðåàëüíîãî ïðåäìåòà ÷è éîãî ìàòåðіàëüíîї
ôîðìè. Íàî÷íіñòü ìîäåëі ìàє óçàãàëüíåíèé çìіñò, òîáòî ç íåþ ñòâîðþєòüñÿ 
íå ïðîñòî îáðàç êîíêðåòíîãî îá’єêòà, à ñóêóïíіñòü éîãî іñòèííèõ îçíàê, 
âëàñòèâîñòåé. Ìîäåëі ìàþòü ìîæëèâіñòü ñòâîðþâàòè ó äіòåé íàî÷íі îáðàçè 
àáñòðàêòíèõ ïîíÿòü, çâ’ÿçêіâ, ÿêі îáðàçíîþ íàî÷íіñòþ ñòâîðèòè íå ìîæíà. 
Íàïðèêëàä, ëàíöþã æèâëåííÿ ó ïðèðîäі.

Ìîäåëþþòüñÿ ÿê îá’єêòè, їõ çìіñò, òàê і ñïîñîáè äіé, ïîñëіäîâíіñòü îïå-
ðàöіé. Òàêі ìîäåëі, ÿê çàñîáè íàî÷íîñòі, ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ ìîæóòü âè-
êîðèñòîâóâàòèñÿ ç ðіçíîþ ìåòîþ: à) äëÿ ìîäåëþâàííÿ îðієíòîâíîї îñíîâè 
äії, òîáòî ïîêðîêîâîї ïðîãðàìè її îïåðàöіé; á) äëÿ ôіêñàöії ñóòíîñòі ïî-
íÿòü, âçàєìîçâ’ÿçêіâ і âçàєìîâіäíîøåíü; â) äëÿ ôіêñàöії çàãàëüíèõ ñïîñî-
áіâ äіé (óçàãàëüíåíèõ ïðèéîìіâ) øèðîêîìó êëàñі çàäà÷. Çà öèìè ìîäåëÿìè
äіòè ëåãøå і øâèäøå îñìèñëþþòü і óçàãàëüíþþòü ñïîñîáè ðîçâ’ÿçàííÿ 
çàäà÷ òà çàïàì’ÿòîâóþòü їõ ðåçóëüòàòè.

Ñòâîðåííÿ íàî÷íèõ îáðàçіâ çà äîïîìîãîþ ìîäåëåé ïîòðåáóє íå òіëüêè 
âèêîðèñòàííÿ ãîòîâèõ ìîäåëåé, àëå é çàëó÷åííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ äî 
àêòèâíîї ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі, ñïðÿìîâàíîї íà їõ ïîáóäîâó. Îòæå, ñëіä 
ó÷èòè äіòåé ìîäåëþâàòè, ïî÷èíàþ÷è ç ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ.

Îðãàíіçàöіÿ öієї äіÿëüíîñòі ïîâèííà ïåðåäáà÷àòè òàêі åòàïè:
 ñïðèéìàííÿ êîíêðåòíîãî ïðåäìåòà, ÿâèùà àáî їõ ãðóïè, ñïîñîáó äі-

ÿëüíîñòі;
 âèáіð óìîâíèõ ïîçíà÷åíü, ÿêèìè ìîæóòü ïîçíà÷àòèñÿ îá’єêòè àáî їõíі 

ñòðóêòóðíі åëåìåíòè, çâ’ÿçêè;
 âèâ÷åííÿ ìîäåëі, îñìèñëåííÿ її ñóòі òà ïåðåâåäåííÿ ðåçóëüòàòіâ ìîäå-

ëþâàííÿ íà ðåàëüíі îá’єêòè.
Íàî÷íі ìîäåëі є çàñîáîì íàî÷íîñòі, à ìîäåëþâàííÿ âèñòóïàє äèäàêòè÷-

íèì ïðèéîìîì, ÿêèé ìîæå âõîäèòè â ñòðóêòóðó ðіçíèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ. 
Âîíè є çîâíіøíüîþ îïîðîþ äëÿ âèêîíàííÿ ðîçóìîâèõ îïåðàöіé ç ìåòîþ 
îñìèñëåííÿ âíóòðіøíüîї ñóòíîñòі ÿâèù, ïðåäìåòіâ ïðèðîäè, òîáòî òåîðå-
òè÷íîї іíòåðïðåòàöії ðåçóëüòàòіâ äîñëіäіâ, ïðàêòè÷íèõ ðîáіò, ñïîñòåðåæåíü
òà ôàêòіâ, îäåðæàíèõ ç ïіäðó÷íèêіâ àáî ïîâіäîìëåíèõ ó÷èòåëåì.

Çàñòîñóâàííÿ ìîäåëåé і ìîäåëþâàííÿ ñïðèÿє ïåðåõîäó øêîëÿðіâ âіä 
êîíêðåòíî-îáðàçíîãî äî àáñòðàêòíîãî ìèñëåííÿ, äîçâîëÿє ïіäâèùèòè íàó-
êîâî-òåîðåòè÷íèé ðіâåíü çíàíü.
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Ñåðåä іäåàëüíèõ ìîäåëåé ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß 
äîñëіäæóþ ñâіò» íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñõåìàòè÷íі ìàëþíêè
îá’єêòіâ, ñõåìè âçàєìîçâ’ÿçêіâ, ãåîãðàôі÷íі êàðòè, ïðîñòі äіàãðàìè, ãðà-
ôіêè ïðîöåñіâ і ÿâèù ïðèðîäè.

Ñõåìàòè÷íèé ìàëþíîê є íàéïðîñòіøèì âèäîì îáðàçíèõ ìîäåëåé. Íà
íüîìó çîáðàæóєòüñÿ óçàãàëüíåíèé îáðàç îäíîãî ïðåäìåòà àáî ãðóïè, âèäі-
ëÿþòü іñòîòíі ñòðóêòóðíі åëåìåíòè, îçíàêè, âëàñòèâîñòі, ùî âіäîáðàæàþòü
ñóòü ïîíÿòòÿ, ïåâíі çàêîíîìіðíîñòі.

Ùîäî ìåòîäèêè âèêîðèñòàííÿ ñõåìàòè÷íèõ ìàëþíêіâ, ñëіä âèõîäèòè ç
çàçíà÷åíèõ âèùå ïîëîæåíü ïðî îñîáëèâîñòі ôîðìóâàííÿ óìіííÿ ìîäåëþ-
âàòè і êîðèñòóâàòèñÿ ìîäåëÿìè ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ.

Íàéäîöіëüíіøå ââîäèòè ñõåìàòè÷íèé ìàëþíîê ïіñëÿ àáî ïіä ÷àñ ÷óòòє-
âîãî ñïðèéìàííÿ ïðåäìåòà, ÿâèùà, àêòóàëіçàöії ÷óòòєâîãî äîñâіäó ïðî
íèõ. Äіòè öіëåñïðÿìîâàíî ðîçãëÿäàþòü îá’єêò, îïèñóþòü éîãî çà ïëàíîì,
ÿêèé âіäïîâіäàє çìіñòó ïîíÿòü, à â÷èòåëü ñõåìàòè÷íî éîãî çîáðàæóє (ïіç-
íіøå öå ìîæóòü ðîáèòè ñàìі ó÷íі çà àíàëîãієþ). Ó÷èòåëü ïîÿñíþє, ÿê
â èêîíàòè ñõåìàòè÷íèé ìàëþíîê і ÿêèìè óìîâíèìè ïîçíà÷åííÿìè êîðèñ-
òóâàòèñÿ ïðè éîãî çîáðàæåííі. Íàïðèêëàä, ó ïåðøîìó êëàñі ó÷íі âèâ÷à-
þòü äåðåâà, êóùі і òðàâ’ÿíèñòі ðîñëèíè. Ñïî÷àòêó ó÷íі âèçíà÷àþòü, äî 
ÿêîї ãðóïè âіäíîñÿòüñÿ ðîñëèíè, çîáðàæåíі íà ìàëþíêàõ. Äàëі ïðîïîíó-
єòüñÿ íàçâàòè âñі îðãàíè ðîñëèí, óêàçàâøè, ó ÿêіé ïîñëіäîâíîñòі öå ñëіä 
ðîáèòè. Ó÷íі íàçèâàþòü, à â÷èòåëü ñõåìàòè÷íî çîáðàæóє ðîñëèíè íà äîøöі
і êîìåíòóє óìîâíå ïîçíà÷åííÿ êîæíîãî îðãàíà (ìàë. 13).

Ìàëþíîê 13. Çðàçêè ñõåìàòè÷íèõ ìàëþíêіâ

Ïіäïèñè íà ñõåìàòè÷íèõ ìàëþíêàõ ïіä ÷àñ çàñâîєííÿ íîâîãî çìіñòó
îáîâ’ÿçêîâі, îñêіëüêè âîíè є ç’єäíóþ÷îþ ëàíêîþ ìіæ îáðàçîì і óìîâíèì
ïîçíà÷åííÿì. Ç îäíîãî áîêó, âîíè äàþòü çìîãó îâîëîäіòè çíàííÿìè ïðî 
ìîäåëü, її çìіñò, à ç іíøîãî – çàêðіïèòè òåðìіíè, ÿêèìè ïîçíà÷àþòüñÿ
ðåàëüíі îá’єêòè òà їõíі ÷àñòèíè.

Ïіñëÿ ïîáóäîâè ìîäåëі, òîáòî çàìіíè ðåàëüíîãî îá’єêòà ñõåìàòè÷íèì
ìàëþíêîì, øêîëÿðі çàëó÷àþòüñÿ äî ðîáîòè íàä íåþ. Öå âіäáóâàєòüñÿ íà
åòàïі îñìèñëåííÿ ñóòі ïîíÿòòÿ, âèçíà÷åííÿ іñòîòíèõ îçíàê, çâ’ÿçêіâ, їõ 
ñèñòåìàòèçàöії òà óçãîäæåííÿ. Òàêà ïіçíàâàëüíà äіÿëüíіñòü íàéåôåêòèâ-
íіøà íà îñíîâі ìîäåëåé.
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Óñâіäîìëåíі ñõåìàòè÷íі ìàëþíêè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ 
ðіçíèõ äèäàêòè÷íèõ çàäà÷ íà âñіõ åòàïàõ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Äëÿ çàñòîñó-
âàííÿ і ïåðåâіðêè çàñâîєíèõ çíàíü ó áіëüøîñòі âèïàäêіâ ñõåìàòè÷íі ìà-
ëþíêè ïðîïîíóþòüñÿ íà êàðòêàõ. Äî íèõ ôîðìóëþþòüñÿ ðіçíі âèäè çàâäàíü.

Ñõåìè – öå áіëüø àáñòðàêòíі ìîäåëі. Çìіñò їõ ïîëÿãàє ó âіäîáðàæåííі 
âçàєìîçâ’ÿçêіâ і âçàєìîçàëåæíîñòåé ó ïðèðîäі. Óìîâíèìè ïîçíà÷åííÿìè 
íà íèõ ìîæóòü áóòè îêðåìі òåðìіíè, ìàòåìàòè÷íі ñèìâîëè: öèôðè, çíàêè 
äіé, çíàêè âіäíîñèí. Íàïðèêëàä, ñòðіëêè ïîêàçóþòü íå òіëüêè âçàєìîçà-
ëåæíîñòі, âçàєìîïіäïîðÿäêóâàííÿ, àëå é їõ íàïðÿìè.

Ñõåìè-ìîäåëі ïðèðîäíèõ çâ’ÿçêіâ áóäóþòüñÿ ïіñëÿ çàñâîєííÿ ó÷íÿìè 
åëåìåíòіâ çíàíü ïðî ïðåäìåòè òà ÿâèùà, ìіæ ÿêèìè öі çâ’ÿçêè âñòàíîâëþ-
þòüñÿ. Àäæå, íå çíàþ÷è çìіñòó ðåàëüíèõ îá’єêòіâ, äіòè íå çðîçóìіþòü ñóòі 
çâ’ÿçêіâ, îá’єêòèâíîñòі їõ іñíóâàííÿ ó ïðèðîäі.

Ùîá ìîäåëþâàòè ëàíöþãè æèâëåííÿ ìіæ îá’єêòàìè æèâîї ïðèðîäè,
øêîëÿðі ïîâèííі âîëîäіòè â êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó çíàííÿìè ïðî 
îá’єêòè, çîêðåìà çíàòè, ùî є äëÿ êîæíîї òâàðèíè êîðìîì (ìàë. 14).

Ìàëþíîê 14. Çðàçêè çàâäàíü íà ìîäåëþâàííÿ

Çíàêîâî-ñèìâîëі÷íі ìîäåëі ÿâëÿþòü ñîáîþ çàïèñ ïåâíèõ îñîáëèâîñòåé, 
çàêîíîìіðíîñòåé îðèãіíàëó çíàêàìè áóäü-ÿêîї øòó÷íîї ìîâè.

Íàïðèêëàä, ïðè ôîðìóâàííі ïîíÿòü «ïòàõè», «çâіðі» ñêëàäàєòüñÿ òà-
áëèöÿ іñòîòíèõ îçíàê, ó ÿêіé ïîçíà÷åíі öі îçíàêè âіäïîâіäíèìè ñèìâî-
ëàìè: íàïðèêëàä, öå çíàêè, ùî íàãàäóþòü çà çîâíіøíіì âèãëÿäîì ïåðî, 
øåðñòü, äçüîáè, êіíöіâêè òâàðèí.

Îñîáëèâå ìіñöå âіäâîäèòüñÿ ìîäåëþâàííþ åêîëîãі÷íèõ çâ’ÿçêіâ. Íàïðè-
êëàä, ïðè âèâ÷åííі òåìè «Êðóãîîáіã âîäè â ïðèðîäі» áóäóєòüñÿ ñõåìà; çà 
ðåçóëüòàòàìè ñïîñòåðåæåíü çà ïîãîäîþ áóäóþòüñÿ íàéïðîñòіøі ãðàôіêè òà 
äіàãðàìè; êðåñëÿòüñÿ ñõåìè ðіçíîìàíіòíèõ çâ’ÿçêіâ (äèâ. ìàë. 15).

Ìîäåëþâàííÿ є óíіâåðñàëüíèì ìåòîäîì, âіí åôåêòèâíèé ó ïðîöåñі âè-
â÷åííÿ і çàêðіïëåííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó, ïіä ÷àñ ñïîñòåðåæåíü і äîñëіäæåíü 
ó êëàñі, ó ïðèðîäі, ïðè âèêîíàííі ïðàêòè÷íèõ ðîáіò. Çàâäÿêè öüîìó ìå-
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òîäó â ïðîöåñі ïіçíàííÿ äіéñíîñòі â êëàñі ç’ÿâëÿþòüñÿ ìàëåíüêі êîíñòðóê-
òîðè, êàçêàðі, àðòèñòè, õóäîæíèêè.

Ìàëþíîê 15. Çðàçêè ìîäåëþâàííÿ åêîëîãі÷íèõ çâ’ÿçêіâ

Ñòâîðåííþ áóäü-ÿêîї ìîäåëі ïåðåäóє àêòèâíà ðîáîòà ç âèâ÷åííÿ îðèãі-
íàëó (ïðåäìåòà àáî ÿâèùà ïðèðîäè). Ñïî÷àòêó äèòèíà îçíàéîìëþєòüñÿ ç
îá’єêòîì, âèäіëÿє íàéõàðàêòåðíіøі éîãî îñîáëèâîñòі, âñòàíîâëþє éîãî
ñòðóêòóðó (áóäîâó), âíóòðіøíі і çîâíіøíі çâ’ÿçêè îá’єêòà âèâ÷åííÿ, àíàëі-
çóє і çіñòàâëÿє äàíі ñïîñòåðåæåíü. ßê ðåçóëüòàò – ó øêîëÿðà âèíèêàє îá-
ðàç (ìîäåëü), ÿêèé âîíà ïðàãíå ðåàëіçóâàòè ó âèãëÿäі «òåîðії» àáî ãіïîòåçè, 
ïåðåäàòè â õóäîæíüîìó îáðàçі (ìàëþíîê, òåàòðàëіçàöіÿ) àáî ó âèãëÿäі 
ïðåäìåòíîї ìîäåëі.

Ó 1 êëàñі, âèâ÷àþ÷è «ß äîñëіäæóþ ñâіò», ó ðîáîòі ç ó÷íÿìè äîöіëüíî 
âèêîðèñòîâóâàòè ìîäåëі ñâіòëîôîðà, âèãîòîâëåíі ç ïàïåðó, іãðàøêè-ìîäåëі
òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ. Êîðèñíî âèãîòîâëÿòè ìîäåëі Ñîíöÿ, Çåìëі ç ïëàñòè-
ëіíó, ìîäåëі-àïëіêàöії âåñåëêè, õìàð, ìîäåëі, ùî âіäîáðàæàþòü áàãàòñòâî
і ðіçíîìàíіòíіñòü ïðèðîäè íàøîї ïëàíåòè (ñõåìè). Ìîäåëþþ÷è, äèòèíà 
ñàìà âèçíà÷àє, ó ÿêîìó âèãëÿäі âèêîíàє ìîäåëü – áóäå öå ìàëþíîê, êàçêà
÷è îá’єìíèé ïðåäìåò, âіäîáðàæåíà ó ãðі ñèòóàöіÿ äіéñíîñòі. Ó÷åíü ñòàє
àêòèâíèì ó÷àñíèêîì óðîêó, áåðå ó÷àñòü ó âèáîðі ôîðì і ìåòîäіâ, ùî âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ. Öå є ðóøіéíèì ìîòèâîì ó íàâ÷àííі.

Âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó ìîäåëþâàííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі ìàє áàãàòî ïëþ-
ñіâ, ñåðåä ÿêèõ ëåãêіñòü ó ñïðèéíÿòòі іíôîðìàöії, äîñòóïíіñòü, äіòÿì öå 
öіêàâî і çðîçóìіëî. Âèêîðèñòàííÿ ìîäåëþâàííÿ äîïîìàãàє ÿê ïðè îçíà-
éîìëåííі äіòåé ç íîâèì ìàòåðіàëîì, òàê і ïðè äіàãíîñòèöі îòðèìàíèõ çíàíü.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



117

Перевіримо себе
Укажіть послідовність побудови інформаційної моделі. Упишіть біля 
назв етапів відповідні числа.

5

1

2

3

4

Етапи побудови 
інформаційної моделі

Об’єкт і мета моделювання

Зв’язок між властивостями
і основними елементами об’єкта

Словесний опис, таблиця, 
малюнок, схема, алгоритм тощо

 Суттєві ознаки об’єкта
 Формалізація (створення 

моделі)
 Інформаційна модель 

(перевірка адекватності моделі)
 Реальний об’єкт (первинний 

збір інформації)
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2.7. Відбір змісту та застосування технологій,
методів та прийомів навчання

Вірте в себе! Вірте у свої здібності! 
Без скромної, але розумної впевне-
ності у своїх силах, ви не зможете 
бути успішними чи щасливими.

Норман Вінсент Піл

Ïåäàãîãі÷íà òåõíîëîãіÿ – ñèñòåìà ïåäàãîãі÷íèõ äіé і çàñîáіâ, ùî çàñòî-
ñîâóþòüñÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ ïåäàãîãі÷íîї ìåòè, òàêà, ÿêó äîñèòü ëåãêî âіä-
òâîðþє áóäü-ÿêèé ïіäãîòîâëåíèé ïåäàãîã. Öå ñóòî íàóêîâå ïðîєêòóâàííÿ і 
òî÷íå âіäòâîðåííÿ ïåâíèõ ïåäàãîãі÷íèõ äіé, ùî ãàðàíòóþòü óñïіõ.

Îñêіëüêè ïåäàãîãі÷íèé ïðîöåñ áóäóєòüñÿ íà ïåâíіé ñèñòåìі ïðèíöè-
ïіâ, ïåäàãîãі÷íó òåõíîëîãіþ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ñóêóïíіñòü çîâíіøíіõ і 
âíóòðіøíіõ äіé, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîñëіäîâíå çäіéñíåííÿ öèõ ïðèíöèïіâ ó їõ 
îá’єêòèâíîìó âçàєìîçâ’ÿçêó, äå íàéïîâíіøå âèÿâëÿє ñåáå îñîáèñòіñòü ïåäà-
ãîãà.

Ïîðіâíÿíî ç íàâ÷àííÿì, ïîáóäîâàíèì íà îñíîâі ìåòîäèêè, òåõíîëîãіÿ 
íàâ÷àííÿ ìàє ñåðéîçíі ïåðåâàãè:

 îñíîâîþ òåõíîëîãії є ÷іòêå âèçíà÷åííÿ êіíöåâîї ìåòè. Ìåòà ðîçãëÿäà-
єòüñÿ ÿê öåíòðàëüíèé êîìïîíåíò;

òåõíîëîãіÿ ç âèçíà÷åíîþ ìåòîþ äîçâîëÿє ðîçðîáèòè îá’єêòèâíі ìåòîäè 
êîíòðîëþ;

 òåõíîëîãіÿ äîçâîëÿє çâåñòè äî ìіíіìóìó ñèòóàöії, êîëè ïåäàãîã çìó-
øåíèé âäàâàòèñÿ äî åêñïðîìòó â ïîøóêàõ ïðèéíÿòíîãî âàðіàíòó.

Íà âіäìіíó âіä ìåòîäè÷íèõ ïîóðî÷íèõ ðîçðîáîê (ñöåíàðіїâ óðîêó), îðі-
єíòîâàíèõ íà â÷èòåëÿ òà éîãî äіÿëüíіñòü, òåõíîëîãіÿ ïðîïîíóє ïðîєêò íà-
â÷àëüíîãî ïðîöåñó, ùî âèçíà÷àє ñòðóêòóðó і çìіñò íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї 
äіÿëüíîñòі ó÷íіâ. Õî÷ áè ÿêèé ñöåíàðіé óðîêó áóëî çàïðîïîíîâàíî â÷è-
òåëþ, öåé êîíñïåêò ñïðèéìàòèìåòüñÿ і ðåàëіçîâóâàòèìåòüñÿ ïî-ðіçíîìó, à 
îòæå, ïî-ðіçíîìó áóäå îðãàíіçîâàíî é äіÿëüíіñòü ó÷íіâ.

Ïðîєêòóâàííÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ñòàáіëіçóє óñïіøíіñòü ïîñòóïó áіëü-
øîñòі ó÷íіâ êëàñó. Òîìó âàðòî ðîçìåæóâàòè ïîíÿòòÿ «ìåòîäèêà» і «òåõ-
íîëîãіÿ» òà âñòàíîâèòè âçàєìîçâ’ÿçîê ìіæ íèìè. Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ 
êîíêðåòíîãî ïðåäìåòà – öå ïñèõîëîãî-ïåäàãîãі÷íà òåîðіÿ íàâ÷àííÿ ïðåäìåòà. 
Âîíà є ñïіëüíîþ äëÿ âñіõ. Ïîíÿòòÿ «ìåòîäèêà» øèðøå çà ïîíÿòòÿ «òåõíîëî-
ãіÿ». ßêùî ìåòîäèêà ñïðÿìîâàíà íà âèðіøåííÿ çàâäàíü: 1) ÷îãî â÷èòè? 2)
íàâіùî â÷èòè? 3) ÿê ó÷èòè?, òî òåõíîëîãіÿ íàâ÷àííÿ ïåðåäóñіì âіäïîâіäàє
íà òðåòє çàïèòàííÿ ç іñòîòíèì äîïîâíåííÿì: 4) ÿê ó÷èòè ðåçóëüòàòèâíî?

Òåõíîëîãіçàöіÿ є ïðîòèâàãîþ òâîð÷îñòі, îñêіëüêè òåõíîëîãіÿ – öå ïðî-
ãðàìóâàííÿ, ðîáîòà çà àëãîðèòìîì, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, íåñóìіñíî ç òâîð-
÷іñòþ. Âîäíî÷àñ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі є áàãàòî çàâäàíü, ùî ïіääàþòüñÿ
òåõíîëîãіçàöії. Òåõíîëîãії âèïðàâäîâóþòü ñåáå, íàïðèêëàä, ó õîäі ôîð-
ìóâàííÿ âìіíü і íàâè÷îê ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ іíîçåìíèõ ìîâ, ó âèêîíàííі
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çàâäàíü ç âèêîðèñòàííÿì ôîðìóë, ïіä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ òåõíîëîãі÷íèõ 
êàðò і âèêîíàííÿ ôіçè÷íèõ âïðàâ òîùî. À äëÿ äîñÿãíåííÿ ó÷íÿìè ðіâíÿ 
äîñêîíàëèõ óìіíü і íàâè÷îê ïîòðіáíà óìîâà ðîçâèòêó òâîð÷èõ çäіáíîñòåé.

Îòæå, ïåäàãîãі÷íà òåõíîëîãіÿ ìàє ÿê ïåðåâàãè, òàê і ïåâíі íåäîëіêè.
«Çà» òåõíîëîãіþ:
 ìîæëèâіñòü äіàãíîñòóâàòè ìåòó і ðåçóëüòàòè îñâіòíüîãî ïðîöåñó;
 äîñÿãíåííÿ ãàðàíòîâàíîãî ðåçóëüòàòó â íàâ÷àííі;
 ïîâòîðþâàíіñòü і âіäòâîðþâàíіñòü ðåçóëüòàòіâ;
 ñïðÿìîâàíіñòü íà äîñÿãíåííÿ êîíêðåòíèõ öіëåé ó íàâ÷àííі òà âèõîâàííі;
 ôîðìóâàííÿ äîñêîíàëèõ óìіíü і íàâè÷îê;
 åêîíîìіÿ ÷àñó, êîøòіâ, ñèë íà äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ öіëåé;
 çà óìîâè îáґðóíòîâàíîãî çàñòîñóâàííÿ öå áàçà äëÿ ðîçâèòêó òâîð÷îãî 

ìèñëåííÿ òà çäіáíîñòåé.
«Ïðîòè» òåõíîëîãії:
 ñêëàäíіñòü ïåðåõîäó íà òåõíîëîãі÷íèé ðåæèì íàâ÷àííÿ;
 íåìîæëèâіñòü ïåðåâåäåííÿ âñієї іíôîðìàöії íà òåõíîëîãі÷íó ìîâó íà-

â÷àííÿ;
 ïîñèëåííÿ äåôіöèòó ñïіëêóâàííÿ;
 íå ïðàöþє íà ðîçâèòîê òâîð÷îãî ìèñëåííÿ òà çäіáíîñòåé (âèíÿòîê ñòà-

íîâëÿòü òåõíîëîãії ïðîáëåìíîãî, åâðèñòè÷íîãî íàâ÷àííÿ);
 ïîòðåáóє ÿê îñíîâè çìîäåëüîâàíèõ àëãîðèòìіâ і ïðîãðàì.
Îöіíþþ÷è ïåðåâàãè òà íåäîëіêè ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé, ñëіä òàêîæ 

çâàæàòè é íà òå, ùî íåìàє òåõíîëîãіé, çäàòíèõ çàìіíèòè æèâå ëþäñüêå 
ñïіëêóâàííÿ ó âñіõ éîãî ïðîÿâàõ.

Íàéáіëüø ïîøèðåíîþ â Óêðàїíі є  òåõíîëîãіÿ ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ 
(àâòîðè Ä. Åëüêîíіí, Â. Äàâèäîâ), ÿêà ïåðåäáà÷àє ôîðìóâàííÿ àêòèâíîãî, 
ñàìîñòіéíîãî òâîð÷îãî ìèñëåííÿ ó÷íіâ і íà öіé îñíîâі – ïîñòóïîâèé ïåðå-
õіä äî ñàìîñòіéíîãî íàâ÷àííÿ.
Іíòåðàêòèâíі òåõíîëîãії (àâòîðè Î. Ïîìåòóí, Ë. Ïèðîæåíêî),  іäåÿ ÿêèõ 

ïîëÿãàє â òîìó, ùî ïðîöåñ ïіçíàííÿ âіäáóâàєòüñÿ çà óìîâè ïîñòіéíîї àê-
òèâíîї âçàєìîäії âñіõ ó÷íіâ. Çàëåæíî âіä ìåòè óðîêó, ôîðì îðãàíіçàöії
íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі âèêîðèñòîâóþòüñÿ іíòåðàêòèâíі òåõíîëîãії êîîïåðà-
òèâíîãî íàâ÷àííÿ,  êîëåêòèâíî-ãðóïîâîãî íàâ÷àííÿ, ñèòóàòèâíîãî ìîäå-
ëþâàííÿ, îïðàöþâàííÿ äèñêóñіéíèõ ïèòàíü.

Òåõíîëîãі÷íèé êîíöåïò ïðîєêòíèõ òåõíîëîãіé (àâòîðè Ê. Áàõàíîâ, 
Â. Ãóçєєâ, І. Єðìàêîâ, Î. Ïєõîòà)  îðієíòóє íà äієâèé ñïîñіá çäîáóòòÿ íî-
âèõ çíàíü ó êîíòåêñòі êîíêðåòíîї ñèòóàöії òà їõ âèêîðèñòàííÿ íà ïðàê-
òèöі. Ìåòîä ïðîєêòіâ ÿê òåõíîëîãіÿ ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ òðàíñôîðìóâàâñÿ 
ó ïðîєêòíó ñèñòåìó îðãàíіçàöії íàâ÷àííÿ, çà ÿêîþ ó÷íі  íàáóâàþòü çíàíü 
і íàâè÷îê ó ïðîöåñі ïëàíóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü ïðî-
єêòіâ.

Òåõíîëîãіÿ îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ (àâò. І. ßêèìñüêà, 
Î. Ñàâ÷åíêî, Ñ. Ïîäìàçіí) ïîëÿãàє ó ñòâîðåííі îïòèìàëüíèõ óìîâ äëÿ 
ðîçâèòêó é ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñòі ÿê ñóá’єêòà äіÿëüíîñòі òà ñóñïіëüíèõ 
âіäíîñèí,  ÿêà áóäóє ñâîþ äіÿëüíіñòü і ñòîñóíêè âіäïîâіäíî äî ñòіéêîї 
ієðàðõі÷íîї ñèñòåìè ãóìàíіñòè÷íèõ і áóòòєâèõ îñîáèñòіñíèõ öіííîñòåé.
Іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії íàâ÷àííÿ  íàäàþòü ó÷íÿì äîñòóï äî íåòðàäè-

öіéíèõ äæåðåë іíôîðìàöії. Ñòâîðþþòü ìîæëèâîñòі äëÿ òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, 
ôîðìóâàííÿ ïðîôåñіéíèõ íàâè÷îê, íàäàþòü ìîæëèâіñòü ðåàëіçóâàòè íîâі 
ôîðìè òà ìåòîäè íàâ÷àííÿ.
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Çàãàëüíîïðèéíÿòîї êëàñèôіêàöії ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé íàòåïåð íå-
ìàє. Äî âèðіøåííÿ öієї àêòóàëüíîї íàóêîâî-ïðàêòè÷íîї ïðîáëåìè ðіçíі
íàóêîâöі ïіäõîäÿòü ïî-ñâîєìó.

Ïîäàєìî çãðóïîâàíó çà ðіçíîìàíіòíèìè ñèñòåìíèìè òà іíñòðóìåíòàëüíî
çíà÷óùèìè îçíàêàìè êëàñèôіêàöіþ ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé (ñõ. 9).

За рівнем 
застосування

За
філософською 

основою

За науковою
концепцією

засвоєння досвіду

За ставленням 
до дитини

За провідним 
чинником психічного

розвитку

За типом організації та управління 
пізнавальною діяльністю

За орієнтацією 
на особистісні

структури

- загально-
педагогічні;

- предметні;
- локальні та

модульні.

- біогенні;
- соціогенні;
- психогенні.

- структурно-логічні;   - комп’ютерні;
- інтеграційні;   - діалогові;
- ігрові технології;   - тренінгові.

- матеріалістичні та ідеалістичні;
- діалектичні та метафізичні;
- наукові та релігійні;
- гуманістичні й антигуманні;
- антропософські і теософські;
- вільного виховання та 

примусу тощо.- інформаційні;
- операційні;
- емоційно-художні й

емоційно-моральні;
- технології саморозвитку;
- евристичні;
- прикладні.

- асоціативно-
рефлекторні;

- біхевіористські;
- розвивальні;
- сугестивні;
- нейро-

лінгвістичні;
- гештальт-

технології та ін.- авторитарні;
- дидакто-

центристські;
- особистісно 

орієнтовані.

Ñõåìà 9. Êëàñèôіêàöіÿ ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé

ßêі ïðèíöèïè ðåàëіçóþòüñÿ ïіä ÷àñ äîáîðó â÷èòåëåì íàâ÷àëüíîãî ìà-
òåðіàëó? Ó÷èòåëü ìàє äîáèðàòè ìàòåðіàë äî óðîêó іíòåãðîâàíîãî êóðñó ç
óðàõóâàííÿì òàêèõ ïðèíöèïіâ:

ïðèíöèï íàóêîâîñòі âèìàãàє âіä ó÷èòåëÿ äîáîðó ìàòåðіàëó, ùî âіäïî-
âіäàє ñó÷àñíèì íàóêîâèì äîñÿãíåííÿì, íàöіëþє íà âèêîðèñòàííÿ â íà-
â÷àëüíіé äіÿëüíîñòі ïðîáëåìíîãî çìіñòó;

ïðèíöèï äîñòóïíîñòі çîáîâ’ÿçóє â÷èòåëÿ âðàõîâóâàòè ðåàëüíі ìîæ-
ëèâîñòі ó÷íіâ, їõíþ ïñèõîëîãі÷íó, ôіçè÷íó, іíòåëåêòóàëüíó ïіäãîòîâëå-
íіñòü äî ñïðèéíÿòòÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó;

ïðèíöèï єäíîñòі íàâ÷àëüíîãî, ðîçâèâàëüíîãî, âèõîâíîãî õàðàêòåðó 
ïåðåäáà÷àє âñåáі÷íèé âïëèâ íà îñîáèñòіñòü ó÷íÿ;

ïðèíöèï äîöіëüíîñòі çîáîâ’ÿçóє â÷èòåëÿ âðàõîâóâàòè íåîáõіäíіñòü і
äîñòàòíіñòü äіáðàíîãî ìàòåðіàëó ïіä ÷àñ çàñâîєííÿ éîãî â öþ ìèòü;

ïðèíöèï àêòóàëüíîñòі ïåðåäáà÷àє âêëþ÷åííÿ äî óðîêó ìàòåðіàëó,
ùî ïîâ’ÿçàíèé ç ðåàëüíèìè ùîäåííèìè ïîäіÿìè â äîâêіëëі ó÷íÿ (ó ìіñòі/
ñåëі, êðàїíі, ñâіòі);

ïðèíöèï çíà÷óùîñòі ïîëÿãàє ó âðàõóâàííі îñîáëèâîñòåé êîæíîãî
êëàñó äëÿ äîáîðó êðàєçíàâ÷îãî ìàòåðіàëó;

ïðèíöèï ïîñëіäîâíîñòі òà ñèñòåìàòè÷íîñòі ïåðåäáà÷àє âèçíà÷åíèé
ïîðÿäîê і ñèñòåìó äîáîðó ìàòåðіàëó íå ëèøå äî êîæíîãî óðîêó, à é ïðî-
òÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó, êóðñó â öіëîìó. Çàñòîñóâàííÿ öüîãî ïðèíöèïó 
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ñïðèÿє çáåðåæåííþ íàñòóïíîñòі çìіñòîâîї òà ïðîöåñóàëüíîї ñòîðîíè íà-
â÷àííÿ;

 ïðèíöèï ïîçèòèâíîãî îðієíòóâàííÿ ïîòðåáóє âіä ó÷èòåëÿ äîáîðó ìà-
òåðіàëó ïàòðіîòè÷íîãî, ãðîìàäÿíñüêîãî, ìîðàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ;

 ïðèíöèï ñòèìóëþâàííÿ ñâіäîìîñòі òà àêòèâíîñòі âèìàãàє âіä ó÷è-
òåëÿ äîáîðó ìàòåðіàëó äëÿ ñâіäîìîãî çàñòîñóâàííÿ, ñàìîñòіéíîãî ïîøóêó
âіäïîâіäі íà ïðîáëåìíі çàïèòàííÿ;

 ïðèíöèï іíòåãðîâàíîñòі ïîïåðåäæóє äóáëþâàííÿ ìàòåðіàëó òà âðàõî-
âóє ìіæãàëóçåâі çâ’ÿçêè.

ßêèìè êðèòåðіÿìè êîðèñòóєòüñÿ â÷èòåëü äëÿ îïòèìàëüíîãî âèáîðó 
ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ? Ìåòîäè íàâ÷àííÿ (âіä ãð. måthodos – ñïîñіá ïіçíàííÿ, 
øëÿõ äîñëіäæåííÿ) – öå âïîðÿäêîâàíі ñïîñîáè äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ é ó÷íіâ, 
ñïðÿìîâàíі íà åôåêòèâíå ðîçâ’ÿçàííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàâäàíü. Ó ìå-
òîäàõ íàâ÷àííÿ âèîêðåìëþþòü äâà âèäè: ìåòîä íàâ÷àííÿ ÿê іíñòðóìåíò
äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ äëÿ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíîї ôóíêöії – âèêëàäàííÿ; ìå-
òîä íàâ÷àííÿ  ÿê ñïîñіá ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ç îâîëîäіííÿ çíà-
ííÿìè, óìіííÿìè òà íàâè÷êàìè – ó÷іííÿ.

Âèáіð ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ íå ìîæå áóòè äîâіëüíèì. Âіí çàëåæèòü âіä êîí-
êðåòíèõ óìîâ òà îáñòàâèí, çà ÿêèõ âіäáóâàєòüñÿ îñâіòíіé ïðîöåñ, à ñàìå:

 çàãàëüíèõ öіëåé і çàâäàíü íàâ÷àííÿ, îñîáëèâîñòåé òåìè;
 öіëåé і çàâäàíü êîíêðåòíîãî óðîêó;
 çìіñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, ùî äіáðàâ ó÷èòåëü;
 ðіâíÿ ïіäãîòîâêè ó÷íіâ, їõíіõ ìîæëèâîñòåé, âіêîâèõ îñîáëèâîñòåé,

óìіííÿ íàâ÷àòèñÿ;
 ðîëі ìåòîäіâ òà îñîáèñòîñòі â÷èòåëÿ, ðіâíÿ éîãî òåîðåòè÷íîї òà ïðàê-

òè÷íîї ïіäãîòîâêè, ìåòîäè÷íîї ìàéñòåðíîñòі, îñîáèñòèõ ÿêîñòåé;
 ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íîãî îñíàùåííÿ (îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà);
 ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïіäðó÷íèêà і íàâ÷àëüíîãî ñóïðîâîäó äî 

íüîãî (ðîáî÷і çîøèòè, ïîñіáíèêè òîùî).
Óíіâåðñàëüíîї êëàñèôіêàöії ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ íåìàє, îñêіëüêè є áåçëі÷ 

êðèòåðіїâ äëÿ ãðóïóâàííÿ íàÿâíèõ ìåòîäіâ, ÿê-îò:
 çà ðіâíåì àêòèâíîñòі ó÷íіâ – ïàñèâíі (ðîçïîâіäü, ëåêöіÿ, ïîÿñíåííÿ,

åêñêóðñіÿ, äåìîíñòðàöіÿ); àêòèâíі (ñàìîñòіéíà ðîáîòà ç êíèæêîþ, ëàáîðà-
òîðíèé ìåòîä òîùî);

çà ðіâíåì âêëþ÷åííÿ äî ïðîäóêòèâíîї (òâîð÷îї) äіÿëüíîñòі: ïîÿñíþ-
âàëüíî-іëþñòðàòèâíèé (ðîçïîâіäü, ëåêöіÿ, ïîÿñíåííÿ, ðîáîòà ç ïіäðó÷íèêîì, 
äåìîíñòðàöіÿ); ðåïðîäóêòèâíèé (âіäòâîðåííÿ íàâ÷àëüíèõ äіé çà âèçíà÷åíèì 
àëãîðèòìîì); ïðîáëåìíèé âèêëàä (ó÷èòåëü äåìîíñòðóє çðàçîê ïðîöåñó íàó-
êîâîãî ïіçíàííÿ); ÷àñòêîâî-ïîøóêîâèé/åâðèñòè÷íèé (ïðîáëåìíå çàâäàííÿ 
ðîçâ’ÿçóєòüñÿ ÷åðåç ïіäïðîáëåìè, öіëіñíå âèðіøåííÿ ïðîáëåìè ïîêè âіä-
ñóòíє); äîñëіäíèöüêèé (ïіçíàâàëüíà çàäà÷à ðîçâ’ÿçóєòüñÿ ñàìîñòіéíî ó÷íÿìè, 
âіäáóâàєòüñÿ òâîð÷å çàñòîñóâàííÿ çíàíü);

 çà äæåðåëàìè îòðèìàíèõ çíàíü (äèâ. ñõ. 10);
 çà äèäàêòè÷íèìè öіëÿìè – îòðèìàííÿ íîâèõ çíàíü; ôîðìóâàííÿ 

óìіíü і íàâè÷îê çàñòîñóâàííÿ çíàíü íà ïðàêòèöі; ïåðåâіðêè òà îöіíþ-
âàííÿ êîìïåòåíòíîñòåé òîùî.

Ïðèéîìè íàâ÷àííÿ – öå ñêëàäîâі ìåòîäó, ïåâíі ðàçîâі äії, ñïðÿìîâàíі 
íà ðåàëіçàöіþ âèìîã òèõ ÷è òèõ ìåòîäіâ.
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Словесні

розповідь лабораторна роботаілюстрація

пояснення практична роботадемонстрація

бесіда вправиспостереження

репродуктивна підготовчі

евристична пробні

вступна тренувальні

поточна творчі

підсумкова усні

лекція практичні

інструктаж графічні

вступний технічні

поточний

підсумковий

Наочні Практичні

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
за джерелами отриманих знань

Ñõåìà 10. Ìåòîäè íàâ÷àííÿ

Ìåòà óðîêó çóìîâëþє éîãî çìіñò (íà æàëü, íà ïðàêòèöі ÷àñòî âіäáóâàєòüñÿ
âñå íàâïàêè – ìàþ÷è çìіñò ïіäðó÷íèêà, ó÷èòåëü ôîðìóëþє ìåòó óðîêó).

Çìіñò óðîêó ïåðåäóñіì îðієíòóєòüñÿ íà âèçíà÷åíі â Äåðæàâíîìó ñòàí-
äàðòі âèìîãè äî îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè.
Êðіì òîãî, êîæíèé óðîê ìàє âêëþ÷àòè é íàâ÷àëüíі äії äëÿ ðåàëіçàöії äі-
ÿëüíіñíîãî ïіäõîäó.

Ïîòðåáà âêëþ÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ äіé äî çìіñòó óðîêó âèõîäèòü ç ïîòðåáè
ðåàëіçàöії äіÿëüíіñíîãî ìåòîäó, îñêіëüêè âîíè є ñòðóêòóðíèìè åëåìåíòàìè
äіÿëüíîñòі (öіëåïîêëàäàííÿ, ïëàíóâàííÿ, îöіíþâàííÿ). Ó âèìîãàõ äî
ìåòàïðåäìåòíèõ ðåçóëüòàòіâ îñâîєííÿ ïðîãðàìè (ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâèõ 
êîìïåòåíòíîñòåé) їõ ïîçíà÷åíî òàê: «îâîëîäіííÿ çäàòíіñòþ ïðèéìàòè і
çáåðіãàòè öіëі é çàâäàííÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі...», «ôîðìóâàííÿ âìіííÿ 
ïëàíóâàòè, êîíòðîëþâàòè é îöіíþâàòè íàâ÷àëüíі äії âіäïîâіäíî äî ïî-
ñòàâëåíèõ çàâäàíü...».

×è áóâàþòü íåêîìïåòåíòíіñíі ìåòîäè òà ôîðìè ðîáîòè â÷èòåëÿ?
Öіëêîâèòî íåêîìïåòåíòíіñíèõ ôîðì і ìåòîäіâ íàâ÷àëüíîї ðîáîòè íåìàє.
Ëèøå äåÿêі ôîðìè òà ìåòîäè, ùî íå çàáåçïå÷åíі ãðóïîâèì öіëåïîêëàäàí-
íÿì, ñàìîîöіíêîþ òîùî, ñàìі ïî ñîáі íå ïðàöþþòü íà ðîçâèòîê êëþ÷îâèõ
êîìïåòåíöіé. Ñåðåä íèõ:
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 ìîíîëîã â÷èòåëÿ;
 ôðîíòàëüíî-іíäèâіäóàëüíå îïèòóâàííÿ;
 іíôîðìàöіéíà áåñіäà;
 ñàìîñòіéíà іíäèâіäóàëüíà ðîáîòà ó÷íіâ ç ïіäðó÷íèêîì (àáî іíøèìè 

ïîñіáíèêàìè) çà çàâäàííÿì, çàäàíèì ó÷èòåëåì;
 äåìîíñòðàöіÿ âіäåîôіëüìó;
 åêñêóðñіÿ;
 êîíòðîëüíà ðîáîòà, ùî ïðîâîäèòüñÿ ó òðàäèöіéíіé ôîðìі.
Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ íåâìіëå âèêîðèñòàííÿ òèõ ÷è іíøèõ ôîðì і ìåòîäіâ 

íàâ÷àííÿ ìîæå ïðèçâåñòè і äî ôîðìóâàííÿ ñâîãî ðîäó ïñåâäîêîìïåòåíöіé, 
çäàòíèõ ëèøå çàâäàòè øêîäè ó÷íþ. Íàïðèêëàä, êîëè ó÷íі îòðèìóþòü çà-
âäàííÿ ïåðåêàçàòè ó ðåôåðàòі òåêñò íàóêîâî-ïîïóëÿðíîї ñòàòòі. Çàìіñòü 
òîãî ùîá âèðіøóâàòè äîñëіäíèöüêó ïðîáëåìó, ó÷åíü âèðіøóє іíøó, àêòó-
àëüíó äëÿ íüîãî ïðîáëåìó: ÿê ç ìàëèìè çóñèëëÿìè âèêîíàòè íåöіêàâó і 
âіäâåðòî íàâ’ÿçàíó ðîáîòó, ùî çàäîâîëüíèòü ó÷èòåëÿ. Êîìïåòåíòíіñíèì і 
âîäíî÷àñ öіêàâèì çàâäàííÿì áóäå òå, ùî ìàòèìå íå ëèøå íàâ÷àëüíèé 
çìіñò, à é æèòòєâå îáґðóíòóâàííÿ.

Îäíèì іç ñóòòєâèõ íåäîëіêіâ òðàäèöіéíîї îñâіòè áóëî òå, ùî ïèòàííÿìè
öіëåé íàâ÷àííÿ çàéìàâñÿ ëèøå â÷èòåëü. Øêîëÿðàì ìåòó íàâ÷àííÿ ÷àñòî 
íå ïîâіäîìëÿëè. Ó êðàùîìó ðàçі â÷èòåëü òèì ÷è іíøèì ñïîñîáîì, íàïðè-
êëàä çà äîïîìîãîþ ðîçâ’ÿçàííÿ êðîñâîðäó, ïіäâîäèâ їõ äî íàçâè íîâîї
òåìè. Âèâ÷åííÿ öієї òåìè і ââàæàëè ìåòîþ óðîêó.

Îäíàê âіäîìî, ùî áóäü-ÿêà äіÿëüíіñòü, ó òîìó ÷èñëі é îñâіòíÿ, ïî÷èíà-
єòüñÿ ç âèçíà÷åííÿ (ïîñòàíîâêè) ìåòè. Áåç її ðîçóìіííÿ øêîëÿðі çàëèøà-
þòüñÿ ïàñèâíèìè ó÷àñíèêàìè îñâіòíüîãî ïðîöåñó. Íåâèïàäêîâî ïåðøîþ 
âèìîãîþ äî ìåòàïðåäìåòíèõ ðåçóëüòàòіâ ó Äåðæàâíîìó ñòàíäàðòі є îâîëî-
äіííÿ çäàòíіñòþ âèçíà÷àòè òà çáåðіãàòè öіëі é çàâäàííÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëü-
íîñòі. Ñëіä ìàòè íà óâàçі òàêîæ, ùî íåñôîðìîâàíіñòü öієї êîìïåòåíòíîñòі
óíåìîæëèâëþє é ôîðìóâàííÿ çäàòíîñòі äî îöіíþâàííÿ âëàñíèõ îñâіòíіõ 
äîñÿãíåíü, îñêіëüêè öі äîñÿãíåííÿ ìàþòü áóòè ïîâ’ÿçàíі ç ìåòîþ.

Ìîæëèâèì âàðіàíòîì ïіäâåäåííÿ øêîëÿðіâ äî óñâіäîìëåííÿ ìåòè íà-
â÷àííÿ є îãîëîøåííÿ ìåòè óðîêó ÷åðåç ïðîáëåìíó ñèòóàöіþ. Ó öüîìó ðàçі 
ìåòà óðîêó ïîëÿãàє â ïîøóêó âіäïîâіäі íà ïðîáëåìíå ïèòàííÿ. Òàê ïіäâîäÿòü 
øêîëÿðіâ äî íàâ÷àëüíîї ìåòè â ïіäðó÷íèêàõ. Íàïðèêëàä, ÿê íà ìàëþíêó 16.

Ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê ó øêîëÿðіâ çäàòíîñòі ïðèéìàòè (âèçíà÷àòè), 
çáåðіãàòè öіëі і çàâäàííÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ìàþòü áóòè ñèñòåìíèìè і 
çäіéñíþâàòèñÿ ïðîòÿãîì óñіõ ÷îòèðüîõ ðîêіâ íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі.

Íàâîäèìî âàðіàíò ðîçâèòêó öèõ äіé íà ðіçíèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ.
1 êëàñ (íåîáõіäíèé ðіâåíü) – ïðèéìàòè íàâ÷àëüíó çàäà÷ó â ãîòîâîìó 

âèãëÿäі, à òàêîæ ó÷èòèñÿ âèçíà÷àòè ìåòó äіÿëüíîñòі íà óðîöі çà äîïîìî-
ãîþ â÷èòåëÿ;

2 êëàñ (íåîáõіäíèé ðіâåíü, äëÿ 1 êëàñó öå ïіäâèùåíèé ðіâåíü) – âèçíà-
÷àòè ìåòó íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі çà äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ òà ñàìîñòіéíî;

3–4 êëàñè (íåîáõіäíèé ðіâåíü, äëÿ 2 êëàñó öå ïіäâèùåíèé ðіâåíü) – ó÷è-
òèñÿ âèÿâëÿòè òà ôîðìóëþâàòè íàâ÷àëüíó ïðîáëåìó і âèçíà÷àòè ìåòó íà-
â÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ñïіëüíî ç ó÷èòåëåì;

3–4 êëàñè (ïіäâèùåíèé ðіâåíü) – âèÿâëÿòè òà ôîðìóëþâàòè ïðîáëåìó, 
âèçíà÷àòè ìåòó (òåìó) íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, óðîêó, ïðîєêòó çà äîïîìî-
ãîþ â÷èòåëÿ і ñàìîñòіéíî.
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Ìàëþíîê 16. Çðàçêè çàâäàíü ç ïîøóêîì âіäïîâіäі íà ïðîáëåìíå çàïèòàííÿ

Перевіримо себе
 Оберіть продовження твердження.
Реалізація принципу наочності в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»
полягає:

А в активному використанні різноманітних предметів та засобів для реального відо-
браження явищ природи;
Б у створенні образів, конкретних уявлень, на основі яких будується навчально-
пізнавальна діяльність учнів, спрямована на оволодіння системою природознавчих
уявлень і понять;
В у створенні психічного образу в результаті процесів відчуття і сприймання;
Г у створенні наочних посібників та моделей світу природи.
 Візуально-чуттєве сприйняття предметів та явищ навколишнього світу в їх
натуральному або штучному, символічному зображенні характеризує такий 
метод навчання як:
А практичний; В наочний;
Б словесний; Г проблемний.
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 Оберіть найточніше визначення поняття «здоров’язбережувальна техно -
логія»:
А дії, спрямовані на зміцнення фізичного здоров’я та профілактику хвороб;
Б відповідність навчального та фізичного навантаження віковим можливостям 
дитини;
В відсутність стресу, адекватність вимог, адекватність методик навчання та 
виховання;
Г це всі ті психолого-педагогічні технології, програми, методи, які спрямовані на 
виховання в учнів культури здоров’я, особистісних якостей, що сприяють його збе-
реженню й зміцненню, формування уявлення про здоров’я як цінність, мотивацію 
на ведення здорового способу життя;
Ґ активне формування в учнів валеологічної культури.

ВИКОРИСТАНІ  ДЖЕРЕЛА
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2. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства. – Київ  : Ве-
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2.8. Методика формування уявлень і понять 
у курсі «Я досліджую світ» (І цикл навчання)

Наука складається з фактів, як будинок з 
каміння, але набір фактів – ще не наука, 
так само як купа каміння – ще не будинок.

Анрі Пуанкаре

Âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» є ñèñ-
òåìíå ââåäåííÿ ïîíÿòü, ùî ïåðåäáà÷àє çâ’ÿçîê êîæíîãî íîâîãî ïîíÿòòÿ ç
óæå âèâ÷åíèì.

Ñèñòåìà – öå íå íàáіð і íå ñóìà ïîíÿòü, à îáîâ’ÿçêîâî ієðàðõіÿ, ÿêà 
ïåðåäáà÷àє ñòðèæåíü îðãàíіçàöії òà íîâі ïîðіâíÿíî ç îêðåìèìè ïîíÿòòÿìè 
ôóíêöії. Ó çìіñòі ñèñòåìè ïîíÿòü âèäіëÿþòü ÿäðî ÿê ïîÿñíþâàëüíó òåîðå-
òè÷íó ÷àñòèíó і ïåðèôåðіþ ÿê ïðàãìàòè÷íó ÷àñòèíó, ùî ïîâ’ÿçàíà іç çà-
ñòîñóâàííÿì öèõ ïîíÿòü. Çìіñò òàêèõ ñèñòåì ïîíÿòü ñêëàäàєòüñÿ íå ëèøå
іç ñóêóïíîñòі іñòîòíèõ îçíàê, à é ç íàñëіäêіâ, ÿêі ç íèõ âèòіêàþòü.

Ó ðåçóëüòàòі ÷óòòєâîãî ñïðèéìàííÿ ïðåäìåòіâ òà ÿâèù ïðèðîäè â äèòèíè
ôîðìóєòüñÿ ðÿä óÿâëåíü ÿê ðåçóëüòàò óñâіäîìëåííÿ, îñìèñëåííÿ, 
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ. Íà âіäìіíó âіä ñïðèéíÿòòÿ, óÿâëåííÿ є áіëüø óçàãàëüíå-
íèì îáðàçîì, îñêіëüêè çàïàì’ÿòîâóþòüñÿ íå âñі îçíàêè, à íàéõàðàêòåðíіøі.

Ñïî÷àòêó â äèòèíè íàêîïè÷óþòüñÿ óÿâëåííÿ, äàëі ïî÷èíàєòüñÿ ïðîöåñ 
їõ óçàãàëüíåííÿ, ÿêèé ìàє çàâåðøóâàòèñÿ ôîðìóâàííÿì ïîíÿòòÿ. Çà-
âäàííÿ â÷èòåëÿ – äîïîìîãòè âèêîíàòè öå ñêëàäíå óçàãàëüíåííÿ ç ïðàâèëü-
íèìè âèñíîâêàìè. Òîìó ïåðøî÷åðãîâîþ ïðîáëåìîþ є íàâ÷èòè äіòåé
âèäіëÿòè іñòîòíі îçíàêè і íà öіé îñíîâі ðîáèòè óçàãàëüíåííÿ.

Óÿâëåííÿ – ÷óòòєâî-íàî÷íèé, óçàãàëüíåíèé îáðàç ïðåäìåòіâ òà ÿâèù 
äіéñíîñòі, ÿêі ðàíіøå äіÿëè íà îðãàíè ÷óòòіâ. Â óÿâëåííÿõ âіäîáðàæà-
þòüñÿ çâ’ÿçêè і âіäíîøåííÿ ìіæ ïðåäìåòàìè òà ÿâèùàìè ðåàëüíîї äіé-
ñíîñòі. Àëå óÿâëåííÿ – íå çàâæäè çâè÷íèé îáðàç ðàíіøå ñïðèéíÿòîãî
ïðåäìåòà àáî ÿâèùà. Âîíî ìîæå áóòè ïåâíîþ ìіðîþ óçàãàëüíåíèì îáðàçîì
ðÿäó ïðåäìåòіâ і ÿâèù. Íàïðèêëàä, óÿâëåííÿ ïðî êàëèíó – öå îáðàç íå
ÿêîãîñü ïåâíîãî êóùà, à óçàãàëüíåíèé îáðàç іç õàðàêòåðíèìè äëÿ öüîãî 
âèäó êóùіâ îçíàêàìè: ôîðìîþ òà êîëüîðîì ñòîâáóðà, ãіëîê, ïëîäіâ, ëèñò-
êіâ òîùî. Ìîæíà ìàòè óÿâëåííÿ і ïðî òàêі ïðåäìåòè, ÿêèõ ìè íіêîëè
íå áà÷èëè. Âîíî ñòâîðþєòüñÿ íà îñíîâі îñìèñëåííÿ ðÿäó óÿâëåíü ïðî íàâ-
êîëèøíі ïðåäìåòè. Óÿâëåííÿ є ïåðåõіäíîþ ëàíêîþ äî âèùîї ôîðìè ïі-
çíàííÿ – àáñòðàêòíîãî ìèñëåííÿ.

Ñïðèéìàííÿ òà óÿâëåííÿ çàáåçïå÷óþòü ÷óòòєâå ïіçíàííÿ ïðåäìåòіâ і 
ÿâèù, àëå íå äîçâîëÿþòü ïðîíèêíóòè â їõíþ ñóòíіñòü, ðîçêðèòè âíóòðіøíі
çâ’ÿçêè і âçàєìîçàëåæíîñòі ìіæ íèìè, à òàêîæ çàêîíîìіðíîñòі îá’єêòèâíîї
ðåàëüíîñòі. Öåé ïðîöåñ âіäáóâàєòüñÿ íà ðіâíі àáñòðàêòíîãî, ëîãі÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ, ðåçóëüòàòîì ÿêîãî є ïîíÿòòÿ.

Ïîíÿòòÿ – öå òàêà ôîðìà äóìêè, ÿêà âіäîáðàæàє іñòîòíі îçíàêè òà âіä-
íîøåííÿ ïðåäìåòіâ і ÿâèù ðåàëüíîãî ñâіòó. Ó êîæíîìó ïîíÿòòі ðîçðіçíÿ-

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



127

þòü éîãî çìіñò òà îáñÿã. Çìіñò ïîíÿòòÿ – öå ñóêóïíіñòü îçíàê ïðåäìåòіâ, 
âіäîáðàæåíèõ ó ïîíÿòòі. Â îñíîâі áóäü-ÿêîї äóìêè ëåæèòü ïðîöåñ îïåðó-
âàííÿ ïîíÿòòÿì. Òîìó âñі ïîíÿòòÿ ïîâèííі áóòè îñìèñëåíèìè ó ïðîöåñі 
àêòèâíîї ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі. Ïîíÿòòÿ, ÿê і ñóäæåííÿ, – öå ðåçóëüòàòè 
ìèñëåííєâîї äіÿëüíîñòі, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç àíàëіçó і ñèíòåçó, ïîðіâíÿííÿ і 
ïðîòèñòàâëåííÿ, àáñòðàãóâàííÿ é óçàãàëüíåííÿ, ÿêèìè öіëåñïðÿìîâàíî ïî-
âèííі îâîëîäіòè ó÷íі.

Ùîá çðîçóìіòè ñóòíіñòü ïîíÿòü ÿê ôîðìè çíàíü, îñîáëèâîñòі їõ çàñâî-
єííÿ øêîëÿðàìè і çíà÷óùіñòü äëÿ îðãàíіçàöії ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, ðîçãëÿ-
íåìî їõíþ îá’єêòèâíó õàðàêòåðèñòèêó.

Ïîíÿòòÿ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíі ç ìîâîþ. Âîíè çàêðіïëþþòüñÿ â òåðìі-
íàõ, ñèìâîëàõ, äåôіíіöіÿõ, ÿêі є їõ ìàòåðіàëüíèìè íîñіÿìè. Çìіñò ïîíÿòü 
ðîçêðèâàєòüñÿ â ñóäæåííÿõ, ÿêі çàâæäè âèðàæàþòüñÿ â ñëîâåñíіé ôîðìі.
Іíòåãðîâàíèé êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïåðåäáà÷àє ôîðìóâàííÿ ïåðâіñ-

íèõ ïîíÿòü, ÿêі âïåðøå ïіäâîäÿòü ó÷íіâ äî ðîçóìіííÿ çàêîíîìіðíîñòåé
íàâêîëèøíüîãî ñâіòó. Ïðè öüîìó âèêîðèñòîâóєòüñÿ ÷óòòєâèé äîñâіä øêî-
ëÿðіâ. Ñïîñòåðåæåííÿ òà ïðàêòè÷íà ðîáîòà äîçâîëÿþòü ñôîðìóâàòè óÿâ-
ëåííÿ, ÿêі ñòàþòü îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ ïåðâіñíèõ íàóêîâèõ ïîíÿòü,
ïðîñòèõ çà çìіñòîì, ÿêі ïîòіì îá’єäíóþòüñÿ â ñêëàäíі òà çìіñòîâíіøі çà 
îáñÿãîì. Îòæå, іíòåãðîâàíèé êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» І öèêëó íàâ÷àííÿ ó 
ïî÷àòêîâіé øêîëі âêëþ÷àє â ñåáå ієðàðõіçîâàíó ñèñòåìó ïîíÿòü, ÿêі õî÷ і 
ìàþòü âіäíîñíî åëåìåíòàðíèé õàðàêòåð, àëå âіäîáðàæàþòü îá’єêòè òà 
ÿâèùà ó їõíіõ âçàєìîçâ’ÿçêàõ íà äîñòóïíîìó äëÿ ìîëîäøîãî øêîëÿðà 
ðіâíі. Êîæíå ïîíÿòòÿ íà ïåâíîìó âіäðіçêó ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ìàє ñâіé ïî-
÷àòêîâèé і êіíöåâèé ðіâåíü ñôîðìîâàíîñòі, óìіùåíі ó ïðîãðàìі é ïіäðó÷-
íèêó. Êîæíå íîâå ïîíÿòòÿ ââîäèòüñÿ ïîñòóïîâî, ó äåêіëüêà åòàïіâ.

Óìîâè ôîðìóâàííÿ ïîíÿòü іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò»:
1. Îðãàíіçàöіÿ ÷óòòєâîãî ñïðèéìàííÿ îçíàê, âëàñòèâîñòåé ïðåäìåòіâ

àáî ÿâèù, ôîðìóâàííÿ óÿâëåíü ïðî íèõ àáî àêòóàëіçàöіÿ ðàíіøå ñôîðìî-
âàíèõ óÿâëåíü.

2. Îðãàíіçàöіÿ ðîçóìîâîї äіÿëüíîñòі, ñïðÿìîâàíîї íà âèäіëåííÿ іñòîò-
íèõ îçíàê.

3. Çàáåçïå÷åííÿ óçàãàëüíåííÿ òà ñëîâåñíîãî âèçíà÷åííÿ ñóòíîñòі ïî-
íÿòòÿ, ïîçíà÷åííÿ éîãî âіäïîâіäíèì òåðìіíîì.

4. Îðãàíіçàöіÿ çàêðіïëåííÿ ñôîðìîâàíîãî ïîíÿòòÿ çà äîïîìîãîþ ðåïðî-
äóêòèâíîãî âіäòâîðåííÿ éîãî çìіñòó.

5. Îðãàíіçàöіÿ çàñòîñóâàííÿ çàñâîєíîãî ïîíÿòòÿ ó ïîäіáíèõ і íîâèõ ñè-
òóàöіÿõ.

Çíàííÿ áóäü-ÿêîї íàóêè âіäîáðàæàþòü ïåâíó ÷àñòèíó ðåàëüíîї äіé-
ñíîñòі, ÿêà є ïðåäìåòîì її ïіçíàííÿ, ñêëàäàþòü ñèñòåìó ïîíÿòü.

Ó ÿêîñòі ïîâіäîìëåííÿ ïåðâіñíèõ çíàíü âèêîðèñòîâóþòüñÿ îñòåíñèâíі 
âèçíà÷åííÿ, ùî äàþòü ìîæëèâіñòü ðîçóìіòè òîé ÷è іíøèé òåðìіí, íå çâåð-
òàþ÷èñü äî іíøèõ òåðìіíіâ.

Îñòåíñèâíå âèçíà÷åííÿ (âіä ëàò. îstentus, âèñòàâëÿííÿ íàïîêàç) – âè-
çíà÷åííÿ ïðåäìåòà øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî ïîêàçó (äåìîíñòðóâàííÿ).
Êîíòåêñòîì òàêîãî âèçíà ÷åííÿ є ñèòóàöіÿ, ó ÿêіé ìіñòèòüñÿ ïðåäìåò. Íà-
ïðèêëàä, ó çîîïàðêó ìîæíà âèçíà÷èòè çåáðó, ïðîñòî ïîêàçàâøè íà íåї і 
ïîâіäîìèâøè: «Öå – çåáðà». Î÷åâèäíî, ùî îñòåíñèâíå âèçíà÷åííÿ íå ìîæå 
áóòè ñóòî ñëîâåñíèì. Òàêі âèçíà÷åííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè
ïðåäìåòіâ, äîñòóïíèõ áåçïîñåðåäíüîìó ñïðèéíÿòòþ.
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Ìîæëèâîñòі îñòåíñèâíîãî âèçíà÷åííÿ çíà÷íî îáìåæåíі:
ìåòîä âèçíà÷åííÿ íå äàє ìîæëèâîñòі âіäîêðåìèòè îñîáëèâîñòі êîí-

êðåòíîãî îá’єêòà òà îñîáëèâîñòі éîãî âèäó (êëàñó);
 ìåòîä ïðèäàòíèé ëèøå äëÿ îïèñó íàéïðîñòіøèõ ïðåäìåòіâ, ïåðåâàæíî

ðå÷åé.
Îñòåíñèâíî ëåãêî âèçíà÷èòè çíàê «ïëþñ», âàæ÷å – ïîíÿòòÿ «ôîðìóëà»,

і íåìîæëèâî – ïîíÿòòÿ «ìàòåìàòèêà».
Ðîçðіçíþþòü öіëêîì îñòåíñèâíі òà ÷àñòêîâî îñòåíñèâíі âèçíà÷åííÿ. Çà

äîïîìîãîþ ïåðøèõ ìè íàâ÷àєìîñÿ ðіäíîї ìîâè. Áóäóþ÷è äðóãі, ìè âæå âî-
ëîäієìî ïåâíîþ ïðèðîäíîþ ìîâîþ. Ïðèíöèïîâîþ îñîáëèâіñòþ îñòàííіõ є 
òå, ùî çà їõ äîïîìîãîþ ìè çíàéîìèìîñÿ ç îäèíè÷íèìè ïîíÿòòÿìè, ÿêі ìà-
єìî ùîäî óíіêàëüíèõ ïðåäìåòіâ. Òàê, ìîæíà ââàæàòè, ùî îñòåíñèâíèì âè-
çíà÷åííÿì áóäå íå òіëüêè ïðÿìèé ïîêàç îäèíè÷íîãî ïðåäìåòà äóìêè, à é
ôîòîãðàôіÿ ïåâíîї îñîáè, âіäáèòêè її ïàëüöіâ, áіîõіìі÷íèé ñêëàä êðîâі òîùî.

Ó ìåæàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó є áàãàòî ïîíÿòü, ùî íà ïî÷àòêîâîìó åòàïі
íàâ÷àííÿ ïîäàþòüñÿ ÷åðåç îñòåíñèâíі âèçíà÷åííÿ. Íàïðèêëàä, íà ìà-
ëþíêó 17 ïîêàçàíî, ÿê ó І öèêëі íàâ÷àííÿ ââîäÿòüñÿ òàêі ïîíÿòòÿ.7

Ìàëþíîê 17. Çðàçêè ââåäåííÿ ïîíÿòü çà äîïîìîãîþ âіäïîâіäíèõ çàâäàíü

Âèçíà÷åííÿ ìàє áóòè íå ëèøå іñòèííèì çà çìіñòîì, à é ïðàâèëüíèì çà 
ñâîєþ ñòðóêòóðîþ. Ïðàâèëüíіñòü âèçíà÷åííÿ çàëåæèòü âіä äîòðèìàííÿ
ïåâíèõ ëîãі÷íèõ âèìîã äî íüîãî àáî ïðàâèë âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ.

Âèçíà÷åííÿ ìàє áóòè ÷іòêèì òà îäíîçíà÷íèì. ßêùî ïîíÿòòÿ âèçíà÷à-
єòüñÿ ÷åðåç іíøå ïîíÿòòÿ, îçíàêè ÿêîãî íåâіäîìі і ÿêå ñàìå ïîòðåáóє âè-
çíà÷åííÿ, òî âèíèêàє ïîìèëêà âèçíà÷åííÿ îäíîãî íåâіäîìîãî ÷åðåç іíøå
íåâіäîìå.

Âèçíà÷åííÿ íå ïîâèííî áóòè çàïåðå÷íèì. Çàïåðå÷íі òâåðäæåííÿ ïðî
ïðåäìåò íå ðîçêðèâàþòü éîãî іñòîòíèõ îçíàê, à ëèøå âêàçóþòü íà òå, ÷èì
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âіí íå є. Íàïðèêëàä, «ëîãіêà – íå ìàòåìàòèêà», «áóäü-ÿêå âèçíà÷åííÿ є 
çàïåðå÷åííÿì» òîùî. Ïðîòå íà âèçíà÷åííÿ çàïåðå÷íèõ ïîíÿòü öå ïðàâèëî
íå ðîçïîâñþäæóєòüñÿ. Íàïðèêëàä, «áåçáîæíèê – öå ëþäèíà, ÿêà íå âè-
çíàє іñíóâàííÿ Áîãà» òîùî. Íàâåäåíå âèçíà÷åííÿ є ïðàâèëüíèì.

Ïðèéîìàìè, ïîäіáíèìè äî âèçíà÷åííÿ, є îïèñ, õàðàêòåðèñòèêà, ïîðіâ-
íÿííÿ, ðîçðіçíåííÿ òà åêñòåíñèâíå âèçíà÷åííÿ.

Îïèñ – íàéáіëüø òî÷íå òà ïîâíå âіäîáðàæåííÿ îçíàê ïðåäìåòà (ïîäії, 
ìіñöÿ, îñîáè òîùî). Îïèñ äàє ÷óòòєâî-íàî÷íèé îáðàç ïðåäìåòà, ÿêèé ëþ-
äèíà ìîæå ñêëàñòè çà äîïîìîãîþ òâîð÷îãî ÷è ðåïðîäóêòèâíîãî óÿâëåííÿ.
Îïèñ ìіñòèòü ÿê ñóòòєâі, òàê і íåñóòòєâі îçíàêè ïðåäìåòà.

Õàðàêòåðèñòèêà äàє ïåðåëіê ëèøå äåÿêèõ âíóòðіøíіõ, іñòîòíèõ âëàñ-
òèâîñòåé ëþäèíè, ÿâèùà, ïðåäìåòà, à íå її çîâíіøíüîãî âèãëÿäó, íà âіä-
ìіíó âіä îïèñó. Íàïðèêëàä: «Àðèñòîòåëü – çàñíîâíèê ïåðèïàòåòè÷íîї 
øêîëè ó ôіëîñîôії, çàñíîâíèê ëîãіêè, àâòîð “Àíàëіòèêè”» òîùî.

Ïîðіâíÿííÿ – ïðèéîì, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî îäèí ïðåäìåò çіñòàâëÿþòü ç 
іíøèì, äëÿ ÿêîãî ñõîæà îçíàêà є іñòîòíîþ і ÿñêðàâî âèðàæåíîþ. Öåé ïðè-
éîì âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îáðàçíîї õàðàêòåðèñòèêè ïðåäìåòà. Íàïðèêëàä,
«íèðêè – íåâåëèêі ïàðíі îðãàíè, ùî ìàþòü ôîðìó áîáіâ»; «êâіòêà ãîðîõó 
íàãàäóє ìåòåëèêà»; «êíèæêè – âіêíà, êðіçü ÿêі ëþäèíà äèâèòüñÿ â æèòòÿ» 
òîùî.

Ðîçðіçíåííÿ – ïðèéîì, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî âèÿâëÿþòü îçíàêè, ùî âіä-
ðіçíÿþòü îäèí ïðåäìåò âіä іíøîãî, àáî âèäіëÿþòü ïðåäìåò ç ïîäіáíèõ äî 
íüîãî. Ðîçðіçíåííÿ ìîæå çäіéñíþâàòèñÿ íà ïіäñòàâі âіäñóòíîñòі ó äàíîãî 
ïðåäìåòà ïåâíîї îçíàêè.

Íà ïåðøèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ ïîäàєòüñÿ óÿâëåííÿ ïðî ïîíÿòòÿ (ïðîïå-
äåâòèêà) íà ðіâíі ìіíіìàêñó. Âіä öüîãî ìîìåíòó ïî÷íåòüñÿ ïðîöåñ 
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ. Îñêіëüêè íå âñі ó÷íі ìàþòü îäíàêîâó çäàòíіñòü äî 
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ, íà öüîìó åòàïі íåìàє íåîáõіäíîñòі âèìàãàòè âіä íèõ 
öüîãî.

Ó íàñòóïíèõ êëàñàõ óâîäÿòüñÿ ïîíÿòòÿ, ùî âіäïðàöüîâóþòüñÿ íà åòà-
ïàõ àêòóàëіçàöії. À äàëі íà áàçі öèõ ïîíÿòü ôîðìóþòüñÿ íîâі. Òàêèì ÷è-
íîì â îñíîâó çàñâîєííÿ ïîíÿòü ïîêëàäàєòüñÿ áàãàòîðàçîâå çàñòîñóâàííÿ íà 
óðîöі, ÿêå ïðèçâîäèòü äî âèáóäîâóâàííÿ íîâîãî âèâ÷åíîãî ïîíÿòòÿ â óÿâíó 
ñèñòåìó öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó.

Çà çìіñòîì ïîíÿòòÿ ïîäіëÿþòüñÿ íà ïðîñòі і ñêëàäíі. À çà îáñÿãîì ðîç-
ðіçíÿþòüñÿ îäèíè÷íі і çàãàëüíі ïîíÿòòÿ òà êàòåãîðії. Îäèíè÷íі: îáñÿã äî-
ðіâíþє îäèíèöі («ðі÷êà Äíіïðî», «ðîìàøêà ëіêàðñüêà» і ò. іí.), 
çàãàëüíі – áіëüøå îäèíèöі («ðі÷êà», «ìіñòî», «çâіð», «äåðåâî» і ò. іí.), à 
êàòåãîðії – öå ïîíÿòòÿ íàéâèùîãî ðіâíÿ óçàãàëüíåííÿ («òâàðèíà», «ðîñ-
ëèíà», «ïðèðîäà», «ïðè÷èíà» òà іí.).

Îñêіëüêè ïîíÿòòÿ çàêðіïëþþòüñÿ â òåðìіíàõ, ñèìâîëàõ, äåôіíіöіÿõ, 
ÿêі є їõ ìàòåðіàëüíèìè íîñіÿìè, âîíè íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíі ç ìîâîþ. Ñàìå 
â ñëîâåñíіé ôîðìі âèðàæàþòüñÿ ñóäæåííÿ, ÿêі ðîçêðèâàþòü çìіñò ïîíÿòü. 
Ñóäæåííÿ âіäîáðàæàþòü çâ’ÿçêè ìіæ îá’єêòàìè і ÿâèùàìè íàâêîëèøíüîãî 
ñâіòó àáî ìіæ âëàñòèâîñòÿìè é îçíàêàìè îäíîãî îá’єêòà.

Ñóäæåííÿ ìîæóòü ñòîñóâàòèñÿ âñієї ãðóïè îá’єêòіâ – öå çàãàëüíі ñó-
äæåííÿ («Ó òðàâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí ñòåáëà ì’ÿêі, ñîêîâèòі, çåëåíîãî êî-
ëüîðó»); ÿêîїñü ÷àñòèíè – ÷àñòêîâі («Ó ëèñòÿíèõ ðîñëèí ëèñòêè ñõîæі íà 
ïëàñòèíêè») àáî îäíîãî ïðåäìåòà – îäèíè÷íі ñóäæåííÿ («Ñâіéñüêèõ òâà-
ðèí óòðèìóþòü ëþäè»).
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ßêі ëîãі÷íі îïåðàöії íàé÷àñòіøå çäіéñíþþòüñÿ ç ïîíÿòòÿìè ó ïðîöåñі
íàâ÷àííÿ?

1. Óçàãàëüíåííÿ ïîíÿòü, ùî ÿâëÿє ñîáîþ ïåðåõіä âіä ïîíÿòü ç ìåíøèì 
îáñÿãîì, àëå áіëüøèì çìіñòîì, äî ïîíÿòü ç áіëüøèì îáñÿãîì і ìåíøèì
çìіñòîì. Çäіéñíþєòüñÿ íà îñíîâі âñòàíîâëåííÿ ðîäî-âèäîâèõ çâ’ÿçêіâ (іí-
äóêòèâíèé øëÿõ). Ðîäîâі ïîíÿòòÿ âіäîáðàæàþòü іñòîòíі îçíàêè êëàñó
ïðåäìåòіâ (îá’єêòіâ) àáî ÿâèù, à âèäîâі – òіëüêè îêðåìîї ãðóïè. Ðîäîâå
ïîíÿòòÿ ïіäïîðÿäêîâóє âèäîâі. Ó öüîìó âèïàäêó îáñÿã ðîäîâîãî ïîíÿòòÿ
ìіñòèòü îáñÿãè êіëüêîõ âèäîâèõ, ÿêі ñòàþòü éîãî ÷àñòèíàìè. Íàïðèêëàä,
ó ðîäîâå ïîíÿòòÿ «äåðåâî» âõîäÿòü âèäîâі: «ëèñòÿíå äåðåâî» òà «õâîéíå 
äåðåâî» (ñõ. 11).

РОСЛИНИ

Дерева Кущі Трав’янисті рослини

Хвойні Листяні

Рослини

Дикорослі Культурні

Ñõåìà 11. Çðàçêè іíäóêòèâíîãî øëÿõó ââåäåííÿ ïîíÿòü

2. Îáìåæåííÿ ïîíÿòü – öå äіÿ, ïðîòèëåæíà óçàãàëüíåííþ, òîáòî ïåðå-
õіä âіä ðîäó äî âèäó (äåäóêòèâíèé øëÿõ). Ìåæåþ є âèäîâå ïîíÿòòÿ.

3. Ïîäіë ïîíÿòòÿ âåäå äî ðîçêðèòòÿ éîãî îáñÿãó, çóìîâëþє ðîçïîäіë
óñіõ îá’єêòіâ, ÿêі óçàãàëüíþþòüñÿ â íüîìó, íà ãðóïè çà ïåâíèìè іñòîòíèìè 
îçíàêàìè. Íàïðèêëàä, óñі çâіðі («òâàðèíè, òіëî ÿêèõ óêðèòå øåðñòþ») çà
ñïîñîáîì æèâëåííÿ ïîäіëÿþòüñÿ íà õèæèõ («æèâëÿòüñÿ іíøèìè òâàðè-
íàìè»), òðàâîїäíèõ («æèâëÿòüñÿ ðîñëèíàìè»), óñåїäíèõ («æèâëÿòüñÿ ðîñ-
ëèíàìè і òâàðèíàìè»).

Ó ïðîöåñі ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ïîíÿòü і ðîçêðèòòÿ çàêîíîìіðíîñòåé (ñòà-
ëèõ âçàєìîçâ’ÿçêіâ) ïðèðîäè ñëіä ïàì’ÿòàòè, ùî îäíієþ ç ðèñ ñèñòåìè 
ïîíÿòü є ðóõîìіñòü і äèíàìі÷íіñòü, áî âñі ïîíÿòòÿ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíі 
ìіæ ñîáîþ.
Іíòåãðîâàíèé êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» І öèêëó íàâ÷àííÿ ïî÷àòêîâîї

øêîëè ìàє îõîïëþâàòè ïåâíó ñèñòåìó íàóêîâèõ çíàíü, àäàïòîâàíèõ äî
âіêîâèõ îñîáëèâîñòåé ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó äіòåé öієї âіêîâîї ãðóïè і çà-
ãàëüíèõ öіëåé íàâ÷àííÿ. Âіí ïåðåäáà÷àє çàñâîєííÿ ìîëîäøèìè øêîëÿ-
ðàìè ñèñòåìè óÿâëåíü òà åëåìåíòàðíèõ ïîíÿòü, ÿêі âèçíà÷àþòüñÿ ó 
Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàìàõ òà ó ïіäðó÷íèêàõ. Ìіæ íèìè іñíóє ієðàðõі÷íà 
çàëåæíіñòü, çóìîâëåíà ðіçíèì ðіâíåì їõ óçàãàëüíåííÿ.

Îñêіëüêè ÄÑÏÎ ґðóíòóєòüñÿ íà êîìïåòåíòíіñíîìó ïіäõîäі, âіí íå ïåðåä-
áà÷àє çàïàì’ÿòîâóâàííÿ çäîáóâà÷àìè îñâіòè âèçíà÷åíü òåðìіíіâ і ïîíÿòü,

Овочеві Плодово-ягідні Зернові Декоративні
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íàòîìіñòü ïåðåäáà÷àє àêòèâíå êîíñòðóþâàííÿ çíàíü òà ôîðìóâàííÿ óìіíü, 
óÿâëåíü ÷åðåç äîñâіä ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі.

Ó íàñòóïíіé òàáëèöі âìіùåíі îñíîâíі ïîíÿòòÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß 
äîñëіäæóþ ñâіò» ç âіäïîâіäíèõ îñâіòíіõ ãàëóçåé. Çà òàáëèöåþ ìîæíà ñïî-
ñòåðіãàòè, ÿê âіäáóâàєòüñÿ äèíàìі÷íèé ðîçâèòîê ïîíÿòіéíîї ñèñòåìè êóðñó.

Перевіримо себе
Проаналізуйте, як розвиваються поняття «вода», «повітря» в інте-
грованому курсі «Я досліджую світ» І циклу початкового навчання 
(1–2 класи), за лінійкою підручників одного авторського колективу.

Клас Загальні поняття Теми, у яких реалізовано вивчення понять

 Складіть блок-схему родо-видових зв’язків для пояснення таких понять: 
«погодні явища», «сезонні явища».
 Оберіть правильну відповідь.
1) Природничим поняттям притаманні такі властивості:
А об’єм, зміст, зв’язок з іншими поняттями;
Б структура, логіка, зміст;
В виникають на основі спостережень, формуються у процесі дослідів;
Г об’єм, зміст, структура.
2) Правильне судження, що відповідає терміну «гербарій»:
А засушені рослини або їх частини, що прикріплені до цупкого паперу;
Б натуральні об’єкти, що можуть бути використані для виконання практичних за-
вдань на уроках природознавства;
В натуральні об’єкти, що являють собою засушені рослини або їх частини, які при-
кріплені до цупкого паперу і зроблені руками дітей;
Г композиції із засушених квітів.
3) Правильне твердження, яке відповідає терміну «природниче поняття»:
А узагальнена форма наукової думки, що відображає у свідомості людини пред-
мети і явища природи;
Б процес сприйняття чуттєвих ознак об’єктів і явищ природи;
В форма думки, що констатує факти та явища природи;
Г наукова форма думки щодо логіки вивчення явищ та предметів природи.

ВИКОРИСТАНІ  ДЖЕРЕЛА
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класах. – К.: «Веселка», 1998, с. 68–81.
2. Жеребкін B. C. Логіка. – Xарків : Основа; Київ : Знання, 1999. – 
С. 41–45.
3. Мозгова Н. Г. Логіка: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – 248 с. 

4. Нарочна Л. К., Ковальчук Г. В., Гончаров К. Д. Методика викладання природо-
знавства: Навч. Посібник – 2-е вид., перероб. і допов. К.: Вища школа. 1990. – 
302 с.
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ÎÐÃÀÍІÇÀÖІß ÓÐÎÊÓ ІÍÒÅÃÐÎÂÀÍÎÃÎ 
ÊÓÐÑÓ «ß ÄÎÑËІÄÆÓÞ ÑÂІÒ»

3.1. Сучасний урок як виклик часу

Урок – дзеркало загальної педагогічної 
культури вчителя, мірило його інтелек-
туального багатства, показник його сві-
тогляду, ерудиції.
До хорошого уроку вчитель готується 
все життя.

Василь Сухомлинський

Ñó÷àñíà îñâіòà ðîçâèâàєòüñÿ â óìîâàõ, ùî çàçíàþòü ïîñòіéíèõ çìіí.
Çìіíþþòüñÿ ïðіîðèòåòè, öіííіñíі îðієíòàöії, êóëüòóðíі çðàçêè, çðîñòàє
іíôîðìàòèçàöіÿ ñóñïіëüñòâà, ÿêà äàє äîñòóï äî áàãàòîìàíіòíîñòі ñóäæåíü,
ôîðìóєòüñÿ ÿêіñíå îñâіòíє ñåðåäîâèùå. Ðàçîì ç òèì îñíîâíîþ ôîðìîþ íà-
â÷àëüíîãî ïðîöåñó â øêîëі çàëèøàєòüñÿ óðîê, âіä ÿêîñòі ÿêîãî çàëåæèòü 
ðåàëіçàöіÿ îñíîâíèõ çàñàä Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó áàçîâîї і ïîâíîї çàãàëü-
íîї ñåðåäíüîї îñâіòè.

Óñå íàéãîëîâíіøå òà íàéâàæëèâіøå äëÿ øêîëÿðà âіäáóâàєòüñÿ íà óðîöі,
îñêіëüêè çà ðîêè ñâîãî íàâ÷àííÿ âіí âіäâіäóє ìàéæå 10 òèñÿ÷ çàíÿòü.
Ãàðíà øêîëà ïî÷èíàєòüñÿ ç óðîêó. Âіä íüîãî çàëåæèòü óñå: êóëüòóðà, äî-
áðîçè÷ëèâіñòü ó âçàєìèíàõ ìіæ ó÷íÿìè, â÷èòåëÿìè і áàòüêàìè. ×àñ âíî-
ñèòü êîðåêòèâè â ñòðóêòóðó é òèïîëîãіþ óðîêó, ó ìåòîäè і çàñîáè íàâ÷àííÿ,
îäíàê àâòîðèòåò ñàìîãî çàíÿòòÿ íàñòіëüêè âèñîêèé і ìіöíèé, ùî íå ïіä-
ëÿãàє ñóìíіâàì íàâіòü íàéñìіëèâіøèõ êðèòèêіâ... Ñàìå òîìó ìè çâåðòàє-
ìîñÿ íèíі äî óðîêó ÿê îñíîâíîї ôîðìè íàâ÷àííÿ çі ñïðîáîþ ðîçãëÿíóòè
âñþ éîãî áàãàòîãðàííіñòü і áàãàòîàñïåêòíіñòü ÿê єäèíó ïðîöåñóàëüíó ñèñ-
òåìó. Çðîçóìіëî, ùî óðîêè â óìîâàõ ãóìàíіçàöії íàâ÷àííÿ, â óìîâàõ ñïіâ-
ðîáіòíèöòâà (â÷èòåëü – ó÷åíü) ïîòðåáóþòü âåëè÷åçíîї ïіäãîòîâ÷îї ïðàöі,
âåëèêèõ çíàíü, ÿêùî õî÷åòå, ãîòîâíîñòі äóøі.

ÐÎÇÄІË 3
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Óðîê – öå íå ëèøå ôîðìà îðãàíіçàöії îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі ó âèãëÿäі 
ñïіâïðàöі â÷èòåëÿ і ó÷íіâ, àëå é òâîð÷à ðîáîòà ó÷èòåëÿ. Ïåðåäóìîâè äëÿ 
âïðîâàäæåííÿ ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé ñòâîðþþòü îñíîâíі ñòðóêòóðíі åëå-
ìåíòè óðîêó: òåìà і ìåòà óðîêó; àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü òà æèòòєâîãî 
äîñâіäó ó÷íіâ; çàâäàííÿ óðîêó; ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíî-òðóäîâîї äіÿëüíîñòі 
ó÷íіâ.

Ñó÷àñíèé óðîê ñóòòєâî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ñâîїõ ïîïåðåäíèêіâ. Ó éîãî 
îñíîâі ëåæèòü òàêèé ïіäõіä äî íàâ÷àííÿ, ÿêèé çîðієíòîâàíèé íà ðîçâèòîê
îñîáèñòîñòі êîæíîãî ó÷íÿ; óðîê, ÿêèé ґðóíòóєòüñÿ íà ñàìîñòіéíіé äіÿëü-
íîñòі ó÷íіâ, їõ ñàìîîðãàíіçàöії, êîëåêòèâíіé íàâ÷àëüíіé äіÿëüíîñòі.

Âèîêðåìëþþòü òàêі ïðîáëåìè ñó÷àñíîãî óðîêó (ñõ. 12):

МЕТА
Кого навчати?

ЗМІСТ
Чого навчати?

ФОРМИ
Де і коли навчати?

КОНТРОЛЬ І ДІАГНОСТИКА
Які результати навчання?

МЕТОДИ
Як навчати?

ЗАСОБИ
За допомогою чого

навчати?

Ñõåìà 12. Ïðîáëåìàòèêà ñó÷àñíîãî óðîêó

Ðåçóëüòàòè ÷èñëåííèõ íàóêîâî-ïåäàãîãі÷íèõ äîñëіäæåíü ñâіä÷àòü, ùî 
øêîëÿðі âèÿâëÿþòü âèñîêèé ðіâåíü ó âіäòâîðåííі ôàêòîëîãі÷íîãî ìàòåðі-
àëó, óìіþòü çàñòîñóâàòè éîãî ó ñòàíäàðòíіé ñèòóàöії. Íåòðàäèöіéíà æ ïî-
ñòàíîâêà ïðîáëåìè çíà÷íî çíèæóє ðåçóëüòàòèâíіñòü âіäïîâіäåé ó÷íіâ. 
Ùîäî âìіííÿ іíòåãðóâàòè çíàííÿ òà çàñòîñîâóâàòè їõ äëÿ îòðèìàííÿ íî-
âèõ, ç’ÿñóâàííÿ ÿâèù, ïðîöåñіâ, âèðіøåííÿ ñèòóàòèâíèõ ïðîáëåì, òî òóò 
ðåçóëüòàòè ó÷íіâ ùå íèæ÷і. Îòæå, ùîá ðåàëіçóâàòè âèìîãè ÄÑÏÎ, óðîê 
ìàє ñòàòè íîâèì, ñó÷àñíèì!

Ñó÷àñíèé óðîê – òàêèé, íà ÿêîìó â÷èòåëü âìіëî âèêîðèñòîâóє óñі ìîæ-
ëèâîñòі äëÿ àêòèâíîãî ðîçóìîâîãî ðîñòó ó÷íÿ, ãëèáîêîãî і ñâіäîìîãî çà-
ñâîєííÿ çíàíü, ôîðìóâàííÿ ìîðàëüíèõ ïіäâàëèí. І ÿêùî ðàíіøå â÷èòåëü 
ïðîñòî ôîðìóâàâ íîâі çíàííÿ, òî òåïåð ñëіä òàê îðãàíіçóâàòè íàâ÷àëüíèé 
ïðîöåñ, ùîá ó÷åíü ñàì äіéøîâ ïîòðіáíîãî âèñíîâêó.

Ñó÷àñíèé óðîê – öå óðîê, ÿêèé âіäïîâіäàє ïîòðåáàì ÷àñó і ñóñïіëüñòâà. 
Íàòåïåð âèäіëÿþòü òàêі êðèòåðії ñó÷àñíîãî óðîêó:

 Ìîæëèâîñòі ñàìîðåàëіçàöії ó÷íÿ. Ó÷åíü íå ïðîñòî âèâ÷àє ìàòåðіàë, à 
âèêîðèñòîâóє âëàñíèé ïîòåíöіàë, âèÿâëÿє і ðîçâèâàє ñâîї çäіáíîñòі. Ñàìå 
÷åðåç ñàìîðåàëіçàöіþ ó÷åíü îñâîþє îñîáèñòіñíî çíà÷óùі çíàííÿ. Îäíàê âіí 
ïîâèíåí ðîçóìіòè, íàâіùî і äëÿ ÷îãî âèâ÷àє öåé ïðåäìåò.

 Âіäêðèòòÿ íîâîãî. Âіäêðèâàòè ìîæíà ñóá’єêòèâíî àáî îá’єêòèâíî
íîâå, àëå íå áóäü-ÿêó іíôîðìàöіþ, à òå íîâå, ùî âіäïîâіäàє îñîáèñòіñíèì 
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íàâ÷àëüíèì ïîòðåáàì, öіëÿì, ìіñії ó÷íÿ â êîæíіé êîíêðåòíіé òåìі, ùî 
âèâ÷àєòüñÿ. Íîâå âіäêðèâàєòüñÿ íå òіëüêè äëÿ ó÷íÿ, à é äëÿ â÷èòåëÿ.
Òâîð÷èé, åâðèñòè÷íèé óðîê çàâæäè íå ñõîæèé íà іíøі. Ïîïåðåäíіé ïëàí
óðîêó ìîæå áóòè îäíèì äëÿ ðіçíèõ êëàñіâ ó ïàðàëåëі, îäíàê ðåçóëüòàòè 
ó÷íіâ – çàâæäè ðіçíі. Ó öüîìó і ïîëÿãàє ñåíñ ó÷èòåëüñüêîãî «óñïіõó» – 
äàòè ìîæëèâіñòü êîæíîìó ïðîÿâèòè ñåáå «ïî-ñâîєìó», âèâ÷àþ÷è òі ñàìі
ïèòàííÿ.

Ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíîї ïðîäóêöії. Ïðèíöèï ïðîäóêòèâíîñòі â îñâіòі –
îñíîâà óñïіõó ëþäèíè â æèòòі. ßêùî ó÷åíü íàâ÷èâñÿ íà óðîêàõ ñòâîðþ-
âàòè îñâіòíþ ïðîäóêöіþ (ïðîєêòè, ìîäåëі, ïëàíè, ñõåìè òîùî), âіí ó 
ìàéáóòíüîìó çìîæå áóòè êîðèñíèì ëþäÿì, ìàòè ðîáîòó. ßêùî æ ïіä ÷àñ
íàâ÷àííÿ ó÷íþ íå ïðîïîíóєòüñÿ íі÷îãî ñòâîðþâàòè, à òіëüêè âèâ÷àòè ãî-
òîâі ïðàâèëà, çàêîíè і çàêîíîìіðíîñòі, çíàéîìèòèñü ç ãîòîâîþ іíôîðìà-
öієþ, òî ïіäãîòóâàòè éîãî äî ðåàëüíîãî æèòòÿ íåìîæëèâî. Ñüîãîäíі
ñóñïіëüñòâî ïîòðåáóє íå «âі÷íèõ ñòóäåíòіâ», à äіÿëüíіñíèõ, òâîð÷èõ ëþ-
äåé. Ñàìå òîìó íàâ÷àííÿ ìàє ñòàòè íå öіëëþ, à çàñîáîì. Äî òîãî æ ó÷íі
áіëüøå ëþáëÿòü ðîáèòè ùîñü ñàìі, àíіæ äèâèòèñÿ ÷è ñëóõàòè ïðî òå, ÿê
öå çðîáèëè іíøі. Äàéòå їì ìîæëèâіñòü ñòâîðþâàòè íà óðîöі îñâіòíþ ïðî-
äóêöіþ!

Ðîçâèòîê êîìïåòåíòíîñòåé. ßêùî ïðèéíÿòè îáîâ’ÿçêîâèì êðèòå-
ðієì ñó÷àñíîãî óðîêó îñâіòíþ ïðîäóêöіþ ó÷íіâ, òî íåîáõіäíî íàâ÷èòè ñòâî-
ðþâàòè її. Óðîê ìàє áóòè òàêèì, ùîá ó÷íі ñòàëè êîìïåòåíòíèìè â îñâіòíіõ 
ãàëóçÿõ, ÿêі âèâ÷àþòü, ìàëè äîñâіä îòðèìàííÿ ðåàëüíîãî ðåçóëüòàòó.

Íàãàäàєìî, êîìïåòåíòíіñòü – âíóòðіøíÿ ÿêіñòü ó÷íÿ, òîäі ÿê êîìïåòåí-
öіÿ – іççîâíі çàäàíà íîðìà. Ó êîæíîìó íàâ÷àëüíîìó ïðåäìåòі, ðåàëüíî ÷è 
ïîòåíöіéíî, ôîðìóþòüñÿ êëþ÷îâі òà ïðåäìåòíі êîìïåòåíöії, ÿêі äàþòü
ìîæëèâіñòü ñòàòè óñïіøíèì ó çàäàíèõ ãàëóçÿõ. Êîìïåòåíòíіñíèé ïіäõіä
çìіíþє öіëі é ñïðÿìóâàííÿ øêіëüíîãî íàâ÷àííÿ: âіä ïåðåäà÷і çíàíü і âìіíü
ïðåäìåòíîãî çìіñòó äî âèõîâàííÿ ðîçâèíóòîї îñîáèñòîñòі іç ñôîðìîâàíèìè
æèòòєâèìè êîìïåòåíòíîñòÿìè. Âіí ôîðìóєòüñÿ íå ñòіëüêè íà іíôîðìó-
âàííі ó÷íÿ, ñêіëüêè íà âìіííÿ ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè, ùî âèíèêàþòü
ó ïіçíàííі é ïîÿñíåííі ÿâèù äіéñíîñòі, ó ïðàêòè÷íîìó æèòòі, ïіä ÷àñ 
ïðîôåñіéíîãî âèáîðó, ó ñïîñîáі ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè æèòòєâîãî ñàìî-
âèçíà÷åííÿ.

Âèðіøàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ ðåàëіçàöії êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó ìàє ïå-
ðåõіä âіä òðàäèöіéíèõ ôîðì ïåðåäà÷і çíàíü äî іííîâàöіéíèõ îñâіòíіõ òåõ-
íîëîãіé. Âîäíî÷àñ і âіä òðàäèöіéíèõ ôîðì, ìåòîäіâ òà ïðèéîìіâ íå ñëіä 
âіäìîâëÿòèñÿ, їõ âàæëèâî âäîñêîíàëþâàòè òà íàïîâíþâàòè íîâèì çìіñòîì.

Ñó÷àñíèé óðîê, çîðієíòîâàíèé íà ðåàëіçàöіþ êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó
â íàâ÷àííі, ìàє âèðіøóâàòè ðÿä çàâäàíü. Öå çîêðåìà:

ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ ìîòèâàöії ó÷íіâ;
âèêîðèñòàííÿ ñóá’єêòèâíîãî äîñâіäó, íàáóòîãî ó÷íÿìè;
åôåêòèâíå і òâîð÷å çàñòîñóâàííÿ íàáóòèõ çíàíü òà äîñâіäó íà ïðàê-

òèöі;
ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ íàâè÷îê çäîáóâàòè, îñìèñëþâàòè òà âèêîðèñòîâó-

âàòè іíôîðìàöіþ ç ðіçíèõ äæåðåë;
ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ ñàìîîñâіòíüîї òà òâîð÷îї àêòèâíîñòі ó÷íіâ;
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ іíòåíñèôіêàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó;
íàÿâíіñòü êîíòðîëþ, ñàìîêîíòðîëþ òà âçàєìîêîíòðîëþ çà ïðîöåñîì

íàâ÷àííÿ;
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 ôîðìóâàííÿ ìîðàëüíèõ öіííîñòåé îñîáèñòîñòі;
 ðîçâèòîê ñîöіàëüíèõ òà êîìóíіêàòèâíèõ çäіáíîñòåé ó÷íіâ;
 ñòâîðåííÿ ñèòóàöії óñïіõó.
Êîìóíіêàöії. Ñó÷àñíèé óðîê íå ìîæå çàëèøàòèñÿ ìîíîëîãі÷íèì. Äіà-

ëîã, ðîáîòà â ãðóïàõ, êîëåêòèâíі ïðîєêòè – öå òå, ÷îãî ïîòðåáóє ó÷åíü óæå 
ñüîãîäíі, à íå â ìàéáóòíіé ïðîôåñії. ßêùî ìè õî÷åìî äîïîìîãòè ó÷íåâі 
áóòè óñïіøíèì, ìè íå ìîæåìî âèêëþ÷èòè ç óðîêó ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ 
êîìóíіêàòèâíîї êîìïåòåíòíîñòі.

Ìåòàïðåäìåòíèé óðîê. Îñíîâíà ñâіòîãëÿäíà іäåÿ ìåòàïðåäìåòíîãî ïіä-
õîäó – íàâ÷èòè ó÷íіâ ìèñëèòè. Çìіñò іñíóþ÷èõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ óíå-
ìîæëèâëþє ðîçâèòîê ñàìîñòіéíîãî ìèñëåííÿ. Ìåòàïðåäìåòè ïîєäíóþòü 
іäåþ ïðåäìåòíîñòі é âîäíî÷àñ íàäïðåäìåòíîñòі, іäåþ ðåôëåêñèâíîñòі ñòî-
ñîâíî ïðåäìåòíîñòі. Âèâ÷àþ÷è òðàäèöіéíі ïðåäìåòè, ó÷åíü çäåáіëüøîãî
ïðîñòî çàïàì’ÿòîâóє íàéâàæëèâіøі âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü. Ìåòàïðåäìåòíі
çàâäàííÿ ñïðèÿþòü òîìó, ùî ó÷åíü ðîçìіðêîâóє, ïðîñòåæóє ïîõîäæåííÿ
íàéâàæëèâіøèõ ïîíÿòü, ÿêі âèçíà÷àþòü ïåâíó ïðåäìåòíó ãàëóçü çíàííÿ. 
Âіí íіáè çàíîâî âіäêðèâàє öі ïîíÿòòÿ. ßê ðåçóëüòàò – ïåðåä íèì ðîçêðè-
âàєòüñÿ ïðîöåñ âèíèêíåííÿ òîãî ÷è іíøîãî çíàííÿ. Ó òàêèé ñïîñіá ó÷åíü 
«ïåðåâіäêðèâàє» âіäêðèòòÿ, óæå çäіéñíåíå â іñòîðії, âіäíîâëþє é âèäіëÿє 
ôîðìó іñíóâàííÿ ïåâíîãî çíàííÿ. Àëå öå òіëüêè ïåðøèé ðіâåíü ðîáîòè 
ó÷íÿ. Âèêîíàâøè çàâäàííÿ íà ðіçíîìó íàâ÷àëüíîìó ìàòåðіàëі, âіí ðîáèòü
ïðåäìåòîì ñâîãî óñâіäîìëåíîãî ñòàâëåííÿ âæå íå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ, àëå 
ñàì ñïîñіá ñâîєї ðîáîòè ç öèì ïîíÿòòÿì íà ðіçíîìó ïðåäìåòíîìó ìàòåðіàëі. 
Ñòâîðþþòüñÿ óìîâè äëÿ òîãî, ùîá ó÷åíü ïî÷àâ ðåôëåêòóâàòè âëàñíèé ïðî-
öåñ ðîáîòè: ùî ñàìå âіí çäіéñíèâ, ÿê âіí ìèñëåííєâî äіÿâ, êîëè âіäíîâëþ-
âàâ ïîíÿòòÿ. І òîäі ó÷åíü âèÿâëÿє, ùî, íåçâàæàþ÷è íà ðіçíі ïðåäìåòíі 
ìàòåðіàëè, âіí âèîêðåìèâ îäíі é òі æ çíàííÿ.

Óðîê ñîöіàëüíîãî îáëіêó. ßê ó÷èòåëþ, òàê і ó÷íåâі äîâîäèòüñÿ æèòè íå 
ëèøå çà âëàñíèì áàæàííÿì і ìîæëèâîñòÿìè. Òðåáà âðàõîâóâàòè çîâíіøíі 
÷èííèêè, íàâ÷àòèñÿ çíàõîäèòè êîìïðîìіñè, äîñÿãàòè íàéáіëüøîãî ç ìîæ-
ëèâîãî, ñïіââіäíîñèòè âëàñíó ìіñіþ іç çîâíіøíіìè îáñòàâèíàìè, íå âòðà÷à-
þ÷è ïðè öüîìó âëàñíîãî ñåíñó і ìåòè.

Ïіäãîòóâàòè і ïðîâåñòè ñó÷àñíèé óðîê íåëåãêî. Ïîòðіáíî âіäïîâіäàëüíî 
ñòàâèòèñÿ äî ñâîїõ îáîâ’ÿçêіâ, àëå íàéãîëîâíіøå – âèéòè íà âèñîêèé ðі-
âåíü ïåäàãîãі÷íîãî ìèñëåííÿ. Ðåàëіçàöіÿ ïðàãíåííÿ ïðîâåñòè çàâòðàøíіé
óðîê êðàùå çà ñüîãîäíіøíіé ðîçïî÷èíàєòüñÿ ç éîãî ïіäãîòîâêè. Ó÷èòåëü 
ìàє âîëîäіòè äîáðå ðîçâèíåíèìè íàâè÷êàìè ìîäåëþâàííÿ, ïðîєêòóâàííÿ,
êîíñòðóþâàííÿ óðîêó, áóòè îçíàéîìëåíèì іç ñó÷àñíèìè іííîâàöіéíèìè
òåõíîëîãіÿìè, ðîçóìіòè ïðîôåñіéíó âіäïîâіäàëüíіñòü.

Äëÿ óÿâëåííÿ ïðî îçíàêè ñó÷àñíîãî óðîêó ïðîïîíóєìî ïîðіâíÿëüíó õà-
ðàêòåðèñòèêó òðàäèöіéíîãî óðîêó òà ñó÷àñíîãî óðîêó ÍÓØ (òàáë. 6).

Òàáëèöÿ 6

Традиційний урок Сучасний урок НУШ
Увага зосереджена на засвоєнні
знань і умінь, а виховання і розвиток 
школярів часто здійснюються спон-
танно, поза керівництвом учителя.

Спрямований насамперед на формування 
особистості учня.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Традиційний урок Сучасний урок НУШ
Головна функція вчителя полягає в
передачі учням інформації і створенні
умов для її засвоєння. А головна мета
діяльності вчителя – встигнути вико-
нати все, що заплановано.

Учитель виступає насамперед як організа-
тор навчальної пізнавальної діяльності учнів,
як їх помічник і консультант. Він організовує
діяльність учнів із пошуку інформації, уза-
гальнення способів дії.

Переважання авторитарного стилю в
спілкуванні вчителя з учнями.

Співпраця між учителем та учнем, велика
увага до мотивації, діяльності школярів.

 Чітке розмежування етапів
перевірки, вивчення нового матері-
алу і його закріплення. В результаті
цього застосування знань і умінь не
стає центром навчального процесу.

Центральне місце займає застосування
знань і умінь у процесі вирішення навчаль-
них завдань на всіх етапах уроку (засвоєння
нового навчального матеріалу, його закрі-
плення і перевірка знань, умінь). У резуль-
таті відбувається мовби злиття різних етапів
і функцій уроку, їх синтез, спрямований на
активізацію навчального процесу.

Фронтальна форма роботи вчителя. Переважно групова або індивідуальна робота.

Спілкування між учнями в навчальній
праці відсутнє.
Переважає спілкування: учитель –
клас або вчитель – учень.

Відбувається спілкування між учнями у про-
цесі навчальної роботи, організується колек-
тивна навчальна діяльність.

Урок строго обмежений навчальним
предметом і розкладом.

Сучасні підходи не виключають міжпредмет-
них уроків, проведених двома-трьома вчите-
лями з різних навчальних предметів.

Розвивальним і виховним чинником
служить здебільшого зміст освіти.

Поряд зі змістом освіти важливу роль у ви-
хованні та розвитку учнів відіграють методи
навчання (наприклад, дослідницький, про-
блемного навчання) і організаційні форми 
(надто колективні).

Урок являє собою досить замкнену
систему.

Урок тісно пов’язаний з такими формами ор-
ганізації навчання, як екскурсії, польові прак-
тикуми, робота на екологічній стежці, у
мікрозаповіднику.

Зберігає звичну форму. Асимілюються деякі елементи, які тради-
ційно вважалися ознакою інших форм і про-
тиставлялися уроку. У результаті виникли
такі суперечливі, з точки зору формальної
логіки освіти, форми, як урок-семінар, урок-
залік, урок-конференція та ін.

Учитель зберігає всі свої функції. Властиве делегування учням частини функ-
цій учителя: перевірка та оцінювання знань і
вмінь, консультування, елементи плану-
вання роботи.

Âіäìіííîþ ðèñîþ ñó÷àñíîãî óðîêó є éîãî öіëіñíіñòü, ïіäïîðÿäêîâàíіñòü
îäíіé іäåї, ùî çàáåçïå÷óєòüñÿ äâîìà íàéâàæëèâіøèìè êîìïîíåíòàìè – ìî-
òèâàöієþ òà óçàãàëüíåííÿì. ßêùî óçàãàëüíåííÿ – öå çìіñòîâíî-ñìèñëîâèé 
ñòðèæåíü óðîêó, òîáòî òå, «çàäëÿ ÷îãî» ïðîâîäèòüñÿ óðîê, òî ìîòèâàöіÿ,
ùî çàáåçïå÷óє âèíèêíåííÿ çàïèòàííÿ, – öå äèíàìі÷íèé ñòðèæåíü óðîêó, 
òîáòî òå, «÷åðåç ùî» ïðîâîäèòüñÿ óðîê.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ó íàø ÷àñ ó÷èòåëþ äîñòóïíèé øèðîêèé àðñåíàë îñâіòíіõ åëåêòðîííèõ òà 
іíòåðíåò-ðåñóðñіâ. Âèêîðèñòàííÿ íà óðîöі ІÊÒ äîçâîëÿє ïіäâèùèòè ìîòèâà-
öіþ, àêòèâіçóâàòè ïіçíàâàëüíèé іíòåðåñ ó øêîëÿðіâ äî íàâ÷àííÿ; çàáåçïå÷èòè 
іíäèâіäóàëіçàöіþ íàâ÷àííÿ, ñïðèÿòè îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíîìó ïіäõîäó, íà 
ÿêіñíî íîâèé ðіâåíü ïіäíÿòè âіçóàëіçàöіþ ìàòåðіàëó, ùî âèâ÷àєòüñÿ; âêëþ-
÷èòè àðñåíàë íîâèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ – ìîäåëþâàííÿ, іìіòàöії ïðîöåñіâ òîùî.

Öіëêîì î÷åâèäíî, ùî äëÿ âèðіøåííÿ óñіõ öèõ ñêëàäíèõ çàâäàíü íå ìîæå 
іñíóâàòè ðàç і íàçàâæäè âñòàíîâëåíîãî òèïó óðîêó ç îáîâ’ÿçêîâèìè åòàïàìè 
òà ñòàíäàðòíîþ ïîñëіäîâíіñòþ їõ çäіéñíåííÿ. Ó÷èòåëþ ñëіä çàëó÷èòè ó÷íіâ äî 
ñóá’єêò-ñóá’єêòíîї ìîäåëі íàâ÷àííÿ, êîëè âîíè ñòàþòü àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè 
âëàñíîãî ïðîöåñó ïіçíàííÿ. Óêàçàíó ìîäåëü íàâ÷àííÿ ìîæíà ðåàëіçóâàòè çà 
óìîâè ïîâíîãî àáî ÷àñòêîâîãî ïåðåõîäó â÷èòåëÿ (ó âëàñíîìó ïðàêòè÷íîìó 
äîñâіäі) âіä ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ äî ðåàëіçàöії ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé. Ïåðå-
âàãà òàêîї îñâіòè – ó ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, âèðîáëåííі ó íèõ óìіíü òà 
íàâè÷îê òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, çäàòíîñòі çàéìàòè àêòèâíó ïîçèöіþ.

Ïðàêòè÷íèé äîñâіä ïîêàçóє, ùî іäåàëüíîї ìîäåëі íàâ÷àííÿ íå іñíóє. 
Ó÷èòåëþ âàðòî çíàéòè ðàöіîíàëüíå ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ ðåïðîäóêòèâíîþ
і òâîð÷îþ äіÿëüíіñòþ ó÷íіâ íà óðîöі. Ç îäíîãî áîêó, íà óðîöі ó÷íі ìàþòü 
ñâіäîìî ïðîõîäèòè âñі åòàïè – ðîçóìіòè, ÷îãî íà äàíèé ìîìåíò äîñÿãëè, 
à ÷îãî íі, і ùî òðåáà ùå çðîáèòè. Ç іíøîãî áîêó, ó÷èòåëü, âіääàþ÷è ó÷íÿì 
іíіöіàòèâó, ðîáèòü äëÿ öüîãî âіäïîâіäíі ìåòîäè÷íі êðîêè (ïîâіäîìëÿє ìåòó 
і çàâäàííÿ óðîêó, ïіäñèëþє ìîòèâàöіþ òîùî), ÿêі íå ëèøå ñòâîðþþòü 
óìîâè äëÿ àêòèâíîї òà ñâіäîìîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, à é ïðèâîäÿòü óñіõ ó÷àñ-
íèêіâ îñâіòíüîãî ïðîöåñó äî çàïëàíîâàíîãî ðåçóëüòàòó. Îòæå, ìîæíà
ñòâåðäæóâàòè, ùî äіÿëüíіñòü ó÷èòåëÿ â óìîâàõ ñó÷àñíîї îñâіòè ìàє áóòè 
÷іòêî ñòðóêòóðîâàíîþ òà ñïëàíîâàíîþ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ðîçãëÿíåìî òèïè 
òà ñòðóêòóðíі åëåìåíòè óðîêіâ (ñõ. 13), à òàêîæ âіäïîâіäíі âèìîãè äî їõ 
ïðîєêòóâàííÿ (äèâ. òàáë. 7).

Урок засвоєння
нових знань

Комбінований 
урок

Урок формування 
вмінь і навичок

Урок узагальнення 
і систематизації

ТИПИ УРОКІВ

І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
V. Первинний контроль сформованості компетенцій учнів.
VІ. Закріплення, систематизація та узагальнення знань.
VІІ. Рефлексія.
VІІІ. Домашнє завдання (якщо передбачено).о
ІХ. Підведення підсумків.
Х. Додатковий матеріал.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ УРОКУ
(можуть змінюватися залежно від його типу)

Ñõåìà 13. Òèïè òà ñòðóêòóðíі åëåìåíòè óðîêó

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Òàáëèöÿ 7

Відмінності у структурі уроків
Традиційний урок Сучасний урок

Пояснення теми уроку

Учитель повідомляє учням, над чим
вони працюватимуть

Учитель висуває перед учнями проблему

Повідомлення цілей і завдань

Учитель формулює і повідомляє учням,
чого вони мають навчитися

Спільно з учнями чітко формулює тему,
мету, завдання уроку за навідними запи-
таннями

Планування

Учитель повідомляє учням, яку роботу
вони мають виконати, щоб досягти мети

Спільне планування за зразком (пам’яткою)

Практична діяльність учнів

Під керівництвом учителя учні викону-
ють ряд практичних завдань (частіше 
застосовується фронтальний метод ор-
ганізації діяльності)

Диференційований підхід спільно з групо-
вими методами підготовки

Здійснення контролю

Учитель здійснює контроль за виконан-
ням учнями практичної роботи

Виробити критерії перевірки спільно з
учнями (алгоритми перевірки)

Здійснення корекції

Учитель у ході виконання і за підсум-
ками виконаної учнями роботи здійснює 
корекцію

За виявленими утрудненнями учнів запо-
внюються листи самооцінки

Оцінювання учнів

Учитель здійснює оцінювання учнів за
роботу на уроці

Заповнення листів самооцінки за обрани-
 ми критеріями з увагою до об’єктивності
оцінювання

Підсумок уроку

Учитель з’ясовує в учнів, що вони 
запам’ятали 

Рефлексія (ініціатива виходить від учня)

Домашнє завдання

Учитель оголошує і коментує (частіше – 
завдання одне для всіх)

Домашні завдання повинні містити креа-
тивну складову, яка дозволить учневі вия-
вити свої творчі можливості (обсяг – не
більше як третина від опрацьованого у класі)

Ç òàáëèöі 7 âèäíî, ÿêі є ñòðóêòóðíі âіäìіííîñòі òðàäèöіéíîãî óðîêó âіä 7
ñó÷àñíîãî. Ñëіä çàçíà÷èòè, ùî ñó÷àñíèé óðîê ÍÓØ âіäðіçíÿєòüñÿ òèì, ùî
ÿâëÿє ñîáîþ óðîê-ñèñòåìó. Êîæåí íàñòóïíèé óðîê є ïðîäîâæåííÿì ïîïå-
ðåäíüîãî. І ÿêùî â÷èòåëü íå âèðîáèòü ñèñòåìó, òî ðåçóëüòàòè áóäóòü íå-
âòіøíèìè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Îñêіëüêè óðîê – öå íå ëèøå ôîðìà îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíî-âèõîâíîї äі-
ÿëüíîñòі ó âèãëÿäі ñïіâïðàöі ó÷íіâ òà ó÷èòåëÿ, à é òâîð÷à ðîáîòà â÷èòåëÿ, 
òî, î÷åâèäíî, âàðòî çàçíà÷èòè ëèøå îñíîâíі ñòðóêòóðíі åëåìåíòè óðîêó,
ÿêі ñòâîðþþòü ïåðåäóìîâè äëÿ âïðîâàäæåííÿ ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé íà-
â÷àííÿ. Ñåðåä öèõ åëåìåíòіâ є òàêі:

 ïîâіäîìëåííÿ òåìè і ìåòè óðîêó;
 àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü òà æèòòєâîãî äîñâіäó ó÷íіâ;
 ôîðìóëþâàííÿ çàâäàíü óðîêó;
 ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíî-òðóäîâîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ;
 ðåôëåêñіÿ ó÷íіâ.
Ïåðåâàæíà áіëüøіñòü ó÷èòåëіâ çàçäàëåãіäü ãîòóє ïëàí ìàéáóòíüîãî

óðîêó. Öå äîçâîëÿє їì äîáðå ïіäãîòóâàòèñÿ, óíèêíóòè íåçðîçóìіëèõ ïîÿñ-
íåíü і íåïîòðіáíèõ ïàóç, ñèñòåìàòèçóâàòè âñі åòàïè ìàéáóòíüîãî óðîêó, 
îñìèñëèòè, «ïåðåòðàâèòè» âåñü îáñÿã çàïëàíîâàíîї ðîáîòè. Íàâіòü îïîðà
íà áàãàòîðі÷íèé äîñâіä íå є åôåêòèâíіøîþ ó âèêëàäàöüêіé ïðàêòèöі, íіæ 
öå ïðîñòå ïðàâèëî.

Ïëàí óðîêó çàçâè÷àé ñêëàäàєòüñÿ ç ïåâíîї êіëüêîñòі åòàïіâ. Êîæåí ç 
íèõ ïîñëіäîâíî ðîçêðèâàєòüñÿ ÿê îêðåìà ÷àñòèíà îñâіòíüîãî ïðîöåñó, äî-
ïîâíåíà êîðîòêèì òåêñòîì. Ñòâîðåííÿ òàêîãî äîêóìåíòà є âàæëèâèì êðî-
êîì ó ïіäãîòîâöі â÷èòåëÿ äî óðîêó.

Ñöåíàðіé ÷è ïëàí-êîíñïåêò óðîêó? Ùî є ñïіëüíèì, à ùî – âіäìіííèì? 
Êîíñïåêò óðîêó – äîêëàäíèé і ïîâíèé âèêëàä çìіñòó òà õîäó óðîêó, ùî 
âіäîáðàæàє ñïіëüíó äіÿëüíіñòü â÷èòåëÿ òà ó÷íіâ.

Ñöåíàðіé – ñëîâî, ùî íàñàìïåðåä íàãàäóє íàì ïðî êіíî é òåàòð. Ñëîâ-
íèê іíøîìîâíèõ ñëіâ âèçíà÷àє éîãî ÿê òåêñò, «àäàïòîâàíèé і ïðèçíà÷åíèé 
äëÿ êіíîâèðîáíèöòâà àáî ñöåíі÷íîãî âèêîíàííÿ». Ñöåíàðіé ìіñòèòü ÷іòêі 
âêàçіâêè ùîäî ðåàëіçàöії òà ðåäàãóâàííÿ ôіëüìó.

ÑÖÅÍÀÐІÉ
1. Ëіòåðàòóðíèé òâіð, ÿêèé ñëóæèòü îñíîâîþ äëÿ ñòâîðåííÿ ôіëüìó,
âèçíà÷àє éîãî іäåéíî-õóäîæíіé çìіñò, îáðàçè, ðîçãîðòàííÿ ïîäіé,
æàíð; êіíîñöåíàðіé.
2. Ñïèñîê äіéîâèõ îñіá ï’єñè, îïåðè, áàëåòó і ò. іí.
3. Ñïèñîê äіéîâèõ îñіá ï’єñè іç çàçíà÷åííÿì ïîðÿäêó òà ÷àñó їõ âèõîäó
íà ñöåíó.

Ñöåíàðіé óðîêó ïîáóäîâàíèé àíàëîãі÷íèì ÷èíîì. Ó÷èòåëü є ðåæèñå-
ðîì, ÿêèé, õî÷à é ìàє âèãëÿäàòè ïðèðîäíî і äіÿòè ìèòòєâî, íàñïðàâäі 
ðóõàєòüñÿ çà ïåâíèì ïëàíîì. Ñöåíàðіé óðîêó ìіñòèòü іíôîðìàöіþ ïðî îð-
ãàíіçàöіþ çàíÿòü і äîêëàäíèé îïèñ їõ âèêîíàííÿ. Ñöåíàðіé õàðàêòåðèçó-
єòüñÿ äîêëàäíèì ïëàíîì äіé, à òàêîæ ïåâíîþ ãíó÷êіñòþ, ÿêà äàє â÷èòåëþ 
ìîæëèâіñòü âíîñèòè çìіíè â õîäі ïîäàëüøîї ðîáîòè.

Ùî ìіñòèòü ñöåíàðіé óðîêó? Ôàêòè÷íî òå, ùî ìè ïèøåìî ó ñöåíàðії 
(ó ò.÷. і ôîðìà çàïèñó), çàëåæèòü âіä íàñ. Îäíàê ìè ìàєìî çáåðåãòè äåÿêі 
ôіêñîâàíі åëåìåíòè, òîáòî іíôîðìàöіþ, ÿêó íå ìîæíà ïðîïóñòèòè (çàãó-
áèòè ÷è óíèêíóòè) ó ñöåíàðії:

1. Îñíîâíà ìåòà, ÿêà âèçíà÷àє íàøі ïðàãíåííÿ òà îñâіòíі çàâäàííÿ.
2. Òåìà óðîêó.
3. Êîíêðåòíі öіëі äëÿ äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó÷íіâ, à ñàìå:
 çàïàì’ÿòîâóâàííÿ (ó÷åíü çíàє);

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



140

 ðîçóìіííÿ (ó÷åíü ðîçóìіє);
 çàñòîñóâàííÿ (ó÷åíü ìîæå).
4. Ìåòîäè.
5. Íàâ÷àëüíі ïîñіáíèêè (ó ò. ÷. ðîáî÷і çîøèòè ó÷íіâ) – äèäàêòè÷íі çà-

ñîáè ìàþòü âèêîíóâàòè äîïîìіæíó ðîëü.
6. Îïèñ óðîêó ç âèçíà÷åííÿì òðèâàëîñòі îêðåìèõ åòàïіâ:
ïîïåðåäíіé åòàï;
îñíîâíèé åòàï;
çàêëþ÷íèé åòàï;
7. Ðåçþìå.
Ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè äî óðîêó â÷èòåëü ðîçâ’ÿçóє íèçêó çàâäàíü, ñåðåä

ÿêèõ, êðіì òðàäèöіéíîãî âèçíà÷åííÿ çìіñòó ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі, ïðî-
âіäíèìè є âèçíà÷åííÿ òåìè, ìåòè òà çàâäàíü.

Òåìà óðîêó âèçíà÷àєòüñÿ âіäïîâіäíî äî çìіñòó îñâіòíüîї ïðîãðàìè.
ßêùî íà âèâ÷åííÿ òåìè âіäâîäèòüñÿ áіëüøå äâîõ ãîäèí, òî êîðèñíî äî-
êëàäíî âèâ÷èòè çìіñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, âèçíà÷èâøè íàçâó òåìè.
Ïðè öüîìó â÷èòåëþ âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî ïåðøèé óðîê ç âіäïî-
âіäíîї òåìè ìîæå ìàòè íà ìåòі çàñâîєííÿ çíàíü, íàñòóïíèé – ôîðìóâàííÿ
âìіíü, ïіñëÿ öüîãî – êîðåêöіþ âìіíü ÷è, çà óìîâè ðіâíîçíà÷íîãî ïîєä-
íàííÿ öіëåé óðîêó, ùî âіäïîâіäíî âïëèâàє íà éîãî ñòðóêòóðó, ïåðåòâîðþ-
þ÷è íà êîìáіíîâàíèé óðîê. Іíàêøå êàæó÷è, ãîëîâíà íàâ÷àëüíà ìåòà óðîêó
âèçíà÷àє éîãî òèï і, âіäïîâіäíî, ñòðóêòóðó, à íå íàâïàêè.

Òðàäèöіéíî ñêëàëîñÿ òàê, ùî ìåòó óðîêó â÷èòåëü âèçíà÷àâ âèêëþ÷íî
äëÿ ñåáå. Öå äіÿëî çà óìîâ, êîëè ó÷íі âèñòóïàëè îá’єêòîì íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó. Äëÿ ñó÷àñíîãî íàâ÷àííÿ âàæëèâî óñâіäîìèòè, ùî îñíîâíà íà-
â÷àëüíà ìåòà óðîêó ìàє áóòè ñôîðìóëüîâàíà äëÿ ó÷íіâ (ÿê ñóá’єêòà íà-
â÷àëüíîãî ïðîöåñó) і ìîæå áóòè їì ïîâіäîìëåíà. Âèõîâíó і ðîçâèâàëüíó
ìåòó óðîêó â÷èòåëü ôîðìóëþє äëÿ ñåáå, і, âіäïîâіäíî, öÿ ÷àñòèíà ìåòè
ó÷íÿì íå ïîâіäîìëÿєòüñÿ. Â її îñíîâі ìàþòü áóòè ïðîïèñàíі êëþ÷îâі êîì-
ïåòåíòíîñòі, ÿêі ôîðìóâàòèìóòüñÿ ïðîòÿãîì óðîêó.

×è îáîâ’ÿçêîâî çàçíà÷àòè ó ñòðóêòóðі ìåòè âñі òðè її ñêëàäîâі ÷àñ-
òèíè? Îñîáëèâî öå ñòîñóєòüñÿ ðîçâèâàëüíîї òà âèõîâíîї ìåòè. Î÷åâèäíî, 
ùî â÷èòåëü, ÿêèé óñâіäîìëþє çàïëàíîâàíі òà äîñÿãíóòі çàâäàííÿ ñâîãî 
óðîêó, áóäå áіëüø óñïіøíèì, íà âіäìіíó âіä òîãî, ÿêèé «ìåõàíі÷íî» âè-
ïèñóє ðîçâèâàëüíі ÷è âèõîâíі öіëі. Îòæå, âèçíà÷àþ÷è ìåòó óðîêó, äîöіëüíî 
ñëіäêóâàòè çà òèì, ùîá ó éîãî ñòðóêòóðі áóëî çàêëàäåíî âіäïîâіäíі çàõîäè 
÷è ïðèéîìè ðîáîòè äëÿ äîñÿãíåííÿ ðîçâèâàëüíîї ÷è âèõîâíîї ñêëàäîâîї 
îñâіòíüîї ìåòè. Íàïðèêëàä, ÿêùî â÷èòåëü çàïëàíóâàâ ðîçâèòîê óâàãè 
ó÷íіâ, òî âіí ìóñèòü äàòè âіäïîâіäü íà òàêå çàïèòàííÿ: ó ÿêîìó ìіñöі óðîêó 
і ÿêèìè çàñîáàìè âіí áóäå ðîçâèâàòè óâàãó ó÷íіâ? Çàçíà÷åíèé ïðèíöèï, íà 
íàøó äóìêó, ìàє çàïîáіãòè áåçäóìíîìó àáî øòó÷íîìó âèçíà÷åííþ ìåòè.

Âèçíà÷àþ÷è ìåòó óðîêó, ó÷èòåëþ äîöіëüíî íå ñòіëüêè òðèìàòèñÿ çà
ñòåðåîòèïíèé ïðèíöèï «òðèєäèíîї ìåòè», ÿê çâàæèòè íà ÷èííèêè, ùî
ñòîñóþòüñÿ ðîçâèòêó äèòèíè. Ïåðøèé ïîëÿãàє â òîìó, ùî ïðîöåñ ðîçâèòêó
ó÷íіâ, ÿê і їõ âèõîâàííÿ, íå îáìåæóєòüñÿ ëèøå óðîêîì, à ïîøèðþєòüñÿ íà 
ñèñòåìó òàêèõ óðîêіâ, âèõîäèòü çà ìåæі ïðîãðàìîâîãî ìàòåðіàëó. Òîìó
ìåòà, ÿê íàâ÷àëüíà, òàê і ðîçâèâàëüíà òà âèõîâíà, ìîæå ïîøèðþâàòèñü íà 
ñèñòåìó óðîêіâ. Íàñòóïíèì âàæëèâèì åòàïîì ñó÷àñíîãî óðîêó є àêòóàëі-
çàöіÿ îïîðíèõ çíàíü òà æèòòєâîãî äîñâіäó ó÷íіâ. Çàãàëüíîâіäîìî, ùî íîâі
çíàííÿ íå çàêðіïëþþòüñÿ îêðåìî âіä óæå âіäîìîãî, «ñòàðîãî» çíàííÿ.
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Òîìó â÷èòåëþ âàæëèâî «óõîïèòèñü» çà æèòòєâèé äîñâіä ÷è «ñòàðі» çíàííÿ
ó÷íіâ, íà îñíîâі ÿêèõ ìîæíà áóëî á «ïðèêðіïèòè» íîâі çíàííÿ. Âèõîäÿ÷è 
ç öüîãî, ìåòà öüîãî åòàïó – àêòèâіçóâàòè ðîáîòó ó÷íіâ ÷åðåç íàÿâíі â íèõ 
çíàííÿ, ÿêі âîíè íàáóëè íà óðîêàõ ç îñíîâ íàóê ÷è æèòòєâîãî äîñâіäó. Ç 
òî÷êè çîðó ìåòîäèêè ïðèíöèïîâèé ìîìåíò öüîãî åòàïó íàñòàє òîäі, êîëè 
â÷èòåëü ñïèðàєòüñÿ âèêëþ÷íî íà çíàííÿ àáî äîñâіä ó÷íіâ і òàêèì ÷èíîì 
ïіäâîäèòü їõ äî òåìè óðîêó. Ïîøèðåíà ïîìèëêà, êîëè â÷èòåëü ãîâîðèòü
áіëüøå çà äіòåé, ïîÿñíþє, ðîçïîâіäàє òîùî. Ñóòòєâîþ îçíàêîþ öüîãî åòàïó
є àêòèâíі âèñëîâëþâàííÿ ó÷íіâ – ãîâîðèòè ïîâèííі äіòè, à â÷èòåëü – 
áіëüøå ñëóõàòè, ðîáèòè àêöåíò íà òèõ âіäïîâіäÿõ, ÿêі íàáëèæàþòü ó÷íіâ 
äî òåìè і çàâäàíü óðîêó. Âäàëî ïðîâåäåíà àêòóàëіçàöіÿ çàâåðøóєòüñÿ ïіä-
ñóìêîì, êîòðèé ïðîâîäèòü ó÷èòåëü, ñàì àáî ñïіëüíî ç ó÷íÿìè.

Çàâäàííÿ íàâ÷àëüíîї ìåòè, ÿêі îáîâ’ÿçêîâî ïîâіäîìëÿþòüñÿ ó÷íÿì íà 
ïî÷àòêó óðîêó, âèçíà÷àþòü ó÷íі ÿê ó÷àñíèêè âëàñíîãî ïðîöåñó ïіçíàííÿ.
ßêùî ìåòà ìîæå ïîøèðþâàòèñü íà ðîçäіë íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè, òî çà-
âäàííÿ ñòîñóþòüñÿ ëèøå êîíêðåòíîãî óðîêó. Êîëè ó÷íі íå çíàþòü ÷è íå 
çðîçóìіëè çàâäàíü óðîêó, òî âîíè âæå íå ìîæóòü áóòè äîñòàòíüî àêòèâ-
íèìè ÷è іíòåðàêòèâíèìè.

Öå çàãàëüíі ïîðàäè ïðî òå, ÿê ñòâîðèòè ïëàí óðîêó. Îäíàê êîæåí óðîê 
іíäèâіäóàëüíèé, ÿê і êîæíà îêðåìà òåìà. Çâіäñè òàêі âèìîãè:

 çàâäàííÿ óðîêó ìàþòü áóòè êîðîòêèìè і ìàêñèìàëüíî çðîçóìіëèìè 
äëÿ êîæíîãî ó÷íÿ;

 ïіä ÷àñ ïîâіäîìëåííÿ çàâäàíü óðîêó â÷èòåëü ìóñèòü çàáåçïå÷èòè çâî-
ðîòíіé çâ’ÿçîê ç êëàñîì. Òàê, ïіñëÿ ïîâіäîìëåííÿ çàâäàíü ç’ÿñîâóþòü, ÷è 
âñі çðîçóìіëè ñêàçàíå, і äîêëàäíî ïîÿñíþþòü íåçðîçóìіëі ìіñöÿ ÷è ñëîâà;

 íå âàðòî ïåðåâàíòàæóâàòè óðîê çàâäàííÿìè, àäæå їõ òðåáà âèêîíàòè.
Òîìó êіëüêіñòü і çìіñò çàâäàíü ïîâèííі áóòè ðåàëüíèìè і ïîñèëüíèìè äëÿ 
ó÷íіâ;

 çàâäàííÿ óðîêó ôîðìóëþþòüñÿ äëÿ ó÷íіâ, à íå äëÿ â÷èòåëÿ. Òîìó â 
êîíñïåêòі óðîêó çàâäàííÿ ñëіä çàçíà÷àòè ó âèãëÿäі äієñëіâ, íàïðèêëàä: 
âèçíà÷èòè, ñôîðìóëþâàòè, ñèñòåìàòèçóâàòè, äîñëіäèòè, ðîçâ’ÿçàòè… Äî-
áðå, êîëè ó÷íі îáãîâîðþþòü çàâäàííÿ óðîêó. Ó òàêîìó ðàçі ó÷èòåëü ïіä-
ñóìîâóє їõ âіäïîâіäі òà âèïèñóє íà äîøöі çàâäàííÿ.

 ó ïіäñóìêàõ óðîêó â÷èòåëü çíîâó ïîâåðòàє ó÷íіâ äî çàâäàíü óðîêó. 
Òóò âàæëèâî, ùîá ó÷íі íàçâàëè, ÿêі çàâäàííÿ áóëî âèêîíàíî, à ÿêі íі.

Îñêіëüêè ñó÷àñíà îñâіòà ïåðåäáà÷àє êіíöåâèé (çàïëàíîâàíèé) ðåçóëü-
òàò, â÷èòåëþ íåîáõіäíî ïëàíóâàòè ñâîþ ðîáîòó òàê, ùîá ïåðåäáà÷èòè іí-
òåðàêòèâíèé âèáіð ó÷íіâ. Ïіä ÷àñ òðàäèöіéíîãî íàâ÷àííÿ òàêîї ïðîáëåìè
íå âèíèêàëî, îñêіëüêè ó÷èòåëü ìàâ àâòîðèòàðíå ðіøåííÿ ñòîñîâíî òîãî, 
ùî ñàìå ïîòðіáíî çíàòè і âìіòè ó÷íÿì. Іíñòðóìåíòîì, çàâäÿêè ÿêîìó 
ðîçâ’ÿçóєòüñÿ âêàçàíà ïðîáëåìà, є ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ. 
Ïіä ÷àñ ìîòèâàöії âàæëèâî ïÿñíèòè øêîëÿðàì, äëÿ ÷îãî їì ïîòðіáíî âè-
êîíóâàòè öþ ðîáîòó, çàñâîþâàòè âіäïîâіäíі çíàííÿ, óìіííÿ і ò.іí. Ìîòèâà-
öіÿ äëÿ іíòåðàêòèâíîãî â÷èòåëÿ, ÿêèé íå є àâòîðèòàðíèì êåðіâíèêîì, 
âіäіãðàє âàæëèâó ðîëü, îñêіëüêè äàє çìîãó ñêåðîâóâàòè ìîòèâè і, âіä-
ïîâіäíî, óâàãó òà çóñèëëÿ ó÷íіâ ó ïîòðіáíîìó íàïðÿìêó äëÿ äîñÿãíåííÿ 
çàïëàíîâàíîãî íàâ÷àëüíîãî ðåçóëüòàòó. Ç öієþ ìåòîþ ìîæóòü áóòè âèêî-
ðèñòàíі ìåòîäè, ùî ñòâîðþþòü ïðîáëåìíі ñèòóàöії, âèêëèêàþòü ó äіòåé 
ïîäèâ, çäèâóâàííÿ, çáóäæóþòü іíòåðåñ äî òåìè ïðîєêòó òîùî. Öå ìîæå
áóòè і öіêàâà ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ, і áåñіäà, і äåìîíñòðóâàííÿ íàî÷íîñòі, é 
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íåñêëàäíà іíòåðàêòèâíà òåõíîëîãіÿ («ìіêðîôîí», «ìîçêîâèé øòóðì»
òîùî).

×è íå íàéáіëüø âàãîìîþ ÷àñòèíîþ óðîêó є éîãî ïіäñóìîê – óñâіäîì-
ëåííÿ ðåçóëüòàòіâ âèêîíàíîї ðîáîòè. ßê óæå çàçíà÷àëîñü âèùå, îñîáëè-
âіñòþ ñó÷àñíîї îñâіòè є çàïëàíîâàíèé ðåçóëüòàò, çà äîñÿãíåííÿ ÿêîãî 
âіäïîâіäàþòü ó÷íі, à íå â÷èòåëü. Ó÷èòåëü âèñòóïàє ëèøå ðіâíîïðàâíèì 
ñïіâó÷àñíèêîì íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Òàêó âèìîãó ìîæíà ðåàëіçóâàòè,
ÿêùî â÷èòåëü ñòâîðèòü óìîâè äëÿ ðåôëåêñії ó÷íіâ. Ðåôëåêñіÿ – öå óñâі-
äîìëåííÿ ó÷íÿìè ðåçóëüòàòіâ âëàñíîї äіÿëüíîñòі íà óðîöі, ñïðÿìîâàíå íà
îñìèñëåííÿ çíàíü, àíàëіç їõ çìіñòó і ìåòîäіâ ïіçíàííÿ, âëàñíèõ äіé òà ñà-
ìîïіçíàííÿ. Çàçíà÷åíèé åòàï ìîæíà ïðîâåñòè çà òàêîþ ñõåìîþ: ó÷èòåëü
ïðîïîíóє ó÷íÿì ïîðіâíÿòè çàïëàíîâàíі çàâäàííÿ óðîêó ç îäåðæàíèìè ðå-
çóëüòàòàìè, âñòàíîâèòè çâ’ÿçîê ìіæ òèì, ùî âæå âіäîìî äëÿ âèãîòîâëåííÿ
îá’єêòà ïðîåêòóâàííÿ, і òèì, ùî íåîáõіäíî ùå çðîáèòè ÷è ÿêèõ íàáóòè
çíàíü, óìіíü, ùîá ðåàëіçóâàòè ïðîåêò. Ó öіé ÷àñòèíі ó÷èòåëü ÷åðåç ïðî-
äóìàíі íàïåðåä çàïèòàííÿ ç’ÿñîâóє:

çìіñò âèêîíàíîї ó÷íÿìè ðîáîòè;
ó÷íі ïîðіâíþþòü ðåàëüíі ðåçóëüòàòè ç òієþ ìåòîþ і çàâäàííÿìè, ÿêі

ïîâіäîìëÿëèñü íà ïî÷àòêó óðîêó;
÷îìó îòðèìàëè ñàìå òàêèé ðåçóëüòàò, à íå іíøèé;
ùî ïîòðіáíî çìіíèòè äëÿ óñïіøíîї ðåàëіçàöії ïðîåêòó.
Ðåçóëüòàòè ïðàâèëüíî ïðîâåäåíîї ðåôëåêñії ïðîÿâëÿþòüñÿ â òîìó, ùî

ó÷íі ìîæóòü ñàìîñòіéíî äіéòè äóìêè ïðî íåîáõіäíіñòü çìіíè âèäó äіÿëü-
íîñòі íà óðîöі, çàâäàíü òîùî.

Ïіäñóìîâóþ÷è, ñëіä âіäçíà÷èòè, ùî òàêі åëåìåíòè ñó÷àñíîãî óðîêó
ÍÓØ ÿê òåìà, ìåòà, àêòóàëіçàöіÿ æèòòєâîãî äîñâіäó ó÷íіâ, çàâäàííÿ
óðîêó, ìîòèâàöіÿ òà ðåôëåêñіÿ, ìàþòü ñêëàäàòè îñíîâó éîãî ñòðóêòóðè і 
ïåðåáóâàòè â òіñíîìó äèäàêòè÷íîìó âçàєìîçâ’ÿçêó.

Òàêèì ÷èíîì, ïіäãîòîâêà ñó÷àñíîãî óðîêó ÿâëÿє ñîáîþ öіëåñïðÿìîâàíå
ïîєäíàííÿ íàñòóïíèõ åëåìåíòіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ ïëàíîâàíèõ
îñâіòíіõ ðåçóëüòàòіâ:

ïåäàãîãі÷íà ñèòóàöіÿ;
çìіñò íàâ÷àííÿ;
òåõíі÷íå îñíàùåííÿ;
ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ;
îðãàíіçàöіÿ íàâ÷àííÿ â іíôîðìàöіéíî-îñâіòíüîìó ñåðåäîâèùі óðîêó.
Ïðè öüîìó êîæåí ñó÷àñíèé óðîê êîíñòðóþєòüñÿ â÷èòåëåì ç óðàõóâàí-

íÿì ÿê çàãàëüíèõ, òàê é іíäèâіäóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé øêîëÿðіâ, âèõî-
äÿ÷è ç óìîâ і ñïåöèôіêè îñâіòíüîãî çàêëàäó, ó ÿêîìó âіäáóâàòèìåòüñÿ
ïðîöåñ íàâ÷àííÿ. Ïðîòå âèìîãè äî òåõíіêè ïðîâåäåííÿ ñó÷àñíîãî óðîêó
ïîâèííі áóòè îäíàêîâèìè: ïåâíèé ðèòì і òåìï óðîêó, îïòèìàëüíèé äëÿ 
ó÷íіâ êëàñó; ñïðèÿòëèâèé ïñèõîëîãі÷íèé êëіìàò íà óðîöі (âçàєìíà äîáðî-
çè÷ëèâіñòü, ãîòîâíіñòü ó÷èòåëÿ ïðèéòè íà äîïîìîãó ó÷íåâі òîùî); âçàєìíå
ñïіâðîáіòíèöòâî â÷èòåëÿ é ó÷íіâ, ïåäàãîãі÷íèé òàêò; âèêîðèñòàííÿ ðіçíèõ
âèäіâ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ.

Ó ðåàëüíіé ïåäàãîãі÷íіé ïðàêòèöі â÷èòåëÿ íàé÷àñòіøå ïðîâîäÿòü òàê
çâàíі êîìáіíîâàíі óðîêè, íà ÿêèõ ÷іòêî âèäіëÿþòüñÿ íàñòóïíі ñòðóêòóðíі 
åëåìåíòè:

îïèòóâàííÿ ó÷íіâ çà ìàòåðіàëîì ïîïåðåäíüîãî óðîêó;
ïîÿñíåííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó;
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 çàêðіïëåííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó òà éîãî çàñòîñóâàííÿ ó ðîçâ’ÿçàííі çà-
âäàíü, âèêîíàííÿ âіäïîâіäíèõ âïðàâ;

 ïîñòàíîâêà і ðîç’ÿñíåííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ.
Ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì øêîëè є ðîçâèòîê â ó÷íÿ òàêîãî òèïó ìèñ-

ëåííÿ, ÿêèé çàáåçïå÷èòü éîìó ìîæëèâіñòü àäåêâàòíî îöіíþâàòè íîâі îá-
ñòàâèíè òà ôîðìóâàòè ñòðàòåãіþ ïîäîëàííÿ ïðîáëåì, ÿêі ïîâñÿê÷àñ
âèíèêàòèìóòü, à â «äîðîñëîìó» æèòòі óìîæëèâèòü ïðèñòîñóâàííÿ âèïóñ-
êíèêà äî íîâèõ, ÷àñîì íåïåðåäáà÷óâàíèõ ïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ àáî 
іíøèõ îáñòàâèí. Òîìó ðîçâèòîê êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ ñòàє íàéàêòóàëüíі-
øèì çàâäàííÿì îñâіòè. Ó÷åíü ñòàє àêòèâíèì ñóá’єêòîì íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó, âіí ìàє ñàìîñòіéíî âіäøóêàòè ïîòðіáíó іíôîðìàöіþ, îáìіíÿòèñÿ
äóìêîþ ç ïåâíîї ïðîáëåìè çі ñâîїìè îäíîëіòêàìè, òîùî. Íàâ÷àííÿ ñòàє 
äіÿëüíіñòþ òîäі, êîëè øêîëÿð îïàíîâóє íå òіëüêè çíàííÿ, à é ñïîñîáè їõ 
çäîáóâàííÿ. Öå çàâäàííÿ â íàø ÷àñ âèðіøóþòü іííîâàöіéíі òåõíîëîãії íà-
â÷àííÿ, â îñíîâó ÿêèõ ïîêëàäåíî ñòâîðåííÿ ñèòóàöії óñïіõó, ñïðèÿòëèâèõ 
óìîâ äëÿ ïîâíîöіííîї äіÿëüíîñòі êîæíîї äèòèíè íà óðîöі і ïîçà íèì. Îä-
íієþ ç òàêèõ іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé є ïðîáëåìíå íàâ÷àííÿ.

Óðîêè, ùî ñòâîðåíі íàâêîëî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì, âåäóòü äî ïîøóêó
íîâèõ çíàíü і íîâèõ êîìïåòåíòíîñòåé.

Ðîëü ó÷èòåëÿ òåïåð ïîëÿãàє â ïåðåâіðöі äієâîñòі âіäøóêàíèõ øëÿõіâ і 
ïðàâèëüíіé ïіäãîòîâöі ó÷íіâ äî ðîáîòè ó ãðóïàõ (÷è іíäèâіäóàëüíî). Íà-
â÷àííÿ ïåðåðîñòàє ó ïіçíàííÿ, âіäêðèòòÿ.

Êðîêè, ùî ñòâîðþþòü óðîê-ïðîáëåìó:
 ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíîї ñèòóàöії – ôîðìóëþþòü ïðîáëåìó ó÷íі, ó÷è-

òåëü, àáî ðàçîì çі ñïіëüíîþ ìîòèâàöієþ;
 ïîøóê ïèòàíü äëÿ óòî÷íåíü;
 ïîøóê âіäïîâіäåé, ïðèïóùåíü (ãіïîòåç);
 ïðîòèñòîÿííÿ ðіøåíü (ó ãðóïîâіé ðîáîòі), ôîðìóëþâàííÿ ïðèéíÿòíèõ 

ðіøåíü;
 ïîñòàíîâêà íîâèõ çàäà÷ і êîíñîëіäàöіÿ ïðàâèëüíèõ âіäïîâіäåé;
 ïåðåíåñåííÿ (çàñòîñóâàííÿ) çíàéäåíèõ ðіøåíü ó íîâі òåîðåòè÷íі àáî 

ïðàêòè÷íі ñèòóàöії.
Îïîðà òіëüêè íà òðàäèöіéíèé óðîê ñóòòєâî çáіäíþє â÷èòåëÿ і íå äàє 

äîñÿãòè éîìó òієї åôåêòèâíîñòі, ÿêó ìîæíà ìàòè òіëüêè ïðè êîìïëåê-
ñíîìó çàñòîñóâàííі é îïòèìàëüíîìó ïîєäíàííі âñüîãî àðñåíàëó ñó÷àñíèõ 
ìåòîäіâ і ôîðì îðãàíіçàöії íàâ÷àííÿ.

Çìіñò íàâ÷àííÿ ñàì ïî ñîáі, áåç ñïåöіàëüíîãî ôîðìóâàííÿ ïðèéîìіâ ðî-
çóìîâîї ïðàöі, íå ìîæå àâòîìàòè÷íî ðîçâèâàòè іíòåëåêò ó÷íіâ. Âіí є ëèøå 
ïåðåäóìîâîþ, ïіäґðóíòÿì äëÿ ðîçâèòêó ìèñëåííÿ.

Ñó÷àñíèé óðîê ÍÓØ – öå íàñàìïåðåä óðîê, íà ÿêîìó ñòâîðåíî ðåàëüíі 
óìîâè äëÿ іíòåëåêòóàëüíîãî, ñîöіàëüíîãî, ìîðàëüíîãî ñòàíîâëåííÿ îñî-
áèñòîñòі ó÷íÿ, ùî äîçâîëÿє äîñÿãòè âèñîêèõ ðåçóëüòàòіâ ó íàâ÷àííі.

Çìіíþþòüñÿ öіëі òà çìіñò îñâіòè, ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâі çàñîáè і òåõíîëîãії 
íàâ÷àííÿ, àëå ÿêі á íå âіäáóâàëèñÿ ðåôîðìè, óðîê çàëèøàєòüñÿ ãîëîâíîþ 
ôîðìîþ íàâ÷àííÿ.

Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà ïðîïîíóє â÷èòåëþ íàïîâíþâàòè óðîêè îñìèñëå-
íèìè çíàííÿìè, óìіííÿìè, íàâè÷êàìè, öіííîñòÿìè; ïðîïîíóє ñòâîðþâàòè 
óìîâè äëÿ çàðîäæåííÿ і ïðîáóäæåííÿ êîìïåòåíòíîñòåé. Àëå íàéãîëîâíіøå 
é áåççàïåðå÷íå – ñó÷àñíèé óðîê ìàє áóòè íàïîâíåíèé îñîáèñòіñòþ â÷è-
òåëÿ.
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Ірина Цюзік – учителька початкових класів,
учитель-методист ЗОШ № 30 м. Хмельницького

1  К Л А С
Тема місяця. Рух і час
Тема дня. Мандри
Тема уроку. Чи потрібно людям мандрувати?

Х і д  у р о к у
1. «Ранкове коло»
1.1. Привітання «Привіт, друже/подружко!».
1.2. Новини дня.
1.3. Вправа «Розкажи і покажи».
Учні (за бажанням, з попередньою підготовкою) презентують своїх домашніх

улюбленців.
1.4. Тема дня.
За допомогою цеглинок Лего Дупло діти об’єднуються у групи та, знайшовши у

наборі цеглинок групи (за кольором) і записку з буквою, усією групою викладають 
цю букву на килимку.

Із утворених букв діти складають слово «МАНДРИ».
Учитель ознайомлює їх із синонімом «подорож» і розташовує ці слова на «Стіні 

слів».
2. Оголошення теми уроку.
– Протягом уроку ми шукатимемо відповідь на запитання: «Чи потрібно людям 

мандрувати?».
3. Застосування стратегії критичного мислення «Займи позицію».
– Можливо, серед вас є вже ті, хто визначився з відповіддю і може твердо ска-

зати: «Так, мандрувати людям потрібно». А можливо, серед вас є й ті, хто вважа-
ють, що мандрувати не потрібно. Припускаю, що можуть бути і такі, хто ще не 
визначився із своєю відповіддю. Тому пропоную вам об’єднатися в такі спільноти: 
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ті з вас, хто погоджується із відповіддю: «Так, мандрувати потрібно!», займають 
позицію навколо столу з табличкою-записом «Так». Ті ж, хто має протилежну 
думку, займають позицію навколо столу з табличкою-записом «Ні». Хто не визна-
чився із чіткою відповіддю, займають позицію посередині, біля таблички із сло-
вами «Не знаю».

Завдання для утворених спільнот – шляхом обговорення визначити до 5 аргу-
ментів, щоб переконати у правильності вашої думки. Час на виконання завдання – 
3 хвилини. Обраний групою спікер оголосить думку спільноти.

Учитель під час презентації на аркушах фліпчарта записує окремо аргументи 
всіх позицій.

– Як бачимо, ви навели переконливі твердження і однієї, і протилежної 
позицій.

– Протягом уроку ми з вами спробуємо дійти висновку – чи потрібно людям 
мандрувати. Маємо врахувати ті небезпеки, які зазначили учні, які підтримують 
думку «Ні», і взяти на озброєння твердження представників позиції «Так». Мож-
ливо, це допоможе визначитися із своєю позицією дітей, які поки не пристали до 
жодної думки. Дякую вам за спільну роботу, сміливість, відкритість ваших думок, 
повагу одне до одного та до протилежної думки.

4. Об’єднання у групи за «порами року». (Адже мандрувати можна протягом 
усього року, у будь-який час).

5. Емоційне, фізіологічне налаштування.
Виконання учнями комплексу кінезіологічних вправ «Позитивне налаш тування».
– Заплющте очі, уявіть, як ви розглядаєте себе у дзеркалі. Які емоції на вашому 

обличчі? Який настрій вони відображають? Розплющте очі, візьміть «Емоційне ві-
яло», оберіть смайлик з відповідною вашому настрою емоцією і продемонструйте 
своїм однокласникам у групі.

– Отже, визначимо, який настрій переважає наразі у нашій класній спільноті. 
Що можна порадити, аби позитивний настрій утримався, а невеселий – змінився 
на бадьорий, радісний?

6. Робота у групі.
– Будь ласка, розподіліть ролі у групі. Організатори груп отримають завдання 

для спільної роботи всіх членів групи. А презентатори представлять результат 
роботи групи після обговорення, висловлюючи спільну думку.

Завдання. Розрізати кольоровий аркуш на частинки пазла із словами. Розта-
шувати ці частинки на заготовці так, щоб вийшло українське народне прислів’я про 
мандри світом. (Хто в світі не бував, той і дива не видав).

Презентація роботи груп. Наведення учнями аргументів стосовно їхнього розу-
міння змісту прислів’я.

7. Робота за віршем Марії Познанської «Наш рідний край».
НАШ РІДНИЙ КРАЙ

Щоб довелося мандрувати –
Піти по рідній всій землі:
У кожне місто завітати,
У кожнім побувать селі, –

То навіть би за сотню років
Цього б не встигли ми зробить:
Простори в нас такі широкі,
А міст і сіл – що не злічить!

7.1. Передбачення.
– Про що піде мова в цьому вірші? Як можна пов’язати зміст вірша з темою 

уроку сьогодні?
7.2. Читання вчителем (слухання аудіозапису).
7.3. Перевірка первинного сприйняття.
– Чи справдилися ваші передбачення?
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– Як пов’язаний зміст вірша з темою уроку?
– Які слова в тексті були незрозумілими для вас? (Словникова робота).
7.4. Читання вірша учнями «луною» за вчителем (текст вірша є в кожного учня 

на окремому аркуші).
– Під час читання ви з моєю допомогою та завдяки увазі до інтонації, темпу 

мого голосу маєте визначити і підкреслити в кожному рядку головні, важливі слова, 
а також позначити короткі та довгі паузи.

7.5. Читання «одне одному» (у парі).
– Прошу вас повправлятись у виразному читанні вірша, читаючи його текст

одне одному, у парі.
7.6. Мініконкурс на кращого читця вірша в класі.
– Оберіть у своїй групі читця, який візьме участь у мініконкурсі на визначення

кращого читця вірша в нашому класі. Нагорода переможцю – щирі оплески
однокласників.

8. Руханка «Погода в Україні».
9. Робота з картою України.
– Знайдіть і позначте на карті (на столах груп – настільні карти, на дошці класу –

велика фізична карта України) місце, у якому ми з вами є. Це – Хмельницький 
(один учень працює біля великої карти, решта – із настільними картами). Як ви
думаєте, Хмельницький – це місто чи село? Чому? Пропоную вам звернутися до 
тлумачного словника і визначити за його допомогою, який населений людьми
пункт називають містом, а який – селом. (Слухання відповідей учнів).

– Пригадайте, будь ласка, правило вживання великої букви на письмі під час
написання географічних назв. (Пригадування правила).

10. Перегляд презентації «Цікаві куточки України».
– Вашій увазі пропоную декілька слайдів із цікавими куточками нашої України,

які, на мій погляд, ви могли б відвідати разом з батьками під час канікул.
– Запишіть, будь ласка, назви населених пунктів, які будуть згадуватися у пре-

зентації, у відповідну графу таблиці «Міста і села України». (Запис учнями назв
у таблиці на окремих аркушах).

11. Робота у групах.
– Виконання подальшого завдання допоможе кожному з вас дізнатися, як саме 

готуватися і збиратися в дорогу. Серед набору справжніх предметів оберіть по-
трібні для подорожі. Це одяг, взуття, набір продуктів харчування, дорожня аптечка, 
набір документів тощо.

Презентація результату виконання завдання відбувається за допомогою діяль-
ності «Картинна галерея».

– Отже, сподіваюсь, тепер ви маєте уявлення, як збиратися в мандрівку.
12. Розрахунок маршруту майбутньої 

подорожі.
– На слайді – інформація про час подорожі 

від Хмельницького до тих міст, з якими ми озна-
йомились. Складіть маршрут можливої ман-
дрівки, починаючи від найближчого об’єкта до
найдальшого від Хмельницького. Визначте, яка 
мандрівка триватиме менше доби.

– Чи є у членів вашої групи схожі маршрути?
13. Повернення до вправи «Займи пози  цію».
– Чи змінилася ваша позиція щодо відповіді на запитання: «Чи потрібно людям 

мандрувати?»
– Про що слід пам’ятати, аби подорож пройшла успішно?

Хмельницький
Київ 5 год
Львів 3 год 30 хв
Вінниця 2 год 30 хв
Тернопіль 1 год 30 хв

Заліщики 3 год 30 хв
Кривче 2 год 30 хв
Вилкове 11 год 30 хв
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– Про які небезпеки, ризики не слід забувати? Що треба робити, аби уникнути 
прикрих несподіванок під час мандрівки?

– Позначте на лінійці настрою, наскільки корисною була ваша діяльність у під-
готовці до майбутніх мандрів.

14. Рефлексія. Вправа «Побажання одне одному».
– Прошу кожного з вас висловити побажання одне одному щодо майбутньої 

подорожі!
– У нашого народу є ще й таке прислів’я: «Вовків боятися – у ліс не ходити». 

Раджу вам сміливо пізнавати світ навколо себе, пізнавати рідний край, відкривати 
цікавинки рідної землі! Щиро бажаю всім вам успіхів!

2 К Л А С
Тема місяця. Хочу – можу – треба.
Тема уроку. Як здійснити мрію?

Х і д  у р о к у
1. Привітання (з використанням конструктора Лего Дупло).
Діти, стоячи в колі, передають один одному цеглинки конструктора. При цьому 

слід дотримуватися ритму, який задав ведучий (учитель/учителька).
Вправи «Криголам», «Привітайся з трьома».
Слід привітатися цеглинками з трьома однокласниками, говорячи при цьому 

слова привітання і побажання на весь день. Наприклад: «Привіт, Оксанко! Радий 
тебе бачити! Бажаю тобі бадьорого настрою на весь день!».

2. Об’єднання в групи.
Учні об’єднуються у групи за кольорами цеглинок і розміщуються за партами.
3. Спільна групова діяльність.
– Побудуйте із цеглинок міст до парт сусідньої групи.
4. Оголошення теми уроку.
– Як ви вважаєте, чому люди створили міст?
– Як ви думаєте, чи людям удалося це з першого разу?
– Чи вдалося вам з першого разу побудувати міст, який поєднав вашу парту із 

партою сусідів?
– Що слід урахувати, аби міст був міцним та надійним?
– Отже, сьогодні ми будемо з вами працювати над тим, як людина може здій-

снити свою мрію. Я буду для вас як коуч – людина, яка допомагає іншим людям 
визначити свою мрію, свою життєву мету та допомагає скласти кроки, план кон-
кретних дій, щоб здійснити свою мрію.

Учитель розміщує слово «коуч» на «Стіні слів».
5. «Очікування»
– Прошу вас на стікерах-«літачках» написати свої очікування від нашої з вами 

співпраці. Прошу врахувати тему нашого уроку.
Діти пишуть очікування і прикріплюють стікери на фліпчарті, на якому схема-

тично зображено аеродром.
6. Прийняття правил.
Організатори груп отримують від учителя набір символів – правил роботи у 

групі, на уроці. Група після спільного обговорення презентує з обґрунтуваннями 
правила, які мають сприяти корисній роботі на уроці.

7. Крок перший «МРІЙ».
7.1.Учитель-коуч презентує перший аркуш майбутнього «Путівника моєї мрії», 

який виготовлять учні протягом уроку. Діти підписують цей аркуш.
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7.2. Після цього учні отримують другий аркуш та визначають головні кроки на
шляху до здійснення мрії:

«Мрій – досліджуй – плануй – дій».
7.3. Перший крок – визначення мрії.
Учні записують свої мрії на сторінці із повітряною кулею – від найближчої до
найдальшої за часом здійснення (на їхній погляд).
– Ви маєте чітко уявити, яка мрія.
8. Крок другий «ДОСЛІДЖУЙ».
– Другий крок закликає дослідити успішне здійснення мрій інших людей, визна-

чити, що саме допомогло цим людям досягти своєї мети.
Діти переглядають слайди презентації «Видатні українці».
– Аби ви краще запам’ятали імена цих видатних людей, пропоную вам заноту-

вати їх у свої путівники.
На екрані інтерактивної дошки запис:

о(О)лег а(А)нтонов ф(Ф)утболіст
м(М)икола а(А)мосов в(В)чений
є(Є)вген п(П)атон с(С)півак
а(А)ндрій ш(Ш)евченко к(К)онструктор
д(Д)митро м(М)онатік л(Л)ікар

Учні визначають літеру, з якої пишеться кожне слово, попередньо пригадавши 
правило вживання великої літери на письмі. Потім поєднують ім’я та назву про-
фесії, переміщуючи їх на екрані дошки за допомогою інтерактивного маркера.

Діти записують утворені словосполучення на аркуші «Путівника мрій».
– Пропоную вам дослідити детально шлях до здійснення своєї мрії Дмитра Мо-

натіка. Кожна група отримує уривок творчої біографії Дмитра Монатіка. Завдання
групи – прочитати частини тексту, визначити головні події та дату, коли вони від-
булися, викласти частини тексту у хронологічному порядку. Під час презентацій 
групи самі визначають, яка з них буде наступною презентувати ту чи іншу частину 
відповідно до хронології.

Запис слова «хронологія» на «Стіні слів».
Оформлення міністінгазети «Творчий шлях Дмитра Монатіка».
– Ми маємо дійти висновку: які саме риси характеру допомогли цим людям 

здійснити свою мрію? Для цього пропоную вам у групах вибрати із скриньок, які є
на парті, малюнки мішечків – вантажів для повітряної кулі, на яких написані ті риси
характеру людини, які справді допомогли цим людям. Для уточнення значення
слів звертайтеся до тлумачного словничка.

Учні груп звітують, прикріплюючи на малюнок-модель повітряної кулі мішечки із
словами, обґрунтовуючи вибір групи.

9. Руханка «Літачки».
10. Об’єднання в нові групи (п’ятірками).
11. Перегляд відеоролика про допомогу успішних, відомих українців здійснити

мрію дітям з особливими потребами. (Проект телеканалу «1+1». Репортаж ТСН).
12. Робота з «Віконцем моїх можливостей».
– Дослідіть, будь ласка, тепер самі себе – свої цінності, сильні сторони, та-

ланти, навички та запишіть на наступній сторінці «Путівника мрій».
– За бажанням поділіться цією інформацією з однокласниками у своїй групі.
13. Робота за оповіданням В. Сухомлинського «Який слід повинна залишити 

людина на землі» із застосуванням стратегії критичного мислення «ромашка
Блума».
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Кожна група отримує пелюстку певного кольору з початком запитання. Після 
самостійного читання оповідання учні у групі обговорюють і формулюють запи-
тання, орієнтуючись на те, що на пелюстці. Далі вчитель з мішечка виймає це-
глинку Лего певного кольору. Та група, колір пелюстки якої збігається з кольором 
цеглинки, ставить своє запитання групі (або всім однокласникам). Як варіант, 
група може презентувати і свою відповідь на власне запитання.

14. Руханка «Хатинка».
15. Наступний крок «ПЛАНУЙ».
– Обговоріть у групі та визначте для себе особисто важливість та порядок того 

нового багажу, який вам стане у пригоді на шляху до здійснення вашої мрії. Це 
можуть бути нові місця, знання, звички, знайомства, книжки, навички, нова пове-
дінка, музика, нові правила тощо. Проставте номери відповідно до вашої думки.

16. «10 наступних кроків».
– Далі ви маєте підготуватись до здійснення своєї мрії – продумати і визначити 

10 кроків, які ви повинні (на ваш погляд) зробити на шляху до мрії. Це досить 
складно. Такий план потребує багато часу. Тому сьогодні я пропоную вам визна-
чити і записати свій перший крок з десяти. Він буде найважливішим, стане від-
правною точкою маршруту до вашої мрії.

17. Останній крок «ДІЙ».
– Як коуч раджу кожному з вас пам’ятати житейське правило «трьох спроб». Як 

ви думаєте, у чому секрет цього правила? Пропоную вам переконатися в тому, що 
правило «трьох спроб» допомагає людині досягати мети, виховувати в собі силу 
волі, цілеспрямованість, наполегливість. Спробуйте, працюючи у своїй групі, із 
цеглинок Лего Дупло побудувати якнайвищу башту. Зверніть увагу на те, чи ви-
йшло у вас з першої спроби та скільки спроб було всього.

– Буває в житті так, що людина стомлюється, втрачає сили. Тому подумайте і 
на сторінці «Джерельце моїх сил» запишіть, що саме допоможе вам поповнити
або й відновити сили, аби втілити свою мрію в життя.

18. Виконання пісні «Треба мріяти завжди».
– Коли людина здійснює свою мрію, досягає своєї мети, вона почувається щас-

ливою, їй хочеться танцювати, співати з радощів. Тому і я пропоную вам поспівати 
й потанцювати. Зверніть увагу на свої емоції, на емоції ваших друзів.

19. Підсумок уроку. Вправа «Незакінчене речення».
20. Повернення до екрана очікувань.
– Підійдіть, будь ласка, до фліпчарта. Якщо ваші очікування справдились, пе-

ремістіть їх у частину малюнка, на якій зображено небо, сонце і хмарки. Це так 
може злетіти ваша мрія, якщо ви будете крок за кроком, працюючи над собою, до 
неї йти. Бажаю вам успіхів!

ВИКОРИСТАНІ  ДЖЕРЕЛА
1. Вікіпедія. Діма Монатік (MONATIK). Шлях до успіху https://uk.
wikipedia.org/wiki/Монатик_Дмитро_Сергійович.
 2. Презентації «Видатні українці» Автор – Давиденко Мирослава 
Іванівна, вчитель початкових класів Черкаської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 32

 https://www.youtube.com/watch?v=_cQd0R6zus8
 https://www.youtube.com/watch?v=0bDT4SfHN0c

3. Проект «Гордість України». – Режим доступу: https://24tv.ua/gordist_ukraine/
4. «Мрія за 90 днів». Коуч-щоденник. Оксана Завойко та команда однодумців. 

ТОВ «Книжково-журнальна друкарня «Софія». Київ, 2014 р.
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3.2. Особливості викладання інтегрованого курсу 
«Я досліджую світ»

Завжди і всюди брати разом те, що 
пов’язано одне з одним.

Ян Амос Коменський

Êëþ÷îâà çìіíà äëÿ ó÷íіâ, ÿêà çàäåêëàðîâàíà ó Êîíöåïöії Íîâîї óêðàїí-
ñüêîї øêîëè, ñòîñóєòüñÿ ïіäõîäіâ äî íàâ÷àííÿ òà çìіñòó îñâіòè. Ùîá íàáó-
âàòè êîìïåòåíòíîñòåé, øêîëÿðі ïîâèííі íàâ÷àòèñÿ çà äіÿëüíіñíèì ïіäõîäîì 
іç îäíî÷àñíèì âïðîâàäæåííÿì іíòåãðîâàíîãî òà ïðîєêòíîãî íàâ÷àííÿ.

Îñíîâíîþ íîâàöієþ íîâîãî Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó (2018) є ñòðóêòóðó-
âàííÿ çìіñòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè íà çàñàäàõ іíòåãðàòèâíîãî ïіäõîäó ó íà-
â÷àííі. Äèäàêòè÷íèé çìіñò ïðîöåñó іíòåãðàöії ïîëÿãàє ó âçàєìîçâ’ÿçêó
çìіñòó, ìåòîäіâ і ôîðì ðîáîòè. Âіäïîâіäíî іíòåãðàöіþ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðі-
àëó ç ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ çäіéñíþþòü íàâêîëî ïåâíîãî îá’єêòó 
÷è ÿâèùà äîâêіëëÿ, àáî íàâêîëî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ìіæïðåäìåòíîãî
õàðàêòåðó, àáî äëÿ ñòâîðåííÿ òâîð÷îãî ïðîäóêòó òîùî.

Âàæëèâèì çàñîáîì ôîðìóâàííÿ öіëіñíîї óÿâè ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò є
іíòåãðàöіÿ ðіçíîìàíіòíîї іíôîðìàöії â ðàìêàõ âèâ÷åííÿ îêðåìèõ ñîöіî-
êóëüòóðíèõ òåì/ïðîáëåì. Òåìàòè÷íі äíі/òèæíі îá’єäíóþòü áëîêè çíàíü іç
ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ, òåì íàâêîëî îäíієї òåìè/ïðîáëåìè. Ñòâî-
ðåííÿ єäèíîãî äëÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ òåìàòè÷íîãî ïðîñòîðó äîçâîëÿє
óíèêíóòè äóáëþâàííÿ іíôîðìàöії ó çìіñòі ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïëіí
òà, âîäíî÷àñ, ðîçãëÿíóòè àíàëîãі÷íèé ìàòåðіàë îäíî÷àñíî ç ðіçíèõ áîêіâ,
çà äîïîìîãîþ ðіçíèõ äèäàêòè÷íèõ çàñîáіâ. Öèì çàáåçïå÷óþòüñÿ çáàëàíñî-
âàíіñòü ó ñïðèéìàííі іíôîðìàöії ðіçíèõ îñâіòíіõ ãàëóçåé, åìîöіéíî êîì-
ôîðòíà àòìîñôåðà íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü. Іíòåãðàöіÿ ïðîãðàìîâîãî çìіñòó
ñòâîðþє ïåðåäóìîâè äëÿ ðіçíîáі÷íîãî ðîçãëÿäó áàçîâèõ ïîíÿòü, ÿâèù,
áіëüø øèðîêîãî îõîïëåííÿ çìіñòó, ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ñèñòåìíîãî ìèñ-
ëåííÿ, ïîçèòèâíîãî åìîöіéíîãî ñòàâëåííÿ äî ïðîöåñó ïіçíàííÿ, âîäíî÷àñ
ñòâîðþє ìîæëèâîñòі ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ðîáî÷îãî ÷àñó.

Ó ÄÑÏÎ (2018) çàçíà÷åíî, ùî íà ïіäñòàâі áàçîâîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó
ìîæå çäіéñíþâàòèñÿ ïîâíà àáî ÷àñòêîâà іíòåãðàöіÿ ðіçíèõ îñâіòíіõ ãàëóçåé,
ùî âіäîáðàæàєòüñÿ â òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàìàõ, îñâіòíіé ïðîãðàìі çàêëàäó 
çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè. Ó ïðîöåñі іíòåãðàöії êіëüêіñòü íàâ÷àëüíèõ ãî-
äèí, ïåðåäáà÷åíèõ íà âèâ÷åííÿ êîæíîї îñâіòíüîї ãàëóçі, ïåðåðîçïîäіëÿ-
єòüñÿ òàêèì ÷èíîì, ùî їõ ñóìàðíå çíà÷åííÿ íå çìåíøóєòüñÿ. Çìіñò 
ïðèðîäíè÷îї, ñîöіàëüíîї і çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї, ãðîìàäÿíñüêîї òà іñòî-
ðè÷íîї, òåõíîëîãі÷íîї, іíôîðìàòè÷íîї îñâіòíіõ ãàëóçåé іíòåãðóєòüñÿ â ðіç-
íіé êîìáіíàöії їõ êîìïîíåíòіâ, óòâîðþþ÷è іíòåãðîâàíі ïðåäìåòè і êóðñè, 
ïåðåëіê і íàçâè ÿêèõ çàçíà÷àþòüñÿ â òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàìàõ, îñâіòíіé 
ïðîãðàìі çàêëàäó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè.
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Îñîáëèâîñòі âèêëàäàííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïî-
ëÿãàþòü ó äèäàêòèêî-ìåòîäè÷íіé îðãàíіçàöії íàâ÷àííÿ, à ñàìå â éîãî 
çâ’ÿç êó ç æèòòÿì, ç ïðàêòèêîþ çàñòîñóâàííÿ çäîáóòèõ óÿâëåíü, çíàíü, 
íàâè÷îê ïîâåäіíêè â æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ. Ñàìà íàçâà êóðñó çîðієíòîâóє 
â÷èòåëÿ íà îðãàíіçàöіþ äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ.

Ðåàëіçàöіÿ êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïåðåäáà÷àє âêëþ÷åííÿ ó÷íіâ ó ïðàê-
òèêó âèêîíàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ çàâäàíü äîñëіäíèöüêîãî õàðàêòåðó, ÿê-îò:

 äîñëіäæåííÿ-ðîçïіçíàâàííÿ (Ùî öå? ßêå âîíî? Îáñòåæåííÿ çà äîïî-
ìîãîþ îðãàíіâ ÷óòòÿ, îïèñ, ïîðіâíÿííÿ ç іíøèìè ïðåäìåòàìè, ÿâèùàìè; 
ñïіëüíå – âіäìіííå, äî ÿêîãî öіëîãî âîíî íàëåæèòü);

 äîñëіäæåííÿ-ñïîñòåðåæåííÿ (ßê âîíî äіє? Ùî ç íèì âіäáóâàєòüñÿ? 
Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíå?);

 äîñëіäæåííÿ-ïîøóê (çàïèòóâàííÿ, ïåðåäáà÷åííÿ, âñòàíîâëåííÿ ÷àñî-
âîї і ëîãі÷íîї ïîñëіäîâíîñòі ÿâèù, ïîäіé; âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіä-
êîâèõ çâ’ÿçêіâ (×îìó? ßêèì ÷èíîì? Âіä ÷îãî çàëåæèòü? Іç ÷èì ïîâ’ÿçàíî?), 
çäîãàäêà, âèñíîâîê-óçàãàëüíåííÿ).

Äëÿ ôîðìóâàííÿ äîñëіäíèöüêèõ íàâè÷îê ó÷íіâ íåîáõіäíî îçíàéîìèòè іç 
ñïîñîáàìè ïіçíàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó (ñïîñòåðåæåííÿ, äîñëіäæåííÿ,
îïðàöþâàííÿ ðіçíèõ äæåðåë іíôîðìàöії).

Ó òåîðії ïіçíàííÿ ïðèéíÿòî ðîçðіçíÿòè ÷óòòєâі і ðàöіîíàëüíі ôîðìè 
ïіçíàííÿ. Ïіçíàííÿ ïî÷èíàєòüñÿ ç ÷óòòіâ. Çàâäÿêè îðãàíàì ÷óòòÿ (çіð, 
äîòèê, ñëóõ, íþõ, ñìàê) äèòèíà îòðèìóє ÷óòòєâå çíàííÿ ïðî ñâіò. ×óòòєâå 
ïіçíàííÿ ìàє òðè îñíîâíі ôîðìè: âіä÷óòòÿ, ñïðèéíÿòòÿ é óÿâëåííÿ.

Âіä÷óòòÿ – ïåðâèííèé åëåìåíò ÷óòòєâîãî ïіçíàííÿ. Âіä÷óòòÿ є íàéïðî-
ñòіøèì ïñèõі÷íèì ïðîöåñîì, ÿêèé ïîëÿãàє ó âіäîáðàæåííі îêðåìèõ âëàñ-
òèâîñòåé ïðåäìåòіâ òà ÿâèù íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, à òàêîæ âíóòðіøíіõ 
ñòàíіâ îðãàíіçìó ïіä ÷àñ áåçïîñåðåäíüîї äії ïîäðàçíèêіâ íà âіäïîâіäíі ðå-
öåïòîðè.

Ñïðèéíÿòòÿ – öіëіñíèé íàî÷íèé îáðàç ïðåäìåòà.
Óÿâëåííÿ – öіëіñíèé îáðàç ïðåäìåòà, ùî çáåðіãàєòüñÿ â ïàì’ÿòі àáî â óÿâі.ÿ
Ðàöіîíàëüíå ïіçíàííÿ îðієíòóєòüñÿ íà ðîçêðèòòÿ ñóòíîñòі îá’єêòіâ.

Éîãî îñîáëèâîñòі:
 óçàãàëüíåíå âіäîáðàæåííÿ äіéñíîñòі;
 âіäâîëіêàííÿ âіä íåñóòòєâîãî â ïðåäìåòі;
 îïîñåðåäêîâàíèé õàðàêòåð.
Ðàöіîíàëüíå ïіçíàííÿ çäіéñíþєòüñÿ â òàêèõ îñíîâíèõ ôîðìàõ: ñó-

äæåííі, ïîíÿòòі, ñóäæåííі é óìîâèâîäі.
Ñïîñîáè ïіçíàííÿ ðîçðіçíÿþòü çà ñôåðîþ їõ çàñòîñóâàííÿ. Ïðåäìåòîì

ïіçíàííÿ ìîæå áóòè ïðèðîäíà ðåàëüíіñòü, à ìîæå áóòè ñâіò ëþäñüêîї іñ-
òîðії òà êóëüòóðè, àáî âíóòðіøíіé ñâіò ëþäèíè. І ÷èì ñêëàäíіøîþ є ïðåä-
ìåòíà ðåàëüíіñòü, ÿêà ïіçíàєòüñÿ, òèì áіëüøó àêòèâíіñòü íàáóâàє îá’єêò
ïіçíàííÿ.

Ãîëîâíèì іíñòðóìåíòîì äëÿ ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі є ïðàêòèêà. Ïðàê-
òèêà – öå öіëåñïðÿìîâàíà äіÿ ëþäèíè ç ïåðåòâîðåííÿ íàâêîëèøíüîãî 
ñâіòó. Ïðàêòè÷íå ïіçíàííÿ âіäáóâàєòüñÿ іç çàëó÷åííÿì іíòóїöії, ëîãіêè,
ïî÷óòòіâ і ðàöіîíàëüíîãî ìèñëåííÿ.

Ïðåäìåò «ß äîñëіäæóþ ñâіò» âèêîíóє іíòåãðóþ÷ó ôóíêöіþ і çàáåçïå÷óє 
ôîðìóâàííÿ ó øêîëÿðіâ öіëіñíîї íàóêîâîї êàðòèíè ïðèðîäíîãî і ñîöіî-
êóëüòóðíîãî ñâіòó, âіäíîñèí ëþäèíè ç ïðèðîäîþ, ñóñïіëüñòâîì, іíøèìè 
ëþäüìè, äåðæàâîþ, óñâіäîìëåííÿ ñâîãî ìіñöÿ â ñóñïіëüñòâі, ñòâîðþþ÷è 
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îñíîâó ñòàíîâëåííÿ ñâіòîãëÿäó, æèòòєâîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ і ôîðìóâàííÿ 
óêðàїíñüêîї іäåíòè÷íîñòі îñîáèñòîñòі.
Іíòåãðîâàíèé óðîê äîçâîëÿє â÷èòåëþ ñêîðîòèòè òåðìіíè âèâ÷åííÿ îêðå-

ìèõ òåì, ëіêâіäóâàòè äóáëþâàííÿ ìàòåðіàëó ç ðіçíèõ ãàëóçåé, ïðèäіëèòè 
áіëüøå óâàãè (ó ðіçíîìàíіòíèõ ôîðìàõ) òèì öіëÿì, ÿêі âèäіëåíі â äàíèé 
ìîìåíò íàâ÷àííÿ (ðîçâèòîê çâ’ÿçíîãî ìîâëåííÿ, ìèñëåííÿ òîùî).
Іíòåãðîâàíі óðîêè çíіìàþòü ñòîìëþâàíіñòü і íàâàíòàæåííÿ ó÷íіâ çà ðà-

õóíîê ïåðåìèêàííÿ ç îäíîãî âèäó äіÿëüíîñòі íà іíøèé.
Óðîê іíòåãðîâàíîãî êóðñó çàáåçïå÷óє ôîðìóâàííÿ êîãíіòèâíîãî, åìî-

öіéíî-öіííіñíîãî і äіÿëüíіñíîãî êîìïîíåíòіâ ãðîìàäÿíñüêîї êîìïåòåíòíîñòі:
óìіííÿ ðîçðіçíÿòè äåðæàâíó ñèìâîëіêó Óêðàїíè і ñâîãî ðåãіîíó, îïè-

ñóâàòè ïàì’ÿòíі òà âèçíà÷íі ìіñöÿ ñòîëèöі і ðіäíîãî êðàþ, çíàõîäèòè íà
êàðòі Óêðàїíó і її ñóñіäіâ, Êèїâ – ñòîëèöþ Óêðàїíè, ñâіé ðåãіîí і éîãî îá-
ëàñíèé öåíòð;

ôîðìóâàííÿ îñíîâ іñòîðè÷íîї ïàì’ÿòі – óìіííÿ ðîçðіçíÿòè â іñòîðè÷-
íîìó ÷àñі ìèíóëå, ñüîãîäåííÿ, ìàéáóòíє, îðієíòàöіé â îñíîâíèõ іñòîðè÷-
íèõ ïîäіÿõ ñâîãî íàðîäó é Óêðàїíè, âіä÷óòòÿ ãîðäîñòі çà ñëàâó і äîñÿãíåííÿ
óêðàїíöіâ;

ôîðìóâàííÿ îñíîâ åêîëîãі÷íîї ñâіäîìîñòі, ãðàìîòíîñòі і êóëüòóðè
ó÷íіâ, îñâîєííÿ åëåìåíòàðíèõ íîðì àäåêâàòíîї ïîâåäіíêè â ïðèðîäі;

ðîçâèòîê ìîðàëüíî-åòè÷íîї ñâіäîìîñòі – íîðì і ïðàâèë âçàєìèí ëþ-
äèíè ç іíøèìè ëþäüìè, ñîöіàëüíèìè ãðóïàìè і ñïіëüíîòàìè.
Іíòåãðîâàíèé êóðñ ñïðèÿòèìå ôîðìóâàííþ åêîëîãі÷íîї і êóëüòóðîëîãі÷-

íîї ãðàìîòíîñòі, ïіäïðèєìëèâîñòі, ãðîìàäÿíñüêîї ïîçèöії. Ó÷íі íàâ÷àòüñÿ
äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë ïîâåäіíêè ó ñâіòі ïðèðîäè і ëþäåé, çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ, îñâîÿòü åëåìåíòàðíі íîðìè àäåêâàòíîї êóëüòóðè ïîâåäіíêè â
íàâêîëèøíіé ïðèðîäі і ñîöіàëüíîìó ñåðåäîâèùі, ñôîðìóþòüñÿ ñîöіàëüíî
öіííіñíі ÿêîñòі, òàêі ÿê ïðàöåëþáíіñòü, îðãàíіçîâàíіñòü, ðàöіîíàëüíіñòü,
âіäïîâіäàëüíіñòü çà ñâîї â÷èíêè, ó òîìó ÷èñëі і â іíôîðìàöіéíіé äіÿëü-
íîñòі, ïîòðåáà äîïîìàãàòè іíøèì, ïîâàãà äî ïðàöі іíøèõ, її ðåçóëüòàòіâ,
êóëüòóðíîї ñïàäùèíè; óñòàíîâêè íà áåçïå÷íèé, çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ,
íàÿâíіñòü ìîòèâàöії äî òâîð÷îї ïðàöі, ðîáîòè íà ðåçóëüòàò, áåðåæíîãî âіä-
íîøåííÿ äî ìàòåðіàëüíèõ і êóëüòóðíèõ öіííîñòåé.
Іííîâàöіéíîþ ñêëàäîâîþ іíòåãðîâàíîãî êóðñó ñòàëà ãðîìàäÿíñüêà òà іñ-

òîðè÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü. ЇЇ ìåòà – ôîðìóâàííÿ â ó÷íÿ/ó÷åíèöі âëàñíîї
іäåíòè÷íîñòі òà ãîòîâíîñòі äî çìіí ÷åðåç âèðîáëåííÿ ïîâàãè äî іíøèõ, òî-
ëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ äî êóëüòóðíîãî ðіçíîìàíіòòÿ і ðîçáіæíîñòі ñóäæåíü,
íàáóòòÿ äîñâіäó âçàєìîäії òà ñïіâïðàöі ÷åðåç îáìіðêîâóâàííÿ ïðèéíÿòèõ ó 
êëàñі, øêîëі і ìіñöåâіé ãðîìàäі ñîöіàëüíèõ íîðì, àêòèâíó ó÷àñòü ó æèòòі
öèõ ñïіëüíîò òà óñâіäîìëåííÿ âіäïîâіäàëüíîñòі çà ñâîї â÷èíêè. Ñåðåä î÷і-
êóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ, íàïðèêëàä, äëÿ ó÷íіâ 1–2 êëàñіâ çàäåêëàðîâàíî
âìіííÿ çàõèùàòè ïðàâà ëþäèíè (ðîçïіçíàâàòè â÷èíêè і ñëîâà, ÿêі ìîæóòü 
ïіäòðèìàòè àáî îáðàçèòè, à òàêîæ ïîâàæàòè ðіçíîìàíіòíіñòü äóìîê, ñïðà-
âåäëèâî ñòàâèòèñÿ äî іíøèõ). Äëÿ ó÷íіâ 3–4 êëàñіâ – ìàòè êîìïåòåíöії
ñïіëêóâàííÿ, âðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñòі іíøèõ ëþäåé, ïîÿñíþâàòè, ÷îìó ïî-
òðіáíî äіÿòè ñïðàâåäëèâî, íå ïîðóøóâàòè ïðàâ іíøèõ äіòåé, âèÿâëÿòè òà
çàñóäæóâàòè òàêі â÷èíêè, óìіòè ïîÿñíèòè, äî êîãî ìîæíà çâåðíóòèñÿ.

Îêðåìó óâàãó ñëіä ïðèäіëèòè ïðîòèäії áóëіíãó ó øêîëàõ. Ó÷íі ìàþòü
âіäñëіäêîâóâàòè, êîëè їõ àáî іíøèõ îáðàæàþòü ÷è ïðèíèæóþòü, òà çíàòè,
ÿê äіÿòè â òàêèõ ñèòóàöіÿõ.
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Öі âèìîãè є ñâіä÷åííÿì òîãî, ùî íèíі âіäáóâàєòüñÿ ïåðåõіä äî êîìïå-
òåíòíіñíîãî íàâ÷àííÿ. І íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ çäіéñíþєòüñÿ íå «çàðàäè 
çíàíü», à «çàðàäè âìіíü, ñòàâëåíü, öіííîñòåé», ùî ðàçîì і ñòàíîâëÿòü 
«êîìïåòåíöії».

Ó ñôåðі îñîáèñòіñíèõ óíіâåðñàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ óðîêè іíòåãðîâàíîãî 
êóðñó ñïðèÿþòü ïðèéíÿòòþ ó÷íÿìè ïðàâèë çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ðî-
çóìіííþ íåîáõіäíîñòі çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ â іíòåðåñàõ çìіöíåííÿ ôі-
çè÷íîãî, ïñèõі÷íîãî òà ïñèõîëîãі÷íîãî çäîðîâ’ÿ; і â öіëîìó ñïðèÿþòü 
ôîðìóâàííþ çàãàëüíîïіçíàâàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ äіé:

 îâîëîäіííÿ ïî÷àòêîâèìè ôîðìàìè äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі, âêëþ÷à-
þ÷è âìіííÿ ïîøóêó і ðîáîòè ç іíôîðìàöієþ, ó òîìó ÷èñëі ç âèêîðèñòàííÿì 
ðіçíèõ çàñîáіâ ІÊÒ;

 ôîðìóâàííÿ äіé çàìіùåííÿ і ìîäåëþâàííÿ (âèêîðèñòàííÿ ãîòîâèõ ìî-
äåëåé äëÿ ïîÿñíåííÿ ÿâèù àáî âèÿâëåííÿ âëàñòèâîñòåé îá’єêòіâ і ñòâî-
ðåííÿ ìîäåëåé, â òîìó ÷èñëі â іíòåðàêòèâíîìó ñåðåäîâèùі);

 ôîðìóâàííÿ ëîãі÷íèõ äіé ïîðіâíÿííÿ, àíàëîãії, êëàñèôіêàöії îá’єêòіâ 
æèâîї і íåæèâîї ïðèðîäè íà îñíîâі çîâíіøíіõ îçíàê àáî âіäîìèõ õàðàêòåð-
íèõ âëàñòèâîñòåé; âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ ó íàâêî-
ëèøíüîìó ñâіòі, ó òîìó ÷èñëі íà ðіçíîìàíіòíîìó ìàòåðіàëі ïðèðîäè і 
êóëüòóðè ðіäíîãî êðàþ.

Âàæëèâî çâåðíóòè óâàãó ó÷íіâ íà òå, ÿê çäîðîâ’ÿ çàëåæèòü âіä ñîöіàëü-
íèõ, åêîíîìі÷íèõ óìîâ òà âіä ÿêîñòі íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.

Ñïåöèôіêó òåõíîëîãі÷íîї ãàëóçі, ùî âõîäèòü äî іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß 
äîñëіäæóþ ñâіò» çóìîâëåíî:

 êëþ÷îâîþ ðîëëþ ïðåäìåòíî-ïåðåòâîðþâàëüíîї äіÿëüíîñòі ÿê îñíîâè
ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè íàâ÷àëüíèõ äіé;

 çíà÷åííÿì íàâ÷àëüíèõ äіé ìîäåëþâàííÿ і ïëàíóâàííÿ, ÿêі є áåçïîñå-
ðåäíіì ïðåäìåòîì çàñâîєííÿ â õîäі âèêîíàííÿ ðіçíèõ çàâäàíü êóðñó (íà-
ïðèêëàä, ó õîäі âèðіøåííÿ çàâäàíü íà êîíñòðóþâàííÿ øêîëÿðі íàâ÷àþòüñÿ 
âèêîðèñòîâóâàòè ñõåìè, êàðòè і ìîäåëі);

 âèêîðèñòàííÿì ôîðì ãðóïîâîãî ñïіâðîáіòíèöòâà і ïðîєêòíèõ ôîðì 
ðîáîòè äëÿ ðåàëіçàöії íàâ÷àëüíèõ öіëåé êóðñó;

 ôîðìóâàííÿì ïåðâèííèõ åëåìåíòіâ ІÊÒ-êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ;
 ôîðìóâàííÿì êàðòèíè ñâіòó ìàòåðіàëüíîї і äóõîâíîї êóëüòóðè ÿê ïðî-

äóêòó òâîð÷îї ïðåäìåòíî-ïåðåòâîðþþ÷îї äіÿëüíîñòі ëþäèíè.
Íàâ÷àííÿ ó÷íіâ âåäåííÿ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà íà óðîêàõ òåõíîëî-

ãіé íàäàє їì ìîæëèâіñòü íà ïðàêòèöі â äîìàøíіõ óìîâàõ ïåðåâіðèòè 
ðîçâ’ÿçàííÿ òàêèõ ïðîáëåì, ÿê âèêîðèñòàííÿ åíåðãії òà åíåðãîçáåðåæåííÿ,
íàäìіðíå âèêîðèñòàííÿ óïàêîâîê, ïåðåðîáêà ïîáóòîâîãî ñìіòòÿ òà âіäõî-
äіâ, ñèíòåòè÷íі õàð÷îâі äîáàâêè, íåáåçïå÷íі õіìіêàòè, ÿêі âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ âäîìà, äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî âîäè òà іíøèõ ðåñóðñіâ, ïîâ’ÿçàíèõ çі 
ñïîñîáîì æèòòÿ ëþäèíè. Ñëіä ïàì’ÿòàòè – âèõîâàííÿ äáàéëèâîãî é îùàä-
ëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ðåñóðñіâ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â äîìàøíüîìó ãîñïî-
äàðñòâі, áóäå ìіöíèì ôóíäàìåíòîì äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè.

Íàñêðіçíèìè ó çìіñòі іíòåãðîâàíîãî êóðñó âèçíà÷åíî òàêі çìіñòîâі ëіíії: 
«Çäîðîâ’ÿ і áåçïåêà», «Ïіäïðèєìëèâіñòü і ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü», «Ãðî-
ìàäÿíñüêà âіäïîâіäàëüíіñòü», «Åêîëîãі÷íà áåçïåêà òà ñòàëèé ðîçâèòîê».

Íàñêðіçíі ëіíії є ñîöіàëüíî çíà÷óùèìè íàäïðåäìåòíèìè òåìàìè, ÿêі 
äîïîìàãàþòü ôîðìóâàííþ â ó÷íіâ óÿâëåíü ïðî ñóñïіëüñòâî â öіëîìó, ðîç-
âèâàþòü çäàòíіñòü çàñòîñîâóâàòè îòðèìàíі çíàííÿ â ðіçíèõ ñèòóàöіÿõ.
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Âàæêî ïåðåîöіíèòè ðîëü ïðèðîäíè÷èõ íàóê ïðè âèâ÷åííі ïèòàíü ñòà-
ëîãî ðîçâèòêó. Ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ âàæëèâî ðîáèòè àêöåíò íà ðîçâèòîê 
íàâè÷îê ïîøóêó òà âèðіøåííÿ êîíêðåòíèõ ïðîáëåì і âèâ÷åííÿ
âçàєìîçâ’ÿçêó ìіæ íàóêîþ, òåõíîëîãієþ і ñóñïіëüñòâîì. Îñâіòà â іíòåðåñàõ
ñòàëîãî ðîçâèòêó ñïðÿìîâàíà і íà ïîøóê òà ðîçðîáêó ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé, 
íåîáõіäíèõ äëÿ çáåðåæåííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ і ïåðåîðієíòàöіþ äіÿëü-
íîñòі ëþäèíè â íàïðÿìêó ñòàëîãî ðîçâèòêó. Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ïðèðîäíè-
÷èõ äèñöèïëіí äîöіëüíî ðîçãëÿäàòè ïåðåâàãè âïðîâàäæåííÿ ó âèðîáíèöòâî
íîâèõ ðåñóðñîçáåðіãàþ÷èõ і åêîëîãі÷íî îðієíòîâàíèõ òåõíîëîãіé.

«ß äîñëіäæóþ ñâіò» ÿê øêіëüíèé ïðåäìåò íàäàє îñîáëèâó ìîæëèâіñòü
äëÿ âèõîâàííÿ ñîöіàëüíî àêòèâíîї, ãðàìîòíîї і îáіçíàíîї îñîáèñòîñòі. Íà
óðîêàõ äîöіëüíî ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàíі іç âçàєìîçâ’ÿçêîì і âçàє-
ìîçàëåæíіñòþ ïðèðîäè, ñóñïіëüñòâà і åêîíîìіêè; ðîçãëÿäàòè åêîëîãі÷íі
íàñëіäêè äіÿëüíîñòі ëþäèíè і áàãàòî іíøîãî.

Âêëþ÷åííÿ ó çìіñò íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè «ß äîñëіäæóþ ñâіò» åêîëîãі÷-
íèõ, åêîíîìі÷íèõ і ñîöіàëüíèõ ïðîáëåì ñïðÿìîâàíî íà ðîçâèòîê â ó÷íіâ 
çíàíü, óìіíü, íàâè÷îê, öіííîñòåé і äîñâіäó, ÿêі äîçâîëÿòü їì ñàìîñòіéíî 
ïðèéìàòè ðіøåííÿ ëîêàëüíîãî і ðåãіîíàëüíîãî õàðàêòåðó äëÿ ïîëіïøåííÿ
ÿêîñòі æèòòÿ áåç åêîëîãі÷íîї çàãðîçè äëÿ ìàéáóòíüîãî ïëàíåòè.

Ðîçóìіííÿ ó÷íÿìè ñòàëîñòі ñâіòó â öіëîìó, Óêðàїíè і ñâîєї ìіñöåâîñòі, à 
òàêîæ øëÿõіâ äîñÿãíåííÿ öієї ñòàëîñòі є æèòòєâî âàæëèâèì ïåäàãîãі÷íèì
çàâäàííÿì.

Íîâèé ñòóïіíü íàâ÷àííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó â 1 êëàñі ґðóíòóєòüñÿ íà
ðåçóëüòàòàõ, îòðèìàíèõ ó äîøêіëüíîìó ïåðіîäі, äå äіòè óæå çíàéîìèëèñÿ 
ç ðіçíîìàíіòíіñòþ îá’єêòіâ ïðèðîäè, ïðàâèëàìè ïîâåäіíêè ó ãðîìàäñüêèõ 
ìіñöÿõ, äîðîæíіìè çíàêàìè, ïðàâèëàìè îñîáèñòîї ãіãієíè òîùî. Îñíî-
âíèìè êëþ÷îâèìè ïîíÿòòÿìè ó 1 êëàñі є «íåæèâà і æèâà ïðèðîäà», «îð-
ãàíè ÷óòòÿ», «÷àñòèíè òіëà ëþäèíè», «ãіãієíі÷íі íàâè÷êè», «іñòîðіÿ ñâîãî
êðàþ», «ñèìâîëè äåðæàâè»; «ðіçíîìàíіòíіñòü êóëüòóð, çâè÷àїâ íàðîäіâ»;
«ïðàâèëà áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè âäîìà і íà âóëèöі», «ñòàíäàðòè ïîâåäіíêè â
ñóñïіëüñòâі»; «ìîðàëüíі íîðìè»; «íàâè÷êè ñïіâæèòòÿ òà ñïіâïðàöі», «çäî-
ðîâèé ñïîñіá æèòòÿ»; «ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ â ïîáóòі» òîùî.
Іíòåãðîâàíèé óðîê ïîòðåáóє âіä ó÷èòåëÿ äîäàòêîâîї ïіäãîòîâêè, åðóäî-

âàíîñòі, âèñîêîãî ïðîôåñіîíàëіçìó. Ðîçðîáëÿþ÷è òàêèé óðîê, ó÷èòåëü ìàє
âðàõîâóâàòè:

1. Ìåòó óðîêó (öå ìîæå áóòè ïîòðåáà ó ñêîðî÷åííі òåðìіíіâ âèâ÷åííÿ 
òåìè, ëіêâіäàöії ïðîãàëèí ó çíàííÿõ ó÷íіâ, ïåðåðîçïîäіë ïðіîðèòåòіâ òîùî).

2. Äîáіð îá’єêòіâ, òîáòî äæåðåë іíôîðìàöії, ÿêі á âіäïîâіäàëè öіëÿì 
óðîêó.

3. Âèçíà÷åííÿ ñèñòåìîóòâîðþþ÷îãî ÷èííèêà, òîáòî çíàõîäæåííÿ ïіä-
ñòàâè äëÿ îá’єäíàííÿ ðіçíîãàëóçåâîї іíôîðìàöії (іäåÿ, ÿâèùå, ïîíÿòòÿ ÷è 
ïðåäìåò).

4. Ñòâîðåííÿ íîâîї ñòðóêòóðè êóðñó, òîáòî çìіíà ôóíêöіîíàëüíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ çíàíü.

Ðåàëіçàöіÿ êîæíîї êîíêðåòíîї òåìè іíòåãðîâàíîãî êóðñó âіäáóâàєòüñÿ
ïіä ÷àñ ðîáîòè ç îñíîâíèì òåêñòîì, ïіäêðіïëåíèì іëþñòðàöіÿìè, íà ÿêèõ
íàî÷íî âòіëåíî ñóòíіñòü îá’єêòіâ, çâ’ÿçêіâ, ñèòóàöіé ìіæ îá’єêòàìè ïðè-
ðîäè, ùî âèâ÷àþòüñÿ, âçàєìîäієþ ëþäåé і ïðèðîäè, à òàêîæ ó ñîöіóìі.
Іëþñòðàöії äîïîâíþþòüñÿ çàïèòàííÿìè, ÿêі çàîõî÷óþòü äèòèíó ïîÿñíþ-
âàòè, îáґðóíòîâóâàòè, ìіðêóâàòè.
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×іëüíå ìіñöå íà óðîöі ñëіä âіäâîäèòè òâîð÷èì çàâäàííÿì, ÿêі ïåðåäáà÷à-
þòü çàñòîñóâàííÿ çíàíü ó íåçíàéîìіé ñèòóàöії (âêëþ÷àþòü âïðàâè ç åëå-
ìåíòàìè ïîøóêîâîї é äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі, ç åëåìåíòàìè òâîð÷îñòі).

Â îñíîâó íàâ÷àííÿ êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïîêëàäåíî äіÿëüíіñíèé 
ïіäõіä, ÿêèé ïîêëèêàíèé çìіñòèòè àêöåíòè â îñâіòі íà àêòèâíó äіÿëüíіñòü. 
Äіÿëüíіñíèé ïіäõіä є öіëåñïðÿìîâàíîþ ñèñòåìîþ, íàöіëåíîþ íà ðåçóëüòàò, 
ÿêèé ìîæíà äîñÿãíóòè ëèøå òîäі, êîëè áóäå çâîðîòíèé çâ’ÿçîê.

Òîìó â íàâ÷àííі ïåðåâàãà íàäàєòüñÿ ïðàêòè÷íèì ðîáîòàì, äåìîíñòðà-
öіéíèì і ëàáîðàòîðíèì äîñëіäàì, ñïîñòåðåæåííÿì ó ïðèðîäі, åêîëîãі÷íîìó 
ìîäåëþâàííþ òà ïðîãíîçóâàííþ, âèðіøåííþ ñèòóàòèâíèõ çàâäàíü, à òà-
êîæ ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі ç îõîðîíè ïðèðîäè. Íàïðèêëàä, çà äîïîìîãîþ 
òàêèõ ïðàêòè÷íèõ ðîáіò: «Âèìіðþâàííÿ ñâîãî çðîñòó», «Âèçíà÷åííÿ ðîç-
ìіðó âçóòòÿ», «Âèãîòîâëåííÿ åêîëîãі÷íîãî çíàêà» òîùî.

Ó÷íі 1 êëàñó íå ìàþòü äîñâіäó ðîáîòè íàä ìіíі-ïðîєêòàìè. Äëÿ ìîëîä-
øèõ øêîëÿðіâ äîìіíóþ÷èìè çàëèøàþòüñÿ іãðîâі (ðîëüîâі) ïðîєêòè, áåçïî-
ñåðåäíüîþ ìåòîþ ÿêèõ є ó÷àñòü ó ãðóïîâіé äіÿëüíîñòі: ðіçíі іãðè, ïîñòàíîâêè 
ëÿëüêîâîãî òåàòðó àáî âèêîíàííÿ ðіçíîãî ðîäó ðîëåé, ðîçâàãè òîùî.

Âàæëèâå çíà÷åííÿ ó ôîðìóâàííі îñîáèñòіñíîãî ñòàâëåííÿ äî îá’єêòіâ 
âèâ÷åííÿ íàëåæèòü ïðàêòèêî-îðієíòîâàíèì ïðîєêòàì, ÿêі ïåðåäáà÷àþòü
âèâ÷åííÿ ïðèðîäè ðіäíîãî êðàþ, ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàâêîëèøíüîþ 
ïðèðîäîþ, ôîðìóþòü â ó÷íіâ åìîöіéíî-öіííіñíå ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè.

Íà ìàëþíêó 18 ïîäàíî çðàçêè çàâäàíü ç òåì «Äîñëіäæóєìî âëàñòèâîñòі 
ïîâіòðÿ», «Äîñëіäæóєìî âëàñòèâîñòі âîäè» ðîçäіëó «ß äîñëіäíèê/ÿ äîñëіä-
íèöÿ».

Ìàëþíîê 18. Çðàçêè ïðàêòèêî-îðієíòîâàíèõ çàâäàíü
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Òâîð÷à ñàìîñòіéíà äіÿëüíіñòü øêîëÿðіâ – öå ñó÷àñíà ïîòðåáà. Ñüîãîäíі 
ÿê íіêîëè ïîòðіáíі ëþäè òâîð÷і, êðåàòèâíі, çäàòíі ëàìàòè çâè÷íі ñòåðåî-
òèïè. Ìîäåðíіçàöіÿ çìіñòó îñâіòè ïåðåäáà÷àє âèêîðèñòàííÿ іííîâàöіéíèõ
îñâіòíіõ òåõíîëîãіé òà íîâèõ ìåòîäè÷íèõ ïіäõîäіâ, ùî íå ñïðèÿòèìóòü
íàêîïè÷åííþ ó÷íÿìè çíàíü і âìіíü, à ñïîíóêàòèìóòü øêîëÿðіâ äî ïåðåíå-
ñåííÿ їõ ó íîâó ñèòóàöіþ, äî àêòèâíîї òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, íåîðäèíàðíîãî 
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìíèõ çàâäàíü.

Äîñëіäíèöüêà ïîâåäіíêà îñîáëèâî öіííà òèì, ùî âîíà ñòâîðþє íàäіéíèé
ôóíäàìåíò äëÿ ïîñòóïîâîãî ïåðåòâîðåííÿ ïðîöåñіâ íàâ÷àííÿ і ðîçâèòêó íà
ïðîöåñè âèùîãî ïîðÿäêó – ñàìîíàâ÷àííÿ і ñàìîðîçâèòîê.

Íà іíòåãðîâàíîìó óðîöі ïðåäìåòîì àíàëіçó âèñòóïàþòü áàãàòîïëàíîâі
îá’єêòè, іíôîðìàöіÿ ïðî ñóòíіñòü ÿêèõ ìіñòèòüñÿ â ðіçíèõ îñâіòíіõ ãàëó-
çÿõ. І ìåõàíіçìîì іíòåãðàöії â ñèñòåìі ïî÷àòêîâîї îñâіòè є îáðàç, ñòâîðå-
íèé çàñîáàìè ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà, à òàêîæ äіòüìè – ó ðіçíèõ âèäàõ
äіÿëüíîñòі. Ó ëіòåðàòóðі çàñіá âèðàçíîñòі – ñëîâî (îáðàçíі âèçíà÷åííÿ,
åïіòåòè, ìåòàôîðè, ïîðіâíÿííÿ, ðèòì); ó ïðèðîäі – îá’єêò (ïîíÿòòÿ, ôîðìà,
ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè ó ïðèðîäі і іí.); â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòå-
öòâі – ìàëþíîê (ôîðìà, ðîçìіð, êîëіð, êîìïîçèöіÿ, ðèòì); ó òðóäîâîìó 
íàâ÷àííі – âèðіá (ëіïëåííÿ, îá’єì, ïðîïîðöії, ïîçà, ñïіââіäíîøåííÿ ïðåä-
ìåòіâ ó çàãàëüíіé êîìïîçèöії çà ðîçìіðàìè, àïëіêàöіÿ òà іí.); ó ìóçèöі – 
ìåëîäіÿ (ðèòì, ãàðìîíіÿ, äèíàìіêà, іíòîíàöіÿ òîùî).

Ìîòèâàöіÿ äî íàâ÷àííÿ, ñòèìóëþâàííÿ ïіçíàâàëüíîãî іíòåðåñó äî äî-
ñëіäæóâàíîãî íà óðîöі ÿâèùà (îá’єêòà) ðåàëіçóєòüñÿ ðіçíèìè ñïîñîáàìè:

÷іòêîþ ïîñòàíîâêîþ öіëåé óðîêó (ùî äіçíàєìîñÿ і ÷îãî íàâ÷èìîñÿ íà 
öüîìó óðîöі); ïåðåêîíàííÿì ó÷íіâ ó çíà÷óùîñòі äîñëіäæóâàíîãî ìàòåðі-
àëó (äëÿ ÷îãî ìè âèâ÷àєìî öåé ìàòåðіàë; íàïðèêëàä, ïåðåä îçíàéîìëåí-
íÿì ç êîìïàñîì ó÷èòåëü êàæå, ùî âìіííÿ îðієíòóâàòèñÿ çà äîïîìîãîþ
êîìïàñà ïîòðіáíå âñіì, îñîáëèâî ãåîëîãàì, âіéñüêîâèì, ìîðÿêàì, òóðèñ-
òàì, àáî ùî â êіíöі ðîêó ó øêîëі áóäóòü ïðîõîäèòè çìàãàííÿ ç îðієíòó-
âàííÿ, ó ÿêèõ ìè áðàòèìåìî ó÷àñòü (à ùîá ïåðåìîãòè, òðåáà âìіòè 
ïðàöþâàòè ç êîìïàñîì);

ïðîáóäæåííÿì іíòåðåñó; öüîãî ìîæíà äîñÿãíóòè ïîñòàíîâêîþ ïðî-
áëåìíèõ çàïèòàíü. Íàïðèêëàä, íà óðîöі, ùî ïåðåäóє óðîêó «ßê ðîñëèíè
ðîçìíîæóþòüñÿ», ìîæíà ïðîâåñòè äîñëіä ç ïðîðîùóâàííÿ íàñіííÿ êâà-
ñîëі, ïіñëÿ ÿêîãî ó÷íі îòðèìàþòü çàâäàííÿ ïðîñòåæèòè, ùî æ âіäáóâàòè-
ìåòüñÿ äàëі іç öèì ïðîðîñòêîì;

ñòâîðåííÿì åìîöіéíî-ìîðàëüíèõ ñèòóàöіé; íàïðèêëàä, íà ïî÷àòêó
óðîêó «Âîäîéìà – ïðèðîäíà ñïіëüíîòà» ó÷èòåëüêà ãîâîðèòü: «Ó÷îðà çà
ìіñòîì ÿ áà÷èëà, ÿê õëîï÷àêè ïîëþâàëè íà æàá. Êîëè æ çàïèòàëà â íèõ, 
íàâіùî âîíè öå ðîáëÿòü, âîíè âіäïîâіëè, ùî æàáè áðèäêі, øêіäëèâі, âіä
íèõ áóâàþòü áîðîäàâêè. ×è ïðàâèëüíî öå?»;

óâåäåííÿì іãðîâèõ ñèòóàöіé, öіêàâîãî ìàòåðіàëó.
Ðîçâèâàëüíі ìîæëèâîñòі іíòåãðîâàíîãî óðîêó, ïî-ïåðøå, äîçâîëÿþòü

ðåàëіçóâàòè îäèí ç íàéâàæëèâіøèõ ïðèíöèïіâ äèäàêòèêè – ïðèíöèï ñèñ-
òåìíîñòі íàâ÷àííÿ (ÿêùî êîìïëåêñ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó âіäïîâіäàє öі-
ëіñíîñòі, ñòðóêòóðíîñòі, âçàєìîçàëåæíîñòі, ієðàðõі÷íîñòі, ìíîæèííîñòі);
ïî-äðóãå, ñòâîðþþòü îïòèìàëüíі óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ìèñëåííÿ (çäàòíіñòü
äî àáñòðàêöії, óìіííÿ âèäіëÿòè ãîëîâíå, ïðîâîäèòè àíàëîãії, çäіéñíþâàòè
àíàëіç, çіñòàâëåííÿ, óçàãàëüíåííÿ òîùî); ïî-òðåòє, ñïðèÿþòü ðîçâèòêó
ñèñòåìíîãî ñâіòîãëÿäó, ãàðìîíіçàöії îñîáèñòîñòі ó÷íіâ.
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Ïðîöåñ іíòåãðàöії ïîòðåáóє ïåâíèõ óìîâ:
 îá’єêòè äîñëіäæåííÿ çáіãàþòüñÿ àáî äîñèòü áëèçüêі;
 â іíòåãðîâàíèõ ãàëóçÿõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ îäíàêîâі àáî áëèçüêі ìå-

òîäè äîñëіäæåííÿ;
 âîíè áóäóþòüñÿ íà çàãàëüíèõ çàêîíîìіðíîñòÿõ і òåîðåòè÷íèõ êîíöåï-

öіÿõ.
Äî ðåàëіçàöії іíòåãðîâàíèõ óðîêіâ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі âèñóâàþòüñÿ òàêі 

óìîâè:
 áëèçüêіñòü çìіñòó ïðîâіäíèõ òåì ïðåäìåòіâ;
 ëîãі÷íèé âçàєìîçâ’ÿçîê ïðåäìåòіâ.
Íà ñó÷àñíîìó åòàïі íàáóëè ïîøèðåííÿ é íåòðàäèöіéíі ôîðìè іíòåãðî-

âàíèõ óðîêіâ:
 óðîêè ôîðìóâàííÿ íîâèõ çíàíü: óðîêè-åêñïåäèöії (ïîäîðîæі), óðîêè-

іíñöåíіçàöії, ïîáóäîâàíі íà îñíîâі äіÿëüíіñíîãî ìåòîäó;
 óðîêè íàâ÷àííÿ óìіíü і íàâè÷îê: ïðàêòèêóìè, óðîêè-äіàëîãè, óðîêè ç 

ðîëüîâîþ, äіëîâîþ ãðîþ;
 óðîêè ïîâòîðåííÿ òà óçàãàëüíåííÿ çíàíü, çàêðіïëåííÿ âìіíü. Іãðîâі: 

ÊÂÊ, «Ùî? Äå? Êîëè?», «Ïîëå ×óäåñ», òåàòðàëіçîâàíі, óðîêè-êîíêóðñè,
óðîêè-çìàãàííÿ;

 óðîêè ïåðåâіðêè òà îáëіêó çíàíü і âìіíü: çàëіêîâі âіêòîðèíè, êîí-
êóðñè, îãëÿä çíàíü, óðîê-іñïèò.

Íå âñÿêå îá’єäíàííÿ ðіçíèõ ãàëóçåé àâòîìàòè÷íî ñòàє іíòåãðîâàíèì
óðîêîì. Ïîòðіáíà ïðîâіäíà іäåÿ, ðåàëіçàöіÿ ÿêîї çàáåçïå÷óє íåðîçðèâíèé
çâ’ÿçîê, öіëіñíіñòü óðîêó.
Іíòåãðîâàíèé áëîê ìîæå ðåàëіçîâóâàòèñÿ і ïðîòÿãîì öіëîãî äíÿ, òîäі 

âèíèêàє íîâà ôîðìà íàâ÷àííÿ – íàâ÷àëüíèé äåíü. Àíàëіçóâàòè æ іíòåãðî-
âàíèé áëîê (äèäàêòè÷íі öіëі, çìіñò, ìåòîäè÷íі ïðèéîìè) ìîæíà íà òîìó 
ñàìîìó ðіâíі, ùî é óðîê (âðàõîâóþ÷è ëèøå ðіçíó êіëüêіñòü ÷àñó).

Ïî÷àòêîâà øêîëà ìîæå і ïîâèííà çðîáèòè ùîñü âàæëèâіøå é ñóòòє-
âіøå, íіæ ïðîñòî íàâ÷èòè ÷èòàííÿ, ïèñüìà òà ëі÷áè. Ñàìå ñòèìóëþâàííÿ
іíòåëåêòóàëüíîї àêòèâíîñòі â ïåðіîä ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñòі áóäü-ÿêîї 
äèòèíè ìàє òàêå æ âàãîìå çíà÷åííÿ äëÿ éîãî ïîäàëüøèõ óñïіõіâ, ÿê і ïðè-
ðîäíі çäіáíîñòі.

Óâåäåííÿ óðîêіâ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ìîæå áіëü-
øîþ ìіðîþ, íіæ òðàäèöіéíå ïðåäìåòíå íàâ÷àííÿ, ñïðèÿòè ñòàíîâëåííþ
åðóäîâàíîї îñîáèñòîñòі, ùî âîëîäіє öіëіñíèì ñâіòîãëÿäîì, çäàòíіñòþ ñàìî-
ñòіéíî ñèñòåìàòèçóâàòè íàÿâíі â íåї çíàííÿ òà íåòðàäèöіéíî ïіäõîäèòè äî 
âèðіøåííÿ ðіçíèõ æèòòєâèõ ïðîáëåì.

Перевіримо себе
Прокоментуйте свою позицію щодо описаного.
У видавництві обговорюється рукопис підручника з інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ». Присутні автори, редактори, рецензенти.

Підручник написано компетентно, на високому теоретичному рівні, але дехто з ре-
цензентів вважає, що термінологія в окремих темах навряд чи буде зрозумілою для 
учнів. Автори заперечують: щоб опанувати наукові поняття, важливо засвоїти їхню 
сутність.

У ході дискусії виникає проблема, що саме варто розуміти під «науковістю» під-
ручника. Яка ваша позиція? Аргументуйте її. Яка категорія освітян, на вашу думку, має 
бути присутньою на обговоренні змісту шкільного підручника?
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 Чому в початковій школі важливо вивчати природу, історію, культуру рід-
ного краю? Оберіть відповідь із запропонованих, у разі потреби доповніть її.
А Цього вимагає Державний стандарт початкової освіти.
Б Це дозволить організувати на уроці самостійну діяльність учнів.
В Це справляє розвивальний вплив на дітей, розвиваючи почуття патріотизму, на-
вички пошукової діяльності, спостережливість, творчість, інформаційну культуру.
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Дидактичний матеріал до уроку 
«Які рослини є символами України?» інтегрованого курсу

«Я досліджую світ» І циклу навчання (1–2 класи)
Народи світу різняться між собою одягом, звичаями, традиціями. У кожного на-

роду є свої національні святині, улюблені речі, дерева, тварини. Квіт-
кою-символом Нідерландів є тюльпан, кленовий листок нагадує нам про Канаду, 
хризантема – про Японію, нарцис – про Китай, лотос – про Єгипет. У слов’ян пра-
деревом вважали дуб. Верба, калина, тополя, вишня, а серед квітів – барвінок, 
чорнобривці здавна уособлюють красу нашої України, духовну міць народу, за-
свідчують любов до рідної землі. Про народні символи складено багато пісень і 
легенд. Їх вишивають на сорочках, рушниках. Народні символи – це наші святині.

Верба – універсальний символ Прадерева життя, уособлення працездатності 
й родючої сили. Вона – образ весни, Батьківщини, України і водночас жіночого 
смутку та вдівства.

Здавна в нашого народу найбільш шанованим деревом є верба. «Без верби й 
калини – нема України», – каже народне прислів’я. Важко уявити нашу землю без 
верби. У нас її росте близько 30 видів. Говорять: «Де вода, там і верба». Вона сво-
їми коренями скріплює береги, очищає воду. Коли копали криницю, то кидали шма-
ток вербової колоди для очищення води. У відро з водою клали вербову дощечку, а 
на неї ставили кухлик для пиття. Це була своєрідна народна гігієна. Тиждень перед 
Великоднем називають вербним. Тоді освячують вербу. У багатьох селах України 
садили гілочку свяченої верби. Вважалося, що така верба є особливо цілющою. Не 
можна допустити, щоб зникли вербові насадження в нашій Україні.

 Посадіть і ви ніжну вербову гілочку. У сирій землі вона швидко пустить 
корінчики, і виросте гарне дерево.

Калина в Україні – це символ красивої української дівчини, дитини, рідної землі 
й вічної пам’яті про тих, хто в мужній боротьбі віддав своє життя за щастя і волю 
народу.

Завжди любили люди цілющу красуню калину, яка є символом дівочої краси, 
ніжності. Вона росла біля кожної хати. Красива вона і в пору цвітіння, і коли багря-
ніє восени листя, і взимку, коли на тлі білого снігу червоніють її ягоди. Дівчата ви-
шивали на сорочках калину, її вплітали у віночок.

З гілочки калини батько синові робив сопілочку, а дівчаткам-немовляткам ро-
били колисочку з калини. Калину оспівують у піснях, про неї складено легенди.

Калиною прикрашали весільний коровай. Перед молодими на столі ставили 
букет із гілочок дуба та калини. І на весільному рушнику вишивали калину з дубом 
як символи дівочої краси й ніжності та чоловічої сили й міцності.

Матері своїм синам на сорочці вишивали листя дуба, щоб ті були сильними, 
міцними. Спали на дубових меблях, які, за повір’ям, додавали під час сну сили. 
Дуб, як і інші українські народні символи, має лікувальні властивості. У дубовому 
лісі добре почувають себе люди, які мають серцеві захворювання.

У нашій народній символіці особливе місце посідає барвінок. За українськими 
народними уявленнями, барвінок символізує трійцю: дитинство, зрілий вік, ста-
рість; батька, матір, дитя; весну, літо, осінь; вічне нев’януче кохання, нестаріюче 
життя, пам’ять, а тому з барвінком українці віками сплітали весільні вінки, робили 
косиці, плели вінки й на могили, що символізувало вічну пам’ять, садили й садять 
на могилах.
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Барвінком прикрашають весільний коровай, його садять біля хати. Барвінок 
вплітають дівчата у віночок. Він зеленіє навіть під снігом. Барвінок є символом 
кохання.

Васильки, або волошки – символ ніжної і тонкої душевної краси, праведності і
святості, душевної чистоти, скромності і привітності. Назва квітки, каже легенда,
походить від імені хлопчика Василька, якого русалки на Зелені свята заманили в
поле і залоскотали – і він перетворився у квітку, названу його іменем. Вважається, 
що васильки мають значну магічну силу як оберіг від злих духів, лихої долі та всі-
ляких напастей – витівок лукавого.

Соняшник – символ Сонця, праці й достатку, сили і добробуту. Він – чи не най-
сильніший серед квітів... Крім цього, соняшник символізує Батьківщину: як соняш-
ник повертає за Сонцем свою голову, так і людина думкою, словом і ділом звернена
до своєї Вітчизни. Як Сонце для соняшника – єдиний і незамінний орієнтир, так і
для людини Батьківщина – єдина і найвища цінність.

 Відгадайте загадки.
1.  Як прийде весна в садочок –

до лиця білий віночок,
ну а восени цій кралі
приглянулися коралі. (Калина)

2.  Проливала дрібні сльози 
молода дівиця.
Полоскала довгі коси
у чистій водиці. (Верба)

3.  Лист зелений не пропав,
а під снігом задрімав,
щоб у синю сукенчину
одягнуть весняну днину. (Барвінок)

4.  У матінки-квіточки
лиш блакитні діточки.
З жита виглядають,
літечко вітають. (Волошки)

5.  У погожу літню днину
він на варті біля тину,
круглолицій та пригожий,
і до сонця дуже схожий. (Соняшник)

Що таке Батьківщина?
За віконцем калина,
Тиха казка бабусі,
Ніжна пісня матусі,
Дужі руки у тата,
Під тополями хата.
Під вербою криниця,
Серед лугу лелека,
І діброва далека.
І веселка над лісом,
І стрімкий обелісок...
Ким в житті ти не станеш:

Шахтарем, хліборобом,
Зореплавцем хоробрим,
Будівничим, солдатом –
Слід завжди пам’ятати:
Коли любиш ти все це
І приймаєш у серце,
Як готовий щомиті
Від біди боронити
Кожну в лузі травинку,
Кожну в гаї пташинку,
Значить – це Батьківщина
Має доброго сина.

Петро Бондарчук
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3.3. Освітнє середовище та його роль
в організації уроку

Мої учні будуть дізнаватися нове не від 
мене; вони будуть відкривати це нове 
самі.
Моє головне завдання – допомогти їм 
розкритися, розвинути власні ідеї.

Йоганн Генріх Песталоцці

Îäíієþ ç îñíîâíèõ êîíöåïòóàëüíèõ çàñàä îñâіòíüîї ðåôîðìè â Íîâіé 
óêðàїíñüêіé øêîëі є ñòâîðåííÿ ñó÷àñíîãî îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà, ó òîìó 
÷èñëі áàãàòîôóíêöіîíàëüíîãî ïðîñòîðó, ÿêèé ñïðèÿòèìå òâîð÷îìó ðîçâè-
òêó, ìîòèâóâàòèìå ó÷íіâ äî íàâ÷àííÿ. Çìіíèëèñÿ íå ëèøå êîíöåïòóàëüíі
çàñàäè Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè, à é îðãàíіçàöіÿ òà îôîðì-
ëåííÿ îñâіòíüîãî ïðîñòîðó. Øêîëà ñòàє íå ëèøå îñâіòíіì ðåñóðñîì, à é 
îñåðåäêîì ðîçâèòêó òà ñïіâïðàöі ÿê âñåðåäèíі, òàê і ñòîñîâíî çîâíіøíüîãî 
ñâіòó. Ñó÷àñíå îñâіòíє ñåðåäîâèùå ñòâîðþє іíäèâіäóàëіçîâàíå òà ïåðñîíà-
ëіçîâàíå äîâêіëëÿ, äå â êîæíîãî є ìîæëèâіñòü âіäøóêàòè ñåáå.

Îñêіëüêè ÷àñòêà ïðîєêòíîї, êîìàíäíîї òà ãðóïîâîї äіÿëüíîñòі ïіä ÷àñ 
çàíÿòü ó Íîâіé óêðàїíñüêіé øêîëі çðîñòàє, ìàþòü óðіçíîìàíіòíèòèñÿ é 
âàðіàíòè îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà.

Ùî òàêå îñâіòíє ñåðåäîâèùå? Îñâіòíє ñåðåäîâèùå – öå ìіñöå, äå çóñòðі-
÷àþòüñÿ òà âçàєìîäіþòü ó÷íі é ó÷èòåëі, ãîñòі øêîëè òà áàòüêè, äå âіäáóâà-
þòüñÿ óðîêè, öіêàâі çóñòðі÷і, ñâÿòà, ëåêöії òà ñåìіíàðè, äіþòü âіäêðèòі 
ëàáîðàòîðії òà ìàéñòåðíі ó ðіçíèõ ãàëóçÿõ íàóêè, ìèñòåöòâà òà òåõíîëîãіé.

Ïîíÿòòÿ îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà ìîæíà ðîçãëÿäàòè ç ïîçèöіé ñóá’єêòà 
òà îá’єêòà íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, à ñàìå:

 îñâіòíє ñåðåäîâèùå (ç ïîçèöії ñóá’єêòà) – öå ñèñòåìà âïëèâіâ і óìîâ 
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñòі, à òàêîæ ìîæëèâîñòåé äëÿ її ðîçâèòêó, ÿêі ìіñ-
òÿòüñÿ â ñîöіàëüíîìó і ïðîñòîðîâî-ïðåäìåòíîìó îòî÷åííі.

 îñâіòíє ñåðåäîâèùå (ç ïîçèöіé îá’єêòà) – öå ñóêóïíіñòü îá’єêòèâíèõ 
çîâíіøíіõ óìîâ, ôàêòîðіâ, ñîöіàëüíèõ îá’єêòіâ, íåîáõіäíèõ äëÿ óñïіøíîãî 
ôóíêöіîíóâàííÿ îñâіòè. Âîíî ñêëàäàєòüñÿ ç òàêèõ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåí-
òіâ: ôіçè÷íå îòî÷åííÿ, ëþäñüêèé ôàêòîð, ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ.

Âіò÷èçíÿíі òà çàðóáіæíі íàóêîâöі é ïðàêòèêè òðàêòóþòü îñâіòíє ñåðåäî-
âèùå ÿê ÷àñòèíó æèòòєâîãî, ñîöіàëüíîãî ñåðåäîâèùà ëþäèíè, ÿêà âèÿâëÿ-
єòüñÿ ó ñóêóïíîñòі óñіõ îñâіòíіõ ôàêòîðіâ, ùî áåçïîñåðåäíüî àáî îïîñåðåäêîâàíî 
âïëèâàþòü íà îñîáèñòіñòü ó ïðîöåñàõ íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ òà ðîçâèòêó; є 
ïåâíèì âèõîâíèì ïðîñòîðîì, ó ÿêîìó âіäáóâàєòüñÿ ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі.

Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà ïðàöþє íà çàñàäàõ îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíîї ìî-
äåëі îñâіòè, ìàêñèìàëüíî âðàõîâóє ïðàâà äèòèíè, її çäіáíîñòі, ïîòðåáè òà 
іíòåðåñè, òîìó öèì êðèòåðіÿì ïîâèíåí âіäïîâіäàòè é îñâіòíіé ïðîñòіð.

ßê îðãàíіçóâàòè ñó÷àñíå îñâіòíє ñåðåäîâèùå? Îñíîâíèìè äîêóìåí-
òàìè, ÿêі ðåãóëþþòü ïðîöåñ îðãàíіçàöії íîâîãî îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà
ÍÓØ, є òàêі:
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 ÄÑÏÎ (çàòâåðäæåíî ïîñòàíîâîþ Êàáìіíó âіä 21.02.2018 № 87).
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-

standartu-pochatkovoyi-osviti
 Ìåòîäè÷íі ðåêîìåíäàöії ùîäî îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîñòîðó Íîâîї

óêðàїíñüêîї øêîëè (çàòâåðäæåíî íàêàçîì ÌÎÍ âіä 23.03.2018 № 283).
https://imzo.gov.ua/2018/03/25/nakaz-mon-vid-23-03-2018-283-pro-
zatverdzhennya-metodychnyh-rekomendatsij-schodo-orhanizatsiji-osvitnoho-
prostoru-novoji-ukrajinskoji-shkoly/

Ìåòîäè÷íі ðåêîìåíäàöії ùîäî âèêîðèñòàííÿ êîøòіâ îñâіòíüîї ñóáâåí-
öії äëÿ ïðèäáàííÿ çàñîáіâ íàâ÷àííÿ òà íàâ÷àëüíîãî îáëàäíàííÿ çà íàïðÿì-
êàìè, âèçíà÷åíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÓ âіä 18.12.2017 № 929-ð 
(çàòâåðäæåíî íàêàçîì ÌÎÍ âіä 19.01.2018 № 58).

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/61835/
Ïðèáëèçíèé ïåðåëіê çàñîáіâ íàâ÷àííÿ òà îáëàäíàííÿ íàâ÷àëüíîãî і 

çàãàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ êàáіíåòіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè (çàòâåðäæåíî íà-
êàçîì ÌÎÍ âіä 13.02.2018 № 137)

nya-mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-
zasobiv-navchannya-ta-obladnannavchalnogo-i-zagalnogo-priznachennya-
dlya-navchalnih-kabinetiv-pochatkovoyi-shkoli

Ïðèáëèçíèé ïåðåëіê êîðåêöіéíèõ çàñîáіâ íàâ÷àííÿ òà ðåàáіëіòàöіé-
íîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ñïåöіàëüíèõ çàêëàäіâ îñâіòè (çàòâåðäæåíî íàêàçîì
ÌÎÍ âіä 22.03.2018 № 271).

https://imzo.gov.ua/2018/03/23/nakaz-mon-vid-22-03-2018-271-pro-
zatverdzhennya-prymirnoho-pereliku-korektsijnyh-zasobiv-navchannya-ta-
reabilitatsijnoho-obladnannya-dlya-spetsialnyh-zakladiv-osvity/

Îêðіì êëàñè÷íèõ âàðіàíòіâ îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîãî ïðîñòîðó ó êëàñі,
âèêîðèñòîâóâàòèìóòü íîâіòíі, íàïðèêëàä, ìîáіëüíі ðîáî÷і ìіñöÿ, ùî ëåãêî
òðàíñôîðìóâàòè äëÿ ãðóïîâîї ðîáîòè. Óñå öå ìàє çäіéñíþâàòèñÿ çà äîïî-
ìîãîþ îðãàíіçîâàíèõ 8 íàâ÷àëüíèõ öåíòðіâ (ìàë. 19–21):

íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі (çà ïàðòàìè/ñòîëàìè);
çìіííèõ òåìàòè÷íèõ ìàòåðіàëіâ (äîøêè/ôëіï÷àðòè/ñòåíäè äëÿ äіà-

ãðàì ç êëþ÷îâèìè іäåÿìè);

Ìàëþíîê 19. Ïàðòè, ñòîëè, çìіííі òåìàòè÷íі ìàòåðіàëè ÍÓØ

ãðè (íàñòіëüíі іãðè, іíâåíòàð äëÿ ðóõëèâèõ іãîð);
õóäîæíüî-òâîð÷îї äіÿëüíîñòі (ïîëè÷êè äëÿ çáåðіãàííÿ ïðèëàääÿ òà

ñòåíä äëÿ çìіííîї âèñòàâêè äèòÿ÷èõ ðîáіò);
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Ìàëþíîê 20. Іíâåíòàð äëÿ іãîð ÍÓØ

 æèâîї ïðèðîäè äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ 
(êàìіíöі, ìóøëі, іíøі ïðèðîäíі ìàòåðіàëè, 
ìàãíіòè, çáіëüøóâàëüíå ñêëî, òåðåçè, äîâіä-
êîâà ëіòåðàòóðà, æóðíàëè ç ïðèðîäîçíàâ-
ñòâà, êіìíàòíі ðîñëèíè, ïðîðîùóâàíå çåðíî,
àêâàðіóì òîùî);

 âіäïî÷èíêó (ç êèëèìîì äëÿ ñèäіííÿ òà 
ãðè, ñòіëüöÿìè, êðіñëàìè-ïóôàìè, ïîäóø-
êàìè ç ì’ÿêèì ïîêðèòòÿì);

 êëàñíîї áіáëіîòåêè;
 ó÷èòåëÿ (ñòіë, ñòіëåöü, êîìï’þòåð, ïî-

ëèöі/ÿùèêè, øàôè äëÿ çáåðіãàííÿ äèäàêòè÷íîãî ìàòåðіàëó òîùî).
Ó êëàñíіé êіìíàòі âàðòî îðãàíіçóâàòè ìіñöå äëÿ óñàìіòíåííÿ òà âіäïî-

÷èíêó äèòèíè.
Íà ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó âàæëèâî ðîçïî÷àòè çíàéîìñòâî äіòåé ç 

íàâ÷àëüíèìè îñåðåäêàìè, ïîêàçàòè їì, ÿê âèêîðèñòîâóþòüñÿ ðіçíі ìàòåðі-
àëè, ñïіëüíî âèðîáèòè ïðàâèëà ðîáîòè â öåíòðàõ. Çíàéîìñòâî ìàє âіäáóâà-
òèñÿ ïîñòóïîâî, íîâі íàâ÷àëüíі öåíòðè ìàþòü ç’ÿâëÿòèñÿ çà ïîòðåáîþ â їõ 
âèêîðèñòàííі íà ïåâíîìó åòàïі íàâ÷àííÿ.

Ùîá ñòâîðèòè ñó÷àñíå îñâіòíє ñåðåäîâèùå, íåîáîâ’ÿçêîâî áóòè äèçàéíå-
ðîì ÷è àðõіòåêòîðîì. Öå äîâåëè Ðåáåêêà Õàðå і Ðîáåðò Äіëëîí – àâòîðè 
êíèæêè «Ïðîñòіð: êåðіâíèöòâî äëÿ ïåäàãîãіâ». Âîíè ïðîïîíóþòü ðîçïî-
÷àòè îíîâëåííÿ øêіëüíîãî äèçàéíó іç çàëó÷åííÿ ó÷íіâñüêîãî ïîòåíöіàëó.
Äëÿ öüîãî ñòâîðþþòüñÿ âіçóàëüíі «Äîøêè íàòõíåííÿ» ç ìàëþíêàìè äіòåé, 
âèðіçêàìè ç æóðíàëіâ ïðî øêîëó, ôîòîãðàôіÿìè óëþáëåíèõ ìіñöü íà її 
òåðèòîðії, ùî äàє ìîæëèâіñòü âèçíà÷èòè, ÿêі ïðîñòîðè äіòè öіíóþòü íàé-
áіëüøå, ùî їì ïîäîáàєòüñÿ/íå ïîäîáàєòüñÿ ó çàêëàäі. Òàêèé ïðèéîì äàє 
ìîæëèâіñòü ç’ÿñóâàòè ïðîáëåìè â îðãàíіçàöії øêіëüíîãî ïðîñòîðó, îêðåñ-
ëèòè öіííîñòі äіòåé ñòîñîâíî їõíüîãî ñåðåäîâèùà, âèçíà÷èòè ïîòðåáè 
ó÷íіâ. Ïðîñòіð ìàє áóòè íå ëèøå êðàñèâèì, à é çðó÷íèì. Ìàðіÿ Ìîíòåñ-
ñîðі ó ñâîїõ ïðàöÿõ ïîðóøóâàëà ïèòàííÿ ðóõó â êëàñі, ïåðåêîíóþ÷è â÷è-
òåëіâ, ùî ðîçóìîâèé ðîçâèòîê áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé ç ðóõîâîþ 
àêòèâíіñòþ äèòèíè. Äîñâіä іòàëіéêè â÷èòü, ÿê ïðèñòîñóâàòè äî ðóõó ïðî-
ñòіð êëàñó, ùîá çàîõî÷óâàòè ñâîáîäó і íåçàëåæíіñòü äіòåé. Ïåäàãîãèíÿ 
ïåðåêîíóâàëà, ùî äіòÿì ðіçíîãî âіêó ïîòðіáíі ìіñöÿ, äå âîíè çìîæóòü íà-
â÷àòèñÿ, òîðêàþ÷èñü, ìàíіïóëþþ÷è, ìîäåëþþ÷è ðå÷і âëàñíîðó÷. Öå íà-
â÷àííÿ ìàє âèêëèêàòè ïî÷óòòÿ, äàâàòè ìîæëèâіñòü âіä÷óòè çâóê, çàïàõ,
ñìàê, äîòèê і ïàì’ÿòü ðóõó. Âèñòàâëåíі â êîðèäîðі êîðîáêè ç êàìіíöÿìè, 
êëàïòèêàìè òêàíèí, êîðêîì çàäîâîëüíÿþòü ïîòðåáó ó÷íіâ ó äîñëіäæåííі. 
Øêіëüíі êîðèäîðè ìîæíà íàïîâíèòè ìàòåðіàëàìè äëÿ ìîäåëþâàííÿ, ÿùè-

Ìàëþíîê 21. Îñåðåäîê
ïðèðîäè
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êàìè ç êіíåòè÷íèì ïіñêîì, áîêñàìè ç êàøòàíàìè, äîøêàìè äëÿ ìàëþâàí íÿ, 
іãðàìè òîùî. ßê ñâіä÷èòü ïðàêòèêà, òàêі êóòî÷êè ó øêîëі ïðèâàáëþþòü
íå ëèøå äіòåé ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ, äî íèõ ïðèєäíóþòüñÿ і ñòàðøі ó÷íі. Òàê
ôîðìóþòüñÿ ðіçíîâіêîâі ãðóïè çà іíòåðåñàìè. Îñâіòíє ñåðåäîâèùå, çáàãà-
÷åíå ÷óòòєâèìè ñïîãàäàìè, äîïîìîæå ó÷íÿì çðîçóìіòè і çáåðåãòè òå, ùî 
âîíè ïіçíàþòü. À ìîáіëüíі ïðîñòîðè äàäóòü ìîæëèâіñòü çáèðàòèñÿ ðàçîì 
äëÿ ñïіâïðàöі і ñïіëüíîї òâîð÷îñòі, íàâ÷àòü ïðîäóêòèâíîї âçàєìîäії.

Äëÿ çàäîâîëåííÿ ïðèðîäíîї ïîòðåáè äèòèíè â ðóñі, çìіíі îáñòàíîâêè, 
âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè ìîäóëüíі ìåáëі, êèëèìêè, ïóôè, ì’ÿ÷і, êðіñëà
òîùî. Ñó÷àñíі ìåáëі äàþòü ìîæëèâіñòü ó÷íÿì çàéíÿòè çðó÷íó ïîçèöіþ äëÿ
÷èòàííÿ, ïðè÷îìó â÷èòåëü ìàє ñëіäêóâàòè çà äîòðèìàííÿì íîðì ïðàâèëü-
íîãî ÷èòàííÿ.

Ïіä ÷àñ íàïîâíåííÿ ïðîñòîðó êëàñó â÷èòåëþ âàðòî ïðîäóìàòè ñèñòåìó
çáåðіãàííÿ ìàòåðіàëіâ, âðàõîâóþ÷è ÷àñòîòó їõíüîãî âèêîðèñòàííÿ. Ïðåä-
ìåòè, ùî îòî÷óþòü äіòåé, ìàþòü âіäïîâіäàòè їõíüîìó çðîñòó òà ôіçè÷íèì
ìîæëèâîñòÿì: ëåãêі ìåáëі, ùîá їõ ìîæíà áóëî ïåðåñóâàòè, äîñòóïíі ïî-
ëèöі øàô, ùîá ñàìîñòіéíî áðàòè ìàòåðіàëè.

Îñâіòíє ñåðåäîâèùå ìàє áóòè ïðîñòîðèì, öå ïîòðіáíî äіòÿì äëÿ ñâîáîäè
ðóõó. Äëÿ ïіäòðèìêè ïîðÿäêó ó êëàñі äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè êîíòåé-
íåðè ç ìàðêóâàííÿì. Їõ ëåãêî іäåíòèôіêóâàòè, çáåðіãàòè, ïåðåñóâàòè. Òàêà
îðãàíіçàöіÿ ïðîñòîðó íå òіëüêè ïðèâ÷àє äî ïîðÿäêó, âîíà äîïîìàãàє ñôîð-
ìóâàòè öіëіñíіñòü çíàíü ïðî ïðåäìåòè òà îá’єêòè, ùî âèâ÷àþòüñÿ, ñïðèÿє
ñèñòåìàòèçàöії çíàíü. Çàïîâíþþ÷è øàôè, íå âàðòî âèñòàâëÿòè âñі ìàòåðі-
àëè îäíî÷àñíî, êðàùå äіÿòè çà ïðèíöèïîì ïîñòіéíî çìіííîї âèñòàâêè.
Öåíòðè ìàþòü ïîñòіéíî ïîíîâëþâàòèñÿ ìàòåðіàëàìè. Âèõîäÿ÷è ç ìîæëè-
âîñòåé øêîëè, îñâіòíіõ ïîòðåá äіòåé, ìîæíà çàìіíþâàòè îäíі îñåðåäêè
іíøèìè. Öå çåêîíîìèòü ìіñöå ó êëàñі, çðîáèòü ïðîñòіð ìîáіëüíèì òà àäàï-
òèâíèì.

ßêùî ïðèìіùåííÿ êëàñíèõ êіìíàò ìàþòü íåâåëèêó ïëîùó, âàðòî àê-
òèâíî âèêîðèñòîâóâàòè âіëüíі ïëîùі êîðèäîðіâ/ðåêðåàöіé – âèíåñòè äî 
íèõ іãðîâі ìàòåðіàëè, áіáëіîòåêó, âèñòàâêó äèòÿ÷èõ ðîáіò òîùî.

Öіêàâîþ äåòàëëþ ñó÷àñíîãî äèçàéíó êëàñíîї êіìíàòè є âèêîðèñòàííÿ 
òåõíîëîãії «Ñòіíè, ÿêі ãîâîðÿòü» (îðèãіíàëüíà íàçâà – Talking Walls), ùî
çàáåçïå÷óє äèòèíі ìîæëèâіñòü áóòè ïîâíîâëàäíèì ãîñïîäàðåì ñâîãî ïåðñî-
íàëüíîãî ïðîñòîðó. Ñóòíіñòü òåõíîëîãії ïîëÿãàє â òîìó, ùî äèòèíà, îòðè-
ìóþ÷è ïîòðіáíó іíôîðìàöіþ, ìàє ïðàâî ïëàíóâàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü,
êîíñòðóêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè іíôîðìàöіéíèé ðåñóðñ. Ñòіíè ìîæóòü
çáåðіãàòè іíôîðìàöіþ, ùî âіäòâîðþє ïðîöåñ íàáóòòÿ çíàíü. Îòæå, âіëüíèé
ïðîñòіð íà ñòіíàõ êëàñó ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ:

äåìîíñòðàöії äèòÿ÷èõ ðîáіò;
âіäîáðàæåííÿ ïðîöåñó âèêîíàííÿ ïðîåêòіâ;
 ñïіëêóâàííÿ ç áàòüêàìè òà іíøèìè ïðåäñòàâíèêàìè øêіëüíîї ãðîìàäè;
іíôîðìóâàííÿ ïðî âàæëèâі ìîìåíòè ç æèòòÿ êëàñó.
Ñòіíè êëàñó íàäàþòü ó÷èòåëåâі ìîæëèâîñòі äëÿ іëþñòðóâàííÿ êîíöåï-

òóàëüíèõ ïîíÿòü òà öіííîñòåé. Íå ñëіä çàáóâàòè é ïðî ðåçóëüòàòè ãðóïî-
âèõ ðîáіò øêîëÿðіâ – ïіñëÿ ïðåçåíòàöії ïðîєêòіâ. Äіéîâîþ áóäå «Ñòіíà 
ñëіâ». Її êðàùå ðîçìіùóâàòè ïіä äîøêîþ. Âîíà ïîòðіáíà äëÿ òîãî, ùîá 
íîâі ñëîâà, çíà÷åííÿ і ïðàâîïèñó ÿêèõ äіòè íå çíàþòü, áóëè ïåðåä î÷èìà. 
«Ñòіíà ñëіâ» ïðèçíà÷åíà äëÿ êðàùîãî çàïàì’ÿòîâóâàííÿ íîâèõ ñëіâ ç ïåâ-
íîї òåìè.
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Ó êëàñі ñëіä âèäіëèòè ñòàöіîíàðíі îñåðåäêè, ùî ñòàíîâëÿòü éîãî 
îñíîâó – «êàðêàñ». Íàé÷àñòіøå öå ðîáî÷å ìіñöå â÷èòåëÿ, îñíîâíà êëàñíà 
äîøêà, єìíîñòі äëÿ çáåðіãàííÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåðіàëіâ – ÿê îáìåæåíîãî 
äîñòóïó, òàê і âіäêðèòі äëÿ øêîëÿðіâ.

Íå ñëіä çëîâæèâàòè ñåçîííèì ÷è ñâÿòêîâèì îôîðìëåííÿì, ïàì’ÿòàéòå ùî 
æîäíå ñâÿòî íå òðèâàє êіëüêà òèæíіâ ïîñïіëü. Íå âàðòî ïåðåâàíòàæóâàòè 
êëàñ ÷èñëåííèìè íàâ÷àëüíèìè ìàòåðіàëàìè, ÿêі äîâãèé ÷àñ íå âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ â îñâіòíüîìó ïðîöåñі.

Îðãàíіçàöіÿ îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà – íå òå ñàìå, ùî éîãî äåêîðóâàííÿ, 
ïðèêðàøàííÿ. Çàãàëîì âàæëèâî ñëіäêóâàòè, ùîá ïëàêàòè, òàáëèöі, âè-
ñòàâêè çàéìàëè íå áіëüøå íіæ ïîëîâèíó ïëîùі ñòіí, áàæàíî – ìåíøå, і 
áóëè äîáðå âïîðÿäêîâàíі. Іíòåð’єð òà îáëàøòóâàííÿ êëàñіâ ôîðìóþòüñÿ 
íàñàìïåðåä çàðàäè ðîçâèòêó ó÷íіâ. Äîáðå îáëàøòîâàíèé ïðîñòіð êëàñó 
ñòâîðþє ìîæëèâîñòі äëÿ ðіçíîìàíіòíèõ ôîðì íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, çà-
áåçïå÷óє ñïðèÿòëèâó åìîöіéíó àòìîñôåðó, ìîòèâóє òà íàëàøòîâóє íà ïðî-
äóêòèâíó ðîáîòó. Íå âàðòî îáìåæóâàòè íàâ÷àííÿ ñòіíàìè êëàñíîї êіìíàòè.
Ïîïóëÿðíîñòі íàáóâàþòü óðîêè ñåðåä ïðèðîäè – îðãàíіçàöіÿ îñâіòíüîãî 
ïðîöåñó ïîçà ìåæàìè ñòіí øêîëè.

Ó ñó÷àñíèõ øâèäêîçìіíþâàíèõ óìîâàõ îñâіòíє ñåðåäîâèùå íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó íå є іçîëüîâàíèì âіä çîâíіøíіõ і âíóòðіøíіõ ôàêòîðіâ і ìîæå 
ìіñòèòè çàãðîçè, íåáåçïåêè òà ðèçèêè, ÿêі ìîæóòü ñïðèÿòè äåñòðóêòèâ-
íèì çìіíàì ó íüîìó. Ùîá ïðîòèäіÿòè òàêèì çàãðîçàì, íåîáõіäíî, ùîá 
îñâіòíє ñåðåäîâèùå íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó áóëî çàõèùåíèì, áåçïå÷íèì.

Ùî òàêå áåçïå÷íå îñâіòíє ñåðåäîâèùå? Áåçïå÷íå ñåðåäîâèùå îõîïëþє 
ïñèõîëîãі÷íèé, åêîëîãі÷íèé òà іíôîðìàöіéíèé àñïåêòè öüîãî ïîíÿòòÿ.

Äî êîëà ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïèòàííÿì ïñèõîëîãі÷íîї áåçïåêè îñâіò-
íüîãî ñåðåäîâèùà, ùî ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî âïëèâàþòü íà ôіçè÷íå і 
ïñèõі÷íå çäîðîâ’ÿ îñîáèñòîñòі, ìîæíà çàðàõóâàòè:

 êîíôëіêòè ó ñòîñóíêàõ «ó÷èòåëü – ó÷åíü, ó÷åíü – ó÷åíü, ó÷åíü – 
áàòüêè» òîùî;

 ïðîáëåìó àäàïòàöії  â îñâіòíüîìó ñåðåäîâèùі;
 àòìîñôåðó êîíêóðåíöії  ìіæ îäíîëіòêàìè;
 íàäìіðíó âèìîãëèâіñòü ïåäàãîãіâ òîùî.
Âàæëèâîþ є é іíôîðìàöіéíà áåçïåêà îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà, áî çàñòîñó-

âàííÿ іíôîðìàöіé íî-êîìóíіêàöіé íèõ òåõíîëîãіé  â îñâіòі çäіéñíþє ìàñîâèé , 
ãëîáàëüíèé  âïëèâ íà îñîáèñòіñòü. Ñåðåä íåãàòèâíîãî âïëèâó іíôîðìàöії íà 
ñó÷àñíå îñâіòíє ñåðåäîâèùå ìîæíà âèîêðåìèòè: âіäñóòíіñòü íàëåæíèõ ìå-
õàíіçìіâ êîíòðîëþ çà ÿêіñòþ іíôîðìàöії, äîñòóïíîї  çàâäÿêè ñó÷àñíèì 
òåëåêîìóíіêàöіé íèì òåõíîëîãіÿì, ùî ïîðîäæóє ïðîíèêíåííÿ â îñâіòíіé  
ïðîñòіð âåëèêîãî îáñÿãó íåäîñòîâіðíîї  іíôîðìàöії ; íåêîíòðîëüîâàíå ïðî-
íèêíåííÿ іíôîðìàöії ñóìíіâíîãî, àãðåñèâíîãî çìіñòó, ÿêà ìîæå ñïðèÿòè 
âèíèêíåííþ íàñèëüñòâà, áóëіíãó, êіáåðáóëіíãó òîùî.

Áåçïå÷íå îñâіòíє ñåðåäîâèùå – öå ñòàí îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà, ó ÿêîìó:
 íàÿâíі áåçïå÷íі óìîâè íàâ÷àííÿ òà ïðàöі;
 êîìôîðòíà ìіæîñîáèñòіñíà âçàєìîäіÿ, ùî ñïðèÿє åìîöіéíîìó áëàãî-

ïîëó÷÷þ øêîëÿðіâ, ïåäàãîãіâ і áàòüêіâ;
 âіäñóòíі áóäü-ÿêі ïðîÿâè íàñèëüñòâà òà є äîñòàòíі ðåñóðñè äëÿ їõ çàïî-

áіãàííÿ, à òàêîæ äîòðèìàíî ïðàâ і íîðì ôіçè÷íîї, ïñèõîëîãі÷íîї, іíôîðìà-
öіéíîї òà ñîöіàëüíîї áåçïåêè êîæíîãî ó÷àñíèêà íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



166

Ùî âïëèâàє íà áåçïå÷íå îñâіòíє ñåðåäîâèùå?
1. ßêіñòü ìіæîñîáèñòіñíèõ ñòîñóíêіâ: ïîçèòèâíі ÷èííèêè (äîâіðà, äî-

áðîçè÷ëèâіñòü, ñõâàëåííÿ, òîëåðàíòíіñòü); íåãàòèâíі ÷èííèêè (àãðåñèâ-
íіñòü, êîíôëіêòíіñòü, âîðîæіñòü, ìàíіïóëÿòèâíіñòü).

2. Çàõèùåíіñòü â îñâіòíüîìó ñåðåäîâèùі – îöіíêà âіäñóòíîñòі íàñèëü-
ñòâà ó âñіõ éîãî âèäàõ, ôîðìàõ äëÿ âñіõ ó÷àñíèêіâ îñâіòíüîãî ïðîñòîðó. Öå 
ñòàє ìîæëèâèì çàâäÿêè ñïіëüíіé  öіëåñïðÿìîâàíіé  äіÿëüíîñòі ïåäàãîãіâ, 
øêîëÿðіâ òà áàòüêіâ.

3. Êîìôîðòíіñòü â îñâіòíüîìó ñåðåäîâèùі – îöіíêà åìîöіé, ïî÷óòòіâ òà 
äîìіíóþ÷èõ ïåðåæèâàíü ó ïðîöåñі âçàєìîäії äîðîñëèõ і äіòåé â îñâіòíüîìó
ñåðåäîâèùі çàêëàäó.

4. Çàäîâîëåíіñòü îñâіòíіì ñåðåäîâèùåì – çàáåçïå÷åííÿ áàçîâèõ ïîòðåá 
äèòèíè ó:

äîïîìîçі òà ïіäòðèìöі;
çáåðåæåííі òà ïіäâèùåííі її ñàìîîöіíêè;
 ïіçíàííі òà äіÿëüíîñòі;
 ðîçâèòêó çäіáíîñòåé і ìîæëèâîñòåé.

ßê ìàþòü âіäáóâàòèñÿ äîáіð òà îðãàíіçàöіÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåðіàëіâ?
1. Íà ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó ñëіä ïðîïîíóâàòè ìåíøèé âèáіð íàâ÷àëü-

íèõ ìàòåðіàëіâ, ùîá äіòè íå áóëè çàíàäòî ðîçãóáëåíі ÷è íàäòî çáóäæåíі.
2. Âèáіð ïðåäìåòіâ òà ìàòåðіàëіâ:
íàâ÷àëüíі ìàòåðіàëè ïîâèííі çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáè äіòåé ðіçíîãî

ðіâíÿ ðîçâèòêó;
ùîá çàäîâîëüíèòè іíäèâіäóàëüíі ïîòðåáè äіòåé, ìàòåðіàëè ïîâèííі

áóòè ðіçíîìàíіòíèìè.
3. Ïðåäñòàâëåííÿ íîâèõ íàâ÷àëüíèõ ìàòåðіàëіâ:
ïðîäåìîíñòðóéòå êîæíèé ïðåäìåò êëàñó і ñêàæіòü éîãî íàçâó;
çàïðîïîíóéòå äіòÿì âèñóíóòè ïðîïîçèöії ùîäî ìîæëèâèõ øëÿõіâ âè-

êîðèñòàííÿ öüîãî ïðåäìåòó àáî ìàòåðіàëó;
ñïіëüíî ç óñіì êëàñîì ðîçðîáіòü ïðàâèëà ïîâîäæåííÿ ç íàâ÷àëüíèìè 

ìàòåðіàëàìè;
íàäàâàéòå äіòÿì äîñòàòíüî ÷àñó äëÿ ðіçíîáі÷íîãî âèâ÷åííÿ íîâèõ ðå-

÷åé àáî ìàòåðіàëіâ;
çàâæäè íàäàâàéòå ìîëîäøèì øêîëÿðàì ÷àñ і ìîæëèâіñòü ðîçïîâіñòè

êëàñó ïðî òå, ÿê âîíè âèêîðèñòîâóâàëè íîâі ðå÷і òà ìàòåðіàëè.
Ïіä ÷àñ ïî÷àòêîâîãî çíàéîìñòâà ç íîâèìè ïðåäìåòàìè òà ìàòåðіàëàìè îñî-

áëèâó óâàãó ïðèäіëÿéòå ïðàâèëüíîìó ïîâîäæåííþ ç íèìè, óïîðÿäêóâàííþ
òîùî. Ñëіä ïàì’ÿòàòè ãîëîâíі êðèòåðії âіäáîðó íàâ÷àëüíèõ ìàòåðіàëіâ:

1. Іíòåðåñè äіòåé.
2. Ðіâåíü ðîçâèòêó äіòåé.
3. Óìіííÿ äіòåé.
4. Çàâäàííÿ ìîäåëüíîї íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè.
5. Òåìàòè÷íèé òà äіÿëüíіñíèé ïіäõîäè.
Ðîáîòà íàä ñòâîðåííÿì îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà – öå áåçïåðåðâíèé ïðî-

öåñ ðåàãóâàííÿ íà íîâі âèêëèêè æèòòÿ, ïîøóê íîâèõ ìîæëèâîñòåé òà ðå-
ñóðñіâ, ãåíåðóâàííÿ íîâèõ іäåé і ïðàâèë.
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Перевірте себе
Беручи до уваги провідні освітні галузі, запропонуйте основні та
 додаткові об’єкти та матеріали, які можна ввести в навчальне сере-
довище, щоб зробити процес навчання ефективнішим.
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3.4. Групова робота як засіб формування 
ключових компетентностей молодших школярів

Навчаючи інших, теж навчаєшся.
Народна мудрість

Â óìîâàõ çàïðîâàäæåííÿ іíòåðàêòèâíîãî íàâ÷àííÿ îñîáëèâå ìіñöå çà-
éìàþòü ãðóïîâі ôîðìè (ðîáîòà â ìàëèõ ãðóïàõ) і ìåòîäè ðîáîòè. Àäæå 
ó÷íі ñòàþòü íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ çãóðòîâàíîãî äèòÿ÷îãî êîëåêòèâó і çà-
âäÿêè ñâîїì іíäèâіäóàëüíèì ìîæëèâîñòÿì ïî÷èíàþòü âіä÷óâàòè і ñïіâïðà-
öþâàòè ç îäíîëіòêàìè, çàöіêàâëåíі â ïіäòðèìàííі äðóæíіõ ñòîñóíêіâ ç
ðîâåñíèêàìè. Ãðóïîâà ôîðìà ðîáîòè ìàє âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ
ñàìîñòіéíîñòі øêîëÿðà. Çàíÿòòÿ â ìàëèõ ãðóïàõ íà óðîêàõ äàє çìîãó
ó÷íÿì íàáóòè íàâè÷îê ñïіëêóâàííÿ òà ñïіâïðàöі. Äèñêóñії ìàëèìè ãðó-
ïàìè ñòèìóëþþòü ðîáîòó â êîìàíäі, ðîçâèâàþòü ïî÷óòòÿ òåðïèìîñòі òà
ïîâàãè äî äóìêè іíøèõ.

Çðîçóìіëî, ùî ðîëü ó÷èòåëÿ òóò îñîáëèâî åôåêòèâíà ó ïëàíі äієâîãî
ñïіâðîáіòíèöòâà. Òàêèì ÷èíîì, ãðóïîâі ôîðìè ðîáîòè ñïðèÿþòü ïіäíå-
ñåííþ ðіâíÿ íàâ÷àëüíèõ ìîæëèâîñòåé ó÷íіâ, àêòèâіçàöії íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó íà óðîêàõ іíâàðіàíòíîї і âàðіàòèâíîї ÷àñòèí íàâ÷àëüíîãî ïëàíó. Öåé 
ìåòîä äàє ìîæëèâіñòü îäíî÷àñíî âèñëîâèòèñü áàãàòüîì äіòÿì і çàîùàäèòè
÷àñ.
Іç ÷îãî ðîçïî÷èíàòè âïðîâàäæåííÿ ãðóïîâîãî íàâ÷àííÿ? Íà äóìêó áà-

ãàòüîõ íàóêîâöіâ, çîêðåìà ôàõіâöіâ ç ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ, ó ïî÷àòêî-
âіé øêîëі âàðòî ãîâîðèòè ïðî «âèðîùóâàííÿ» ãðóïîâîї ðîáîòè, òî÷íіøå,
óìіíü äіòåé äëÿ óñïіøíîãî ñïіëüíîãî ïîøóêó. Ðåçóëüòàòîì öüîãî ïðîöåñó
ñòàє ÿê ñôîðìîâàíà ó øêîëÿðіâ çäàòíіñòü îðãàíіçîâóâàòè ðîáîòó ãðóïè 
(ïëàíóâàòè äії; ðîçïîäіëÿòè ðîëі; äîòðèìóþ÷èñü íîðì ñïіâïðàöі, ðåàëіçî-
âóâàòè çàäóìàíå; ïðåäñòàâëÿòè ñâîї âèñíîâêè ó âèãëÿäі ìîäåëі, ñõåìè 
òîùî), òàê і çäàòíіñòü ñâіäîìî îáèðàòè çðó÷íó é åôåêòèâíó ôîðìó ðîáîòè 
íàä çàâäàííÿì і çà ïîòðåáè іíіöіþâàòè ãðóïîâó ðîáîòó.

Ïðîïîíóєìî òàêі ðåêîìåíäàöії ùîäî îðãàíіçàöії ãðóïîâîї ðîáîòè, ÿêà
íàäàñòü ìîæëèâіñòü äîñÿãòè áàæàíîãî ðåçóëüòàòó.

1. Ïëàíóâàííÿ ãðóïîâîї ôîðìè íàâ÷àííÿ íà óðîöі.
Íà ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ ïîïðàöþâàòè â ïàðі, ãðóïі øêîëÿðàì ïðîïîíóє 

ó÷èòåëü, àëå âæå ó 2–3 êëàñàõ іíіöіàòèâà ó âèáîðі ôîðìè âèêîíàííÿ çà-
âäàííÿ ïîñòóïîâî ïåðåäàєòüñÿ äіòÿì. Òîìó, ãîâîðÿ÷è ïðî ïëàíóâàííÿ â÷è-
òåëåì ãðóïîâîї ðîáîòè íà óðîöі, ìè ìàєìî íà óâàçі âèçíà÷åííÿ é ñòâîðåííÿ
ñèòóàöіé, ó ÿêèõ ìîæëèâå їõ іíіöіþâàííÿ äіòüìè, à òàêîæ äåòàëüíå ïðî-
äóìóâàííÿ îðãàíіçàöіéíèõ ìîìåíòіâ. Òàêèì ÷èíîì, ïëàíóþ÷è óðîê, âè-
áóäîâóþ÷è éîãî çìіñò, ó÷èòåëü ïðàöþє íàä òàêèìè ïèòàííÿìè.

2. Ìіñöå é çàâäàííÿ ãðóïîâîї ðîáîòè íà óðîöі.
Áåçïåðå÷íî, åôåêòèâíіñòü ñïіëüíîї ðîáîòè ïîâ’ÿçàíà ç її âìîòèâîâàíіñòþ

äëÿ äіòåé. Âîíè ìàþòü âіä÷óòè ïîòðåáó ïðàöþâàòè ðàçîì, ïîáà÷èòè ñåíñ â

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



169

îá’єäíàííі çóñèëü. Îá’єêòèâíі ïåðåäóìîâè, ùî âèêëèêàþòü ó äіòåé ïîòðåáó 
îá’єäíàòèñÿ ó ãðóïè äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ, ñòâîðþþòü òàêі ñèòóàöії:

 çàäà÷ó íå ìîæíà ðîçâ’ÿçàòè іíäèâіäóàëüíî;
 ñïіëüíå îáãîâîðåííÿ çíà÷íî ïðèñêîðþє ïðîöåñ ïîøóêó ðіøåííÿ;
 ñïåöèôіêà çàâäàííÿ òàêà, ùî ïîòðåáóє ðîçïîäіëó ìіæ ÷ëåíàìè ãðóïè 

îïåðàöіé, ÿêі ïîòðіáíî âèêîíàòè äëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàòó.
Ôîðìóâàííÿ âìіííÿ ïðàöþâàòè ó ãðóïі ôàêòè÷íî ïåðåäáà÷àє îäíî÷àñíå 

ôîðìóâàííÿ êіëüêîõ âèäіâ çäàòíîñòåé:
 çäàòíіñòü äî «êîëåêòèâíîãî ìèñëåííÿ» äëÿ çíàõîäæåííÿ ñïîñîáó

ðîçâ’ÿçàííÿ ïåâíîãî êëàñó çàäà÷;
 çäàòíіñòü îðãàíіçóâàòè ñïіëüíó ðîáîòó;
 çäàòíіñòü äî ðåôëåêñії.
Öі çäàòíîñòі, áóäó÷è, ç îäíîãî áîêó, âàæëèâîþ óìîâîþ åôåêòèâíîãî 

ñïіëüíîãî ïîøóêó, ç іíøîãî, ìîæóòü ôîðìóâàòèñÿ ëèøå ó ïðîöåñі ïîñòó-
ïîâîãî ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ óìіííÿ ïðàöþâàòè â ãðóïі.

Íà ïî÷àòêîâîìó åòàïі (1 êëàñ) îñíîâíèì çàâäàííÿì ãðóïîâîї ðîáîòè є 
îâîëîäіííÿ äіòüìè íîðìàìè ñïіâïðàöі, íàâ÷àííÿ ñïîñîáіâ îðãàíіçàöії
ñïіëüíîãî îáãîâîðåííÿ. Ïðàêòè÷íі çàäà÷і (ìàòåìàòè÷íі, ëіíãâіñòè÷íі àáî 
іíøі), ñïіëüíå âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ, ðîáîòà íàä ïðîєêòîì є çàñîáàìè äëÿ 
ïðîâåäåííÿ ãðóïîâîї ðîáîòè, äàþòü çìîãó çðîáèòè ñïіëüíèé ïîøóê çìіñ-
òîâíèì. Ïіñëÿ òîãî ÿê ïðàâèëà ðîáîòè ãðóïè îñâîєíі øêîëÿðàìè (òîáòî 
áіëüøіñòü äіòåé äîòðèìóєòüñÿ їõ ñàìîñòіéíî), àêöåíò ïåðåíîñèìî íà ïî-
øóê, êîíñòðóþâàííÿ ó÷íÿìè ñïîñîáó ðîçâ’ÿçàííÿ ïåâíèõ çàâäàíü.

3. Ñêëàä ãðóï і ìіñöå їõ ðîçòàøóâàííÿ.
Çàãàëüíі ïðàâèëà îðãàíіçàöії ãðóïîâîї ðîáîòè:
 âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî òàêîї ôîðìè ñïіëêóâàííÿ (ÿê íàâ÷àëüíà ñïіâ-

ïðàöÿ) ó äèòÿ÷îìó äîñâіäі ùå íå áóëî. Îòæå, äèòÿ÷ó ñïіâïðàöþ ïîòðіáíî 
êóëüòèâóâàòè ç òієþ æ ðåòåëüíіñòþ, ùî é áóäü-ÿêó іíøó íàâè÷êó: íå іãíî-
ðóþ÷è «äðіáíèöü», íå íàìàãàþ÷èñü ïåðåéòè äî ñêëàäíîãî, ïåðø íіæ îïðà-
öüîâàíî ïðîñòå. ßê ñіñòè çà ïàðòîþ, ùîá äèâèòèñÿ íå íà â÷èòåëÿ (ÿê 
çâè÷àéíî), à íà òîâàðèøà; ÿê ïîãîäæóâàòèñÿ, à ÿê çàïåðå÷óâàòè (àëå ÿê і 
êîëè çàïåðå÷óâàòè íåïðèïóñòèìî); ÿê äîïîìàãàòè, à ÿê ïðîñèòè ïðî äîïî-
ìîãó – áåç âіäïðàöþâàííÿ öèõ «ðèòóàëіâ» âçàєìîäії äî àâòîìàòèçìó íå-
ìîæëèâî îðãàíіçóâàòè ñêëàäíіøі – âіëüíі òà òâîð÷і ôîðìè ñïіëüíîї ðîáîòè 
øêîëÿðіâ.

 óâîäÿ÷è íîâó ôîðìó ñïіâïðàöі, ñëіä íàäàòè її çðàçîê. Ó÷èòåëü ðàçîì ç 
1–2 äіòüìè áіëÿ äîøêè ïîêàçóє íà îäíîìó ïðèêëàäі âåñü õіä ðîáîòè, àê-
öåíòóþ÷è ôîðìó âçàєìîäії (íàïðèêëàä, ìîâëåííєâі êëіøå: «Òè çãîäåí?»,
«Íå çàïåðå÷óєø?», «×îìó òè òàê ãàäàєø?» òîùî). Êіëüêà çðàçêіâ ðіçíèõ 
ñòèëіâ âçàєìîäії äàþòü ìîæëèâіñòü äіòÿì îáðàòè ñâіé âëàñíèé ñòèëü;

 ïî-ñïðàâæíüîìó çðàçîê ñïіëüíîї ðîáîòè áóäå îïàíîâàíèé äіòüìè ëèøå 
ïіñëÿ ðîçáîðó 2–3 ïîìèëîê. Ãîëîâíèé ïðèíöèï ðîçáîðó ïîìèëîê ñïіëüíîї 
ðîáîòè: ðîçáèðàòè íå çìіñòîâó ïîìèëêó, à õіä âçàєìîäії;

 îá’єäíóâàòè øêîëÿðіâ ó ãðóïè âàðòî ç óðàõóâàííÿì їõíіõ îñîáèñòèõ 
ñõèëüíîñòåé, àëå íå ëèøå çà öèì êðèòåðієì. Íàéñëàáøîìó ó÷íþ ïîòðіáåí 
íå ñòіëüêè «ñèëüíèé», ñêіëüêè òåðïëÿ÷èé і äîáðîçè÷ëèâèé ïàðòíåð. Óïåð-
òîìó êîðèñíî ïîìіðÿòèñÿ ñèëàìè ç òàêèì æå. Äâîõ ãіïåðàêòèâíèõ 
îá’єäíóâàòè íåáåçïå÷íî (àëå çà òàêòîâíîї ïіäòðèìêè ñàìå ó òàêîìó âè-
áóõîíåáåçïå÷íîìó ç’єäíàííі ìîæíà íàëàãîäèòè ç òàêèìè äіòüìè êîíòàêò 
äîâіðè). Íàéðîçâèíóòіøèõ äіòåé íå âàðòî íàäîâãî çàêðіïëþâàòè çà «ñëàá-
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êèìè», їì ïîòðіáåí ïàðòíåð ðіâíîї ñèëè. Çà ìîæëèâîñòі êðàùå íå ïîєäíó-
âàòè äіòåé ç ïîãàíîþ ñàìîîðãàíіçàöієþ, óâàãà ÿêèõ ëåãêî âіäâîëіêàєòüñÿ,
іç äóæå ðіçíèìè òåìïàìè ðîáîòè. Àëå і â òàêèõ «ãðóïàõ ðèçèêó» ìîæíà
ðîçâ’ÿçàòè ìàéæå íå âèðіøóâàíі âèõîâíі çàâäàííÿ: äîïîìîãòè äіòÿì ïî-
áà÷èòè âëàñíі íåäîëіêè і çàáàæàòè ç íèìè ñïðàâëÿòèñÿ;

äëÿ ñïðàöüîâóâàííÿ ãðóï ïîòðіáíî ùîíàéìåíøå 3–5 çàíÿòü. Òîìó
÷àñòî ïåðåñàäæóâàòè äіòåé íå âàðòî. Âîäíî÷àñ і çàêðіïëþâàòè єäèíèé 
ñêëàä ãðóï, ñêàæіìî, íà äîâãèé ïåðіîä (ìіñÿöü) òàêîæ íå ðåêîìåíäóєòüñÿ:
äіòè ìàþòü îòðèìàòè äîñâіä ñïіâïðàöі ç ðіçíèìè ïàðòíåðàìè. Îäíàê і òóò
ìîæëèâèé ëèøå іíäèâіäóàëüíèé ïіäõіä. Ñêàæіìî, äâîõ äіòåé òàêèõ, ùî
ïðèõèëüíі îäíå äî îäíîãî é íå ñïіëêóþòüñÿ ç іíøèìè äіòüìè, ðîçëó÷àòè 
ìîæíà ëèøå íåíàäîâãî (ç íàäієþ ðîçøèðèòè їõíє êîëî ñïіëêóâàííÿ);

ïіä ÷àñ îöіíþâàííÿ ðîáîòè ãðóïè ñëіä ïіäêðåñëþâàòè íå ñòіëüêè ó÷íіâ-
ñüêі, ñêіëüêè ëþäñüêі ÷åñíîòè: òåðïëÿ÷іñòü, äîáðîçè÷ëèâіñòü, ïðèÿçíіñòü,
ââі÷ëèâіñòü, ïðèâіòíіñòü òîùî;

îöіíþâàòè ìîæíà ëèøå ñïіëüíó ðîáîòó ãðóïè, ó æîäíîìó ðàçі íå ñòàâ-
ëÿ÷è äіòÿì, ÿêі ïðàöþâàëè ðàçîì, ðіçíèõ îöіíîê;

ãðóïîâà ðîáîòà çàçâè÷àé ïîòðåáóє ïåðåñòàâëÿííÿ ñòîëіâ. Äëÿ ðîáîòè â
ïàðі çðó÷íі çâè÷íі ðÿäè. Äëÿ ðîáîòè òðіéêàìè, à òèì áіëüø ÷åòâіðêàìè
ñòîëè òðåáà ñòàâèòè òàê, ùîá äіòÿì, ÿêі ïðàöþþòü ñïіëüíî, çðó÷íî áóëî
äèâèòèñÿ îäíå íà îäíîãî.

Ïðèíöèïè ôîðìóâàííÿ ãðóï:
ãðóïè ñòâîðþþòüñÿ íà ðіçíèõ åòàïàõ óðîêó çàëåæíî âіä äèäàêòè÷íèõ,

ïñèõîëîãі÷íèõ òà óïðàâëіíñüêèõ öіëåé ó÷èòåëÿ і ðåçóëüòàòіâ êîíòðîëþ, 
âіä òèõ æå öіëåé çàëåæèòü і ñêëàä ãðóï;

êîæíà ãðóïà äіє ñòіëüêè ÷àñó, ñêіëüêè їé âіäâîäèòüñÿ äëÿ âèêîíàííÿ
çàïðîïîíîâàíîãî çàâäàííÿ;

ãðóïà îòðèìóє çàâäàííÿ íà îáìåæåíèé ÷àñ і ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ öüîãî 
÷àñó çâіòóє ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè (іíêîëè âàæëèâіøèé íå ðåçóëüòàò, à ñàì
ïðîöåñ ðîáîòè).

Ãðóïîâà ðîáîòà – öå ïåðåäóñіì ãðà, â îðãàíіçàöіþ, ó íàâ÷àííÿ. Ãðà äî-
ïîìàãàє ó÷íÿì çðîçóìіòè íàâ÷àëüíó òåìó, çíàéòè íåçðîçóìіëîñòі. Ãîëîâíà
ìåòà ãðóïîâîї і ïàðíîї ðîáîòè – ðîçâèòîê ìèñëåííÿ ó÷íіâ. ßê ó êîæíіé 
ãðі, òóò є ñâîї ïðàâèëà. Ïðàâèëà äîöіëüíî îïðàöþâàòè çі øêîëÿðàìè çà-
çäàëåãіäü і êîðèñòóâàòèñü íèìè â ïîäàëüøіé ðîáîòі. Òàêîæ ïðàâèëà ìî-
æóòü îïðàöüîâóâàòèñü òóò і çàðàç, òîáòî òіëüêè äëÿ ðîáîòè íàä êîíêðåòíèì 
çàâäàííÿì. Ïðàâèëà ìîæíà äîïîâíþâàòè, çìіíþâàòè. «Ïîëîæåííÿ ïðî
ãðóïîâó і ïàðíó ðîáîòó» çàòâåðäæóþòüñÿ êîëåêòèâíî (óñіì êëàñîì), і ïî-
òіì óñÿ ðîáîòà ïіäïîðÿäêîâóєòüñÿ öèì ïðàâèëàì.

Íàâåäåìî ïðèêëàä îðієíòîâíèõ ïðàâèë:
áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîáîòі ãðóïè (ïàðè);
ïî÷èíàòè âèñëîâëþâàòèñÿ ñïî÷àòêó çà áàæàííÿì, à ïîòіì – ïî ÷åðçі;
äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë àêòèâíîãî ñëóõàííÿ, íå ïåðåáèâàòè îäíå îä-

íîãî;
îáãîâîðþâàòè іäåї, à íå îñîáèñòîñòåé, ÿêі âèñëîâèëè öі іäåї;
óòðèìóâàòèñü âіä îöіíîê òà îáðàç ó÷àñíèêіâ ãðóïè;
íàìàãàòèñÿ äіéòè ñïіëüíîї äóìêè, õî÷à â äåÿêèõ âèïàäêàõ ó ãðóïі 

ìîæå áóòè îñîáëèâà äóìêà і âîíà ìàє ïðàâî íà іñíóâàííÿ.
Íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ øêîëÿðіâ ðîáîòè â ìàëèõ ãðóïàõ îñî-

áëèâî åôåêòèâíà òåõíîëîãіÿ ðîáîòè â ïàðàõ. Її ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè
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äëÿ äîñÿãíåííÿ áóäü-ÿêîї äèäàêòè÷íîї ìåòè: çàñâîєííÿ, çàêðіïëåííÿ, ïå-
ðåâіðêè çíàíü. Çà óìîâ ïàðíîї ðîáîòè âñі äіòè â êëàñі îòðèìóþòü ìîæëè-
âіñòü âèñëîâëþâàòèñü. Ðîáîòà â ïàðàõ äàє ó÷íÿì ìîæëèâіñòü ïîäóìàòè, 
îáìіíÿòèñÿ іäåÿìè ç ïàðòíåðîì і ïîòіì îçâó÷èòè öå ïåðåä êëàñîì. Öÿ 
ôîðìà ðîáîòè ñïðèÿє ðîçâèòêó íàâè÷îê ñïіëêóâàííÿ, óìіííÿ âèñëîâëþâà-
òèñü, ïåðåêîíóâàòè, âåñòè äіàëîã, äèñêóñіþ. Òàêà ñïіâïðàöÿ íå äàє ìîæëè-
âîñòі óõèëèòèñÿ âіä âèêîíàííÿ çàâäàííÿ.

Íà óðîêàõ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè òàêі âèäè ðîáîòè â ïàðàõ:
 ãðà «Íåçíàéêî» (îäèí ó÷åíü ÷èòàє, іíøèé âèïðàâëÿє ïîìèëêè);
 «Іíòåðâ’þ» (óçÿòè іíòåðâ’þ і âèçíà÷èòè ñòàâëåííÿ ïàðòíåðà äî çàäà-

íîãî òåêñòó, ñòàòòі òîùî);
 ãðà «Êіò і ìèøêà» (çðîáèòè êðèòè÷íèé àíàëіç ÷è ðåäàãóâàííÿ ïèñüìî-

âîї ðîáîòè îäíå îäíîãî);
 «Âçàєìíі çàïèòàííÿ» (ïðîòåñòóâàòè òà îöіíèòè îäíå îäíîãî);
 «Ùîäåííèê ïîäâіéíèõ íîòàòîê» (ïðîàíàëіçóâàòè ðàçîì ïðîáëåìó, 

âïðàâó ÷è åêñïåðèìåíò; ñôîðìóëþâàòè ïіäñóìîê óðîêó ÷è ñåðії óðîêіâ; 
äàòè âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ â÷èòåëÿ).

Äëÿ îðãàíіçàöії ðîáîòè â ïàðàõ âèêîðèñòîâóþòü òàêèé àëãîðèòì:
 øêîëÿðàì ïðîïîíóþòü çàâäàííÿ (çàïèòàííÿ äëÿ íåâåëè÷êîї äèñêóñії

÷è àíàëіçó ñèòóàöії);
 äіòè îá’єäíóþòüñÿ â ïàðè (çà æåðåáêóâàííÿì, ïðîïîçèöієþ â÷èòåëÿ 

àáî âëàñíèì áàæàííÿì òîùî);
 ðîçïîäіëÿþòüñÿ ðîëі (çà ïîòðåáè);
 ðåãëàìåíòóєòüñÿ ÷àñ äëÿ îáãîâîðåííÿ іäåé;
 ðåãëàìåíòóєòüñÿ ÷àñ íà âèñëîâëþâàííÿ;
 ðåãëàìåíòóєòüñÿ ÷àñ íà äèñêóñії;
 ðåãëàìåíòóєòüñÿ ÷àñ äëÿ ïðåçåíòàöії іäåé ïàðàìè.
Ñïіâïðàöÿ â ïàðàõ ãîòóє äіòåé äëÿ ïîäàëüøîї ðîáîòè ó ãðóïàõ. Ãðóïîâà 

ðîáîòà – öå óíіêàëüíà îðãàíіçàöіÿ óðîêó. Âîíà çàáåçïå÷óє âçàєìîäіþ ìіæ 
øêîëÿðàìè і ðîáèòü íåïðÿìèì êåðóâàííÿ â÷èòåëÿ. Âіí âèñòóïàє îðãàíіçà-
òîðîì àáî êîó÷åì ïî÷àòêó é êіíöÿ ðîáîòè: ôîðìóëþє çàâäàííÿ, ñïіëüíó 
іíñòðóêöіþ ç éîãî âèêîíàííÿ, ðàçîì ç äіòüìè áåðå ó÷àñòü â îöіíþâàííі 
ðåçóëüòàòіâ. Åòàï ñïіëüíîї îöіíêè äîïîìàãàє ôîðìóâàííþ ñàìîîöіíêè і 
ñàìîêîíòðîëþ øêîëÿðіâ. Äóæå âàæëèâî, ùî îöіíþєòüñÿ ðîáîòà âñієї 
ãðóïè, à íå îêðåìèõ øêîëÿðіâ. Ïîìèëêè äіòåé îáãîâîðþþòüñÿ ëèøå ó 
ãðóïі. Ðîáîòà ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ïåðåòâîðþєòüñÿ ç іíäèâіäóàëüíîї äіÿëü-
íîñòі êîæíîãî ó÷àñíèêà íà ñïіâïðàöþ. Äіòè çìóøåíі íàâ÷èòèñÿ äîìîâëÿ-
òèñÿ øâèäêî, íå âðàõîâóþ÷è îñîáèñòі іíòåðåñè. Ïîñòóïîâî øêîëÿðі
ïî÷èíàþòü âіä÷óâàòè êëàñ ÷àñòèíîþ ñâîãî ñâіòó, âîíè çàöіêàâëåíі â ïіä-
òðèìàííі äðóæíіõ ñòîñóíêіâ. Öÿ ôîðìà ðîáîòè ìàє âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ 
ôîðìóâàííÿ ñàìîñòіéíîñòі øêîëÿðіâ. Ïðàöþþ÷è â êîìàíäі, ó÷íі ìàþòü 
ìîæëèâіñòü ïðîÿâëÿòè іíіöіàòèâó; ó÷èòèñÿ ïëàíóâàòè ñâîї äії, äèñêóòó-
âàòè, ïåðåêîíóâàòè; íåñòè âіäïîâіäàëüíіñòü çà ñåáå і êîìàíäó.

Îñíîâíі ñïîñîáè îá’єäíàííÿ øêîëÿðіâ ó ãðóïè. Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàє 
ïðîöåñ îá’єäíàííÿ äіòåé êëàñó â ãðóïè. Äóæå ÷àñòî â÷èòåëü îá’єäíóє äіòåé 
ó ãðóïè ç óðàõóâàííÿì їõíіõ îñîáèñòèõ ìîæëèâîñòåé. Âіäîìî, ùî ñëàá-
êîìó ó÷íåâі ïîòðіáíі íå ñòіëüêè ñèëüíі, ñêіëüêè òåðïëÿ÷і é äîáðîçè÷ëèâі 
ïàðòíåðè. Øêîëÿðåâі ç âèñîêîþ àêòèâíіñòþ ïîòðіáåí ïàðòíåð, çäàòíèé 
ñëіäêóâàòè çà õîäîì ìіðêóâàíü. Îá’єäíàííÿ äіòåé «çà áàæàííÿì» íå çà-
âæäè äàє ïðîäóêòèâíèé ðåçóëüòàò, îñêіëüêè îñîáèñòі ñòîñóíêè ñòàþòü ãî-
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ëîâíèìè â ðîçïîäіëі äîðó÷åíü і îðãàíіçàöії ðîáîòè. Îá’єäíóþ÷è øêîëÿðіâ 
ó ãðóïè, òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíі ñïîñîáè – çà áàæàííÿì ó÷íіâ, çà 
ïðîïîçèöієþ â÷èòåëÿ, æåðåáêóâàííÿì òîùî.

Ñïîñîáіâ îá’єäíàííÿ øêîëÿðіâ ó ãðóïè (ïàðè) є äóæå áàãàòî. Íàâåäåìî
ïðèêëàäè äåÿêèõ ç íèõ:

1. Çà áàæàííÿì.
Îá’єäíàííÿ â ãðóïè âіäáóâàєòüñÿ çà âçàєìíèì âèáîðîì. Çàâäàííÿ íà 

ôîðìóâàííÿ ãðóï ìîæå ïîäàâàòèñÿ ó äâîõ îñíîâíèõ âàðіàíòàõ:
«Îá’єäíàéòåñÿ ó ãðóïè ïî…», «Îá’єäíàéòåñÿ ó…ðіâíі ãðóïè».

Òàêèé ñïîñіá ìîæíà óñïіøíî âèêîðèñòîâóâàòè, ÿêùî â÷èòåëü äîáðå
çíàє êëàñ і ðîçóìіє, ùî ñòîїòü çà áàæàííÿì äіòåé ïðàöþâàòè ðàçîì, àáî ó
âèïàäêó, êîëè âîíè ëèøå íàâ÷àþòüñÿ ïðàöþâàòè â ãðóïі і âàæëèâіøèì є 
ïðîöåñ, à íå ðåçóëüòàò.

Íàâ÷àííÿ âіäáóâàєòüñÿ ëåãøå і êîìôîðòíіøå â ãðóïі åìîöіéíî áëèçüêèõ
ëþäåé. Çãîäîì ìîæíà óñêëàäíèòè ïðîöåäóðó âèáîðó çà áàæàííÿì: çàïðî-
ïîíóâàòè øêîëÿðàì îá’єäíàòèñÿ ó ïàðè-òðіéêè çà áàæàííÿì, à ïîòіì çà
äîïîìîãîþ æåðåáêóâàííÿ îá’єäíàòè їõ ó êіëüêà áіëüøèõ ãðóï.

2. Âèïàäêîâèì ÷èñëîì.
Ãðóïà, ñôîðìîâàíà òàêèì ÷èíîì, õàðàêòåðèçóєòüñÿ òèì, ùî â íіé

îá’єäíóþòüñÿ äіòè, ÿêі çà іíøèõ îáñòàâèí íіÿê íå âçàєìîäіþòü. Ðîáîòà â
òàêіé ãðóïі ðîçâèâàє ó øêîëÿðіâ çäàòíіñòü ïðèëàøòóâàòèñÿ äî ðіçíèõ óìîâ 
äіÿëüíîñòі é äî ðіçíèõ ïàðòíåðіâ. Ïðîòå ìîæëèâі і êîíôëіêòè. Іíîäі ó ðàçі 
ñòіéêîãî ïðîòèñòîÿííÿ ó÷àñíèêіâ âàðòî äåùî çìіíèòè ñêëàä ãðóïè. Ó öі-
ëîìó öåé ìåòîä ôîðìóâàííÿ ãðóï äóæå êîðèñíèé äëÿ íàâ÷àííÿ äіòåé
ñïіâïðàöþâàòè. Ñïîñîáè ôîðìóâàííÿ «âèïàäêîâîї» ãðóïè: æåðåáêóâàííÿ,
îá’єäíàííÿ äіòåé, ÿêі ñèäÿòü ïîðÿä (â îäíîìó ðÿäó, â îäíіé ïîëîâèíі 
êëàñó); çà äîïîìîãîþ іìïðîâіçîâàíèõ «ôàíòіâ» òîùî.

3. Çà ïåâíîþ îçíàêîþ.
Îçíàêó âèçíà÷àє â÷èòåëü àáî îáðàíèé ó÷àñíèê. Òàê, ìîæíà îá’єäíàòè

çà ïåðøîþ áóêâîþ іìåíі (ãîëîñíà-ïðèãîëîñíà), âіäïîâіäíî äî ïîðè ðîêó,
êîëè íàðîäèâñÿ, çà êîëüîðîì î÷åé òîùî. Çà öüîãî ñïîñîáó îá’єäíóþòüñÿ
äіòè, ÿêі ðіäêî âçàєìîäіþòü îäèí ç îäíèì, àëå âіí îäðàçó âèçíà÷àє ñïіëüíó 
îçíàêó, ùî çáëèæóє ó÷íіâ.

4. Çà âèáîðîì ëіäåðà (êàïіòàíà).
Ëіäåðà îáèðàє â÷èòåëü (àáî êëàñ êîëåêòèâíî), à âіí çáèðàє ãðóïó. Òóò 

ìîæå áóòè êіëüêà ñïîñîáіâ: ëіäåðè âèõîäÿòü äî äîøêè і ïî÷åðãîâî íàçèâà-
þòü іìåíà îäíîêëàñíèêіâ, ÿêèõ õî÷óòü âçÿòè äî ñâîєї ãðóïè. ßê ïðàâèëî,
øêîëÿðі íàñàìïåðåä îáèðàþòü òèõ îäíîêëàñíèêіâ, ÿêі ñïðàâäі çäàòíі ïðà-
öþâàòè é äîñÿãòè ðåçóëüòàòó. Õî÷à é ñèìïàòії òóò òàêîæ âðàõîâóþòüñÿ.

5. Çà âèáîðîì ó÷èòåëÿ.
Ó÷èòåëü ñàì ñòâîðþє ãðóïè, ðîç’ÿñíþþ÷è òèì ñàìèì ïåâíі ïåäàãîãі÷íі

çàâäàííÿ. Âіí ìîæå îá’єäíàòè â ãðóïè äіòåé ç îäíàêîâèì òåìïîì ðîáîòè,
іíòåëåêòóàëüíèìè çäіáíîñòÿìè àáî ñòâîðèòè ðіâíі çà ñèëàìè ãðóïè.

ßêèõ óìîâ âàæëèâî äîòðèìóâàòèñÿ, óïðîâàäæóþ÷è ìåòîäèêè ãðóïî-
âèõ ôîðì íàâ÷àííÿ øêîëÿðіâ? Îðãàíіçîâóþ÷è ãðóïîâó ôîðìó íàâ÷àííÿ,
ñëіä äîòðèìóâàòèñÿ âіäïîâіäíèõ óìîâ:

1. Çàâäàííÿ ñôîðìóëþâàòè ÿñíî é ÷іòêî. Íà ïî÷àòêó ðîáîòè ñëіä äàòè 
øêîëÿðàì іíñòðóêöії ïî âèêîíàííþ ðîáîòè. Íàïðèêëàä, ïîðàäèòè їì ðîç-
ãëÿäàòè ïðåäìåò ç ðіçíèõ òî÷îê çîðó. Àáî çàïèñàòè íà äîøöі êëþ÷îâі 
ñëîâà äëÿ îáãîâîðåííÿ òåìè òà іí.
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2. Çàëó÷èòè äî ðîáîòè ó ãðóïàõ óñіõ äіòåé êëàñó.
3. Ðîçïîäіëèòè ðîëі. Íà ïåðøèõ åòàïàõ ôîðìóâàííÿ ãðóï ðîçïîäіëåííÿ

â÷èòåëåì ðîëåé ìàє îñîáëèâå çíà÷åííÿ. Ïіçíіøå öå ìîæóòü ðîáèòè ñàìі 
øêîëÿðі.

4. Ó÷èòè øêîëÿðіâ ïîÿñíþâàòè îäíîãðóïíèêàì іíôîðìàöіþ, âëàñíі 
äóìêè.

5. Ïðèäіëÿòè óâàãó âñіì ãðóïàì îäíàêîâî.
6. Âèïðàâëÿòè ïîìèëêè.
7. Íå âèïðàâëÿòè òà íå êðèòèêóâàòè ïåðøі âèñëîâëþâàííÿ, íàâіòü 

ÿêùî äîïóùåíî ãðóáó ïîìèëêó. Öå ìàþòü ðîáèòè ñàìі ó÷íі â äîáðîçè÷ëè-
âіé ôîðìі.

8. Íå äàâàòè âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ, ÿêùî íà íüîãî ìîæå âіäïîâіñòè
áóäü-õòî çі øêîëÿðіâ.

9. Íå ÷èíèòè òèñê íà ó÷àñíèêіâ, äàâàòè їì âèñëîâëþâàòèñÿ.
10. Ïåäàãîãó íå ñëіä õîäèòè ïî êëàñó àáî ñòîÿòè áіëÿ îäíієї ïàðòè. Ó÷íі 

÷àñòî ñîðîìëÿòüñÿ âèñëîâëþâàòè äóìêó ó ïðèñóòíîñòі â÷èòåëÿ. Ïðîòå áëèæ÷å 
äî êіíöÿ ðîáîòè, êîëè ó÷àñíèêè âæå âåäóòü ðîçìîâó, ïåäàãîã ìîæå âçÿòè 
ó÷àñòü â îáãîâîðåííі: ñëóõàòè, ñïðÿìîâóâàòè, âіäïîâіäàòè íà çàïèòàííÿ.

Ïîâåäіíêà â÷èòåëÿ ïіä ÷àñ ãðóïîâîї ðîáîòè. Ó÷èòåëü, ÿêèé ïðàöþє íà 
çàíÿòòÿõ ç ìàëèìè ãðóïàìè, ìîæå ïîâîäèòèñÿ ïî-ðіçíîìó:

 êîíòðîëþâàòè;
 îðãàíіçîâóâàòè;
 îöіíþâàòè ðîáîòó ó÷íіâ;
 áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîòі ãðóïè àáî ïðîïîíóâàòè ó÷àñíèêàì ðіçíі âàðі-

àíòè âèðіøåíü;
 âèñòóïàòè â ðîëі íàñòàâíèêà, äîñëіäíèêà àáî äæåðåëà іíôîðìàöії.
Ïåäàãîãó âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî ãðóïîâå çàíÿòòÿ ìàє ñâîþ ñòðóêòóðó,

ÿêîї áàæàíî äîòðèìóâàòèñü ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ óðîêó (ñõ. 14).

СТРУКТУРА ГРУПОВИХ ЗАНЯТЬ

Вступна частина:
 постановка

пізнавального
завдання
(проблемної
ситуації);

 інструктаж щодо
послідовності 
роботи;

 роздавання
дидактичного 
матеріалу.

Групова робота:
 знайомство з матеріалом, 

планування роботи в групі;
 розподіл завдань усередині

групи;
 індивідуальне виконання 

завдання;
 обговорення індивідуальних 

результатів роботи у групі;
 обговорення спільного завдання 

групи (зауваження, доповнення, 
уточнення, узагальнення);

 підбиття підсумків групового 
завдання.

Заключна частина:
 повідомлення про

результати роботи 
у групах;

 аналіз виконання 
пізнавального 
завдання;

 загальний
висновок про
групову роботу і 
досягнення цілей 
(вирішення
проблемної
ситуації).

Ñõåìà 14. Ñòðóêòóðà ãðóïîâîãî çàíÿòòÿ

ßêі áóâàþòü âèäè ãðóïîâîãî íàâ÷àííÿ? Çà òåõíîëîãієþ çàñòîñóâàíü
ïàðíó òà ãðóïîâó ðîáîòó ìîæíà ïîäіëèòè íà òàêі âèäè:

 çáèðàííÿ іíôîðìàöії ç ïåâíîї òåìè;
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 іíòåíñèâíà ïåðåâіðêà îáñÿãó é ãëèáèíè çíàíü;
 ðîçâèòîê óìіíü àðãóìåíòóâàòè âëàñíó ïîçèöіþ.
Ùî ôîðìóє ãðóïîâà ôîðìà íàâ÷àííÿ? Íà òðàäèöіéíèõ óðîêàõ áіëüøó

÷àñòèíó ÷àñó çàéìàє ìîâëåííÿ ó÷èòåëÿ. Òðàäèöіéíî â÷èòåëі âèêëàäàþòü
íîâі òåìè, ïîÿñíþþòü ïðàâèëà, ïðîâîäÿòü ðіçíі âïðàâè, äèñêóñії іç öіëèì
êëàñîì, ó ÿêèõ êîæåí ó÷åíü ìîæå ãîâîðèòè ëèøå êіëüêà õâèëèí (ó êðà-
ùîìó ðàçі). Ñàìå ãðóïîâà ðîáîòà äîïîìàãàє âèðіøèòè ïðîáëåìó âåëèêèõ
êëàñіâ і íàäàòè ó÷íÿì ìîæëèâîñòі áіëüøå ãîâîðèòè.

Ó Äåðæàâíîìó ñòàíäàðòі ïî÷àòêîâîї îñâіòè (2018 ð.) ïåðåäáà÷åíî âè-
ìîãè äî îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ ç óðàõóâàí-
íÿì êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó äî íàâ÷àííÿ, â îñíîâó ÿêîãî ïîêëàäåíî
êëþ÷îâі êîìïåòåíòíîñòі. Äåÿêі ç íèõ íàéêðàùå ðåàëіçóâàòè íà óðîêàõ
øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ ìåòîäèê ãðóïîâîї ðîáîòè:

ãðîìàäÿíñüêà êîìïåòåíòíіñòü – çäàòíіñòü ëþäèíè àêòèâíî, âіäïî-
âіäàëüíî òà åôåêòèâíî ðåàëіçóâàòè ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ç ìåòîþ ðîçâèòêó 
äåìîêðàòè÷íîãî ñóñïіëüñòâà.

êîìóíіêàòèâíà êîìïåòåíòíіñòü – çäàòíіñòü îñîáèñòîñòі çàñòîñóâàòè
â êîíêðåòíîìó ñïіëêóâàííі çíàííÿ ìîâè, ñïîñîáè âçàєìîäії ç íàâêîëèø-
íіìè і âіääàëåíèìè ëþäüìè òà ïîäіÿìè, íàâè÷êè ðîáîòè â ãðóïі, âîëîäіííÿ
ðіçíèìè ñîöіàëüíèìè ðîëÿìè.

ñîöіàëüíà êîìïåòåíòíіñòü – çäàòíіñòü îñîáèñòîñòі ïðîäóêòèâíî 
ñïіâïðàöþâàòè ç ðіçíèìè ïàðòíåðàìè ó ãðóïі òà êîìàíäі, âèêîíóâàòè ðіçíі
ðîëі òà ôóíêöії ó êîëåêòèâі.

Îäíàê ãðóïîâå íàâ÷àííÿ âіäðіçíÿєòüñÿ âіä òðàäèöіéíîãî íå ëèøå òèì,
ùî äàє áіëüøå ìîæëèâîñòåé øêîëÿðàì âèñëîâëþâàòèñÿ. Іç ãðóïîâîþ ðîáî-
òîþ ïîâ’ÿçàíèé ÿêіñíî íîâèé, áàãàòøèé ðіâåíü âçàєìîäії. Ìîâëåííÿ ó òðà-
äèöіéíèõ ìåòîäàõ îáìåæóєòüñÿ іíіöіàòèâîþ ëèøå îäíîãî â÷èòåëÿ â óìîâàõ,
êîëè öіëèé êëàñ ñòàє «ãðóïîâèì ñïіâðîçìîâíèêîì».

Ðîáîòà â íåâåëèêèõ ãðóïàõ äàє ìîæëèâіñòü øêîëÿðàì:
ñòàòè іíіöіàòîðàìè ðîçìîâè;
ñëóõàòè ñïіâðîçìîâíèêà òà âèñëîâëþâàòè âëàñíó äóìêó;
 áåçïîñåðåäíüî âåñòè áåñіäó;
âèîêðåìëþâàòè âàæëèâó іäåþ;
îáìіíþâàòèñÿ äóìêàìè;
ãðàòè òàêі ðîëі, ÿêі â іíøèõ óìîâàõ áóëè á íåìîæëèâі.
Ùå îäíîþ âàæëèâîþ ïåðåâàãîþ ãðóïîâîї ðîáîòè є áåçïåêà íåâåëèêîї

ãðóïè, äå êîæíèé íå òàêèé ïîìіòíèé äëÿ âñіõ, íå òàêèé âðàçëèâèé äî êðè-
òèêè ÷è íåçãîäè äóìîê.

Ïіä ÷àñ ðîáîòè â ìàëèõ ãðóïàõ ìîâ÷àçíі øêîëÿðі ñòàþòü àêòèâíèìè 
ó÷àñíèêàìè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, õî÷à äî öüîãî ðіäêî áðàëè ó÷àñòü ó ðî-
áîòі öіëèì êëàñîì. Òàêà íåâåëèêà ãðóïà ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ìàëó øêіëüíó
(êëàñíó) ñïіëüíîòó, ó ÿêіé óñі ñïіâïðàöþþòü, ùîá äîñÿãòè ñïіëüíèõ öіëåé.

Ïіä ÷àñ ðîáîòè ó ãðóïàõ ó äіòåé çðîñòàє ìîòèâàöіÿ. Çàâäÿêè äîñÿãíåííþ 
ïîòðåáè «áåçïåêè» ó÷íі çâіëüíåíі âіä ñòðàõó, ñïðîìîæíі ïðàãíóòè óñïіõó – 
à òî é íàéêðàùîãî âèêîíàííÿ ðîáîòè.

Ãðóïîâà ðîáîòà ñïðèÿє ðîçâèòêó âіäïîâіäàëüíîñòі òà ñàìîñòіéíîñòі äі-
òåé; ðîçøèðþє їõíі êîìóíіêàòèâíі çäіáíîñòі; ðîçâèâàє êðèòè÷íå ìèñëåííÿ,
àäåêâàòíó ñàìîîöіíêó é âіäïîâіäàëüíіñòü, çäàòíіñòü äî êîîïåðàöії òà ïðàöі;
âèõîâóє âçàєìîïîâàãó, òîëåðàíòíіñòü. Âîíà ìàéæå ðіâíîìіðíî ðîçïîäіëÿє
âіäïîâіäàëüíіñòü çà ñâîї äії òà ðåçóëüòàòè ìіæ óñіìà ÷ëåíàìè ãðóïè. Ó íå-
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âåëèêіé ãðóïі âàæêî «ñõîâàòèñÿ». Êîæåí øêîëÿð çíàє, ùî âіä âèêîíàíîї
íèì ÷àñòêè ðîáîòè çàëåæèòü ðåçóëüòàò ðîáîòè âñієї ãðóïè.

Õàðàêòåðèñòèêà êëàñó, ùî ïðàöþє çà ìåòîäèêàìè ãðóïîâîї ðîáîòè:
 ïîçèòèâíà âçàєìîçàëåæíіñòü;
 іíäèâіäóàëüíà çâіòíіñòü;
 ðіçíîìàíіòíіñòü ó äîáîðі ãðóï;
 ðîçïîäіë ëіäåðñòâà;
 ïðÿìå ôîðìóâàííÿ ñîöіàëüíèõ íàâè÷îê;
 ó÷èòåëü-ìîäåðàòîð òà ôàñèëіòàòîð.
Çàâäàííÿ â÷èòåëÿ ïіä ÷àñ îðãàíіçàöії ãðóïîâîї ðîáîòè:
 îðãàíіçóâàòè ñàìîñòіéíó, ïіçíàâàëüíó, äîñëіäíèöüêó, òâîð÷ó äіÿëü-

íіñòü ó÷íіâ, ïîÿñíèòè ìåòó ìàéáóòíüîї ðîáîòè;
 ó÷èòè ñàìîñòіéíî çäîáóâàòè ïîòðіáíі çíàííÿ;
 ó÷èòè êðèòè÷íî îñìèñëþâàòè îòðèìàíó іíôîðìàöіþ;
 ó÷èòè ðîáèòè âèñíîâêè òà àðãóìåíòóâàòè їõ;
 ó÷èòè âèðіøóâàòè ïðîáëåìè, âèêîðèñòîâóþ÷è çäîáóòі ôàêòè.
Ãðóïîâà äіÿëüíіñòü øêîëÿðіâ íà óðîöі ñêëàäàєòüñÿ ç òàêèõ åëåìåíòіâ:
1. Ïîïåðåäíÿ ïіäãîòîâêà äî âèêîíàííÿ ãðóïîâîãî çàâäàííÿ, óñâіäîìëåííÿ 

ïîñòàâëåíèõ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü, ôîðìóëþâàííÿ єäèíîї çàãàëüíîї ìåòè.
2. Îáãîâîðåííÿ òà ñêëàäàííÿ ïëàíó âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ ó 

ãðóïі, âèçíà÷åííÿ ñïîñîáіâ éîãî ðîçâ’ÿçóâàííÿ (îðієíòîâíà äіÿëüíіñòü),
ðîçïîäіë îáîâ’ÿçêіâ, ôóíêöіé.

3. Àêòèâíà ðîáîòà ïî âèêîíàííþ íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ.
4. Âçàєìíі ïåðåâіðêà і êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çàâäàííÿ ó ãðóïі.
5. Ïîâіäîìëåííÿ, çà âèêëèêîì ó÷èòåëÿ, ïðî îòðèìàíі ðåçóëüòàòè, ôîð-

ìóëþâàííÿ îñòàòî÷íèõ âèñíîâêіâ.
6. Ñïіâïðàöÿ і âçàєìîäîïîìîãà.
Âèäè çâіòó ðîáîòè ãðóïè ìîæóòü áóòè òàêі:
1. Óñÿ ãðóïà çâіòóє ïðèçíà÷åíîìó â÷èòåëåì ó÷íåâі.
2. Óñÿ ãðóïà çâіòóє â÷èòåëþ áåç çàëó÷åííÿ øêîëÿðіâ ç іíøèõ ãðóï. Öÿ 

ôîðìà âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ ãðóï âèðіâíþâàííÿ, êîëè çàâäàííÿ, ÿêі âè-
ðіøóþòüñÿ ãðóïîþ, іñòîòíî âіäðіçíÿþòüñÿ âіä ðîçâ’ÿçóâàíèõ îñíîâíèì 
ñêëàäîì êëàñó.

3. Ïðåäñòàâíèê ãðóïè (çà âèáîðîì ó÷èòåëÿ) ïîÿñíþє õіä ðîçâ’ÿçàííÿ
çàâäàííÿ âñüîìó êëàñó áіëÿ äîøêè. Ó õîäі îáãîâîðåííÿ îáґðóíòîâóє îêðåìі 
êðîêè, âіäïîâіäàє íà çàïèòàííÿ ùîäî çàâäàííÿ, ñòàâèòü ñâîї çàïèòàííÿ,
òàêîæ ðîçãëÿäàþòüñÿ іíøі ñïîñîáè ðîçâ’ÿçàííÿ. Öå ìåòîä «ïóáëі÷íîãî çà-
õèñòó».

Îöіíêà çà çâіò ó äðóãîìó і òðåòüîìó âèäàõ ñòàâèòüñÿ âñіì ÷ëåíàì ãðóïè. 
À îñêіëüêè ó ãðóïі çàçäàëåãіäü íå çíàþòü, êîãî ïðèçíà÷àòü âіäïîâіäàëü-
íèì, òî âñі її ÷ëåíè çàöіêàâëåíі â äîáðіé ïіäãîòîâöі êîæíîãî, ùî ñòâîðþє 
äîäàòêîâі ñòèìóëè äëÿ åôåêòèâíîї ðîáîòè ìіêðîãðóïè.

Îöіíêà, âèñòàâëåíà   çà ðîáîòó ó ãðóïі øêîëÿðåì-ëіäåðîì (êàïіòàíîì), à 
ïîòіì ïіäòâåðäæåíà â÷èòåëåì, âèõîâóє âіäïîâіäàëüíіñòü çà äîðó÷åíó
ñïðàâó.

Ãðóïîâà ôîðìà íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ïîðіâíÿíî ç іíøèìè îðãàíіçàöіé-
íèìè ôîðìàìè ìàє íèçêó çíà÷íèõ ïåðåâàã:

 çà òîé ñàìèé ïðîìіæîê ÷àñó îáñÿã âèêîíàíîї ðîáîòè íàáàãàòî áіëüøèé;
 âèñîêà ðåçóëüòàòèâíіñòü ó çàñâîєííі çíàíü і ôîðìóâàííі âìіíü;
 ôîðìóєòüñÿ âìіííÿ ñïіâïðàöþâàòè;
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 ôîðìóþòüñÿ ìîòèâè íàâ÷àííÿ, ãóìàííі ñòîñóíêè ìіæ äіòüìè;
 ðîçâèâàєòüñÿ íàâ÷àëüíà äіÿëüíіñòü (ïëàíóâàííÿ, ðåôëåêñіÿ, ñàìîêîí-

òðîëü, âçàєìîêîíòðîëü).
Çàñòåðåæåííÿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ ìåòîäèêè ãðóïîâèõ ôîðì íàâ÷àííÿ.

Îñíîâíèìè çàñòåðåæåííÿìè ó âèêîðèñòàííі ìåòîäèêè ãðóïîâèõ ôîðì íà-
â÷àííÿ є:

íå ïðèìóøóâàòè âèêîíóâàòè ñïіëüíó ðîáîòó äіòåé, ÿêі ç áóäü-ÿêèõ 
ïðè÷èí âіäìîâëÿþòüñÿ ñüîãîäíі ïðàöþâàòè ðàçîì (íàñòóïíîãî äíÿ âàðòî
çàïðîïîíóâàòè їì çíîâó ñіñòè ðàçîì);

íå âèÿâëÿþ÷è æîäíîãî íåâäîâîëåííÿ, äîçâîëèòè äèòèíі ïðàöþâàòè
ñàìîñòіéíî, ÿêùî âîíà öüîãî çàáàæàëà;

íå çàéìàòè äіòåé ñïіëüíîþ ðîáîòîþ áіëüøå íіæ 10–15 õâ óðîêó (ïðè-
íàéìíі, ó 1 êëàñі), áî öå ìîæå ïðèçâåñòè äî ïіäâèùåííÿ âòîìëþâàíîñòі;

íå âèìàãàòè àáñîëþòíîї òèøі ïіä ÷àñ ñïіëüíîї ðîáîòè: äіòè ìàþòü îá-
ìіíþâàòèñÿ äóìêàìè, âèñëîâëþâàòè âëàñíå ñòàâëåííÿ äî ðîáîòè òîâà-
ðèøà. Áîðîòèñÿ ïîòðіáíî ëèøå çі çáóäæåíèìè âèêðèêàìè, ðîçìîâàìè íà
ïîâíèé ãîëîñ. Àëå áîðîòèñÿ – ì’ÿêî: øåñòèðі÷êè íå â çìîçі òðèâàëèé ÷àñ 
óòðèìóâàòè äîâіëüíó ñàìîðåãóëÿöіþ, çàõîïëþþ÷èñü çàâäàííÿì. Êîðèñíî
ââåñòè «øóìîìіð» – çâóêîâèé ñèãíàë, ùî ñïîâіùàє ïðî ïåðåâèùåííÿ ïðè-
ïóñòèìîãî ðіâíÿ øóìó;

íå êàðàòè äіòåé ïîçáàâëåííÿì ïðàâà áðàòè ó÷àñòü ó ãðóïîâіé ðîáîòі. 
Äîñòàòíіì ïîêàðàííÿì êðèâäíèêîâі áóäå âіäìîâà ïàðòíåðà ñüîãîäíі ïðà-
öþâàòè ç íèì. Êðèâäíèê ñàì ìàє çíàéòè ñîáі òîâàðèøà äëÿ ðîáîòè íà
óðîöі (äîìîâèòèñÿ íà ïåðåðâі é ñïîâіñòèòè â÷èòåëÿ).

Ðîáîòà ó ãðóïàõ ïîçèòèâíî âïëèâàє íà äîñÿãíåííÿ øêîëÿðіâ, êîëè â 
ãðóïàõ ïàíóє àòìîñôåðà äîáðîçè÷ëèâîñòі і ïіäòðèìêè. ßêùî ïðè ãðóïîâіé
ðîáîòі äіòè íåãàòèâíî ñòàâëÿòüñ ÿ îäíå äî îäíîãî, âèÿâëÿþòü íåïîâàãó, òî 
òàêà ãðóïîâà äіÿëüíіñòü íå ñïðèÿє їõíіì äîñÿãíåííÿì.

×àñ ïіäâåñòè ïіäñóìêè.
1. Íàâ÷àëüíà ãðóïà – öå ñóñïіëüíà ãðóïà. Ëþäè, ÿêі íàëåæàòü äî îäíієї 

ãðóïè, ñïіâïðàöþþòü òà âçàєìîçàëåæàòü ó äîñÿãíåííі ñïіëüíîї ìåòè. Їõíþ 
ïîâåäіíêó âèçíà÷àþòü ãðóïîâі íîðìè. Ó êîæíіé ãðóïі є ñòðóêòóðà, ÿêó
ìîæíà îïèñàòè òà ñõàðàêòåðèçóâàòè.

2. ×ëåíè ãðóïè âіäіãðàþòü âèçíà÷åíі ðîëі, ÿêі âіääçåðêàëþþòü ïîòðåáè
òà ìåõàíіçìè їõ çàáåçïå÷åííÿ, ÿêі âèðàæåíі ïîâåäіíêîþ. Êîæíà ðîëü ìîæå
ìàòè äëÿ ãðóïè êîíñòðóêòèâíå çíà÷åííÿ.

3. Ãðóïà – öå æèâèé îðãàíіçì, ÿêèé ðîçâèâàєòüñÿ. Ñóêóïíіñòü ÿâèù, 
ÿêі çàõîäÿòü ó ïðîöåñі ðîçâèòêó ãðóïè, íàçèâàєòüñÿ «ãðóïîâèé ïðîöåñ».
Âàðòî âðàõîâóâàòè éîãî é òîäі, êîëè ïðàöþєìî ç ãðóïîþ ó òàê çâàíîìó 
«êîðîòêîìó íàâ÷àëüíîìó öèêëі». Ïåðåõіä ãðóïè ç îäíîãî åòàïó íà íàñòóï-
íèé ìîæå áóòè çàáëîêîâàíèé êðèçîþ, äæåðåëîì ÿêîї є òåíäåíöіÿ ãðóïè 
çàëèøàòèñü ó òàêîìó ñòàíі, ó ÿêîìó âîíè ïåðåáóâàþòü, òà íåâìіëà ïîâå-
äіíêà òðåíåðà.

4. Ó êîæíіé íàâ÷àëüíіé ãðóïі âèíèêàþòü ñêëàäíі ñèòóàöії. Ïðèâîäîì 
äëÿ íèõ íàé÷àñòіøå áóâàє âíóòðіøíіé îïіð ó÷àñíèêіâ, ÿêèé âèíèêàє ÷åðåç
òå, ùî ëþäè íàìàãàþòüñÿ îáåðіãàòè ñâîþ іíäèâіäóàëüíіñòü, íå áàæàþòü
іíòåëåêòóàëüíî àáî åìîöіéíî ïðàöþâàòè, ìàíіïóëþþòü іíøèìè òîùî. Îïіð
ñëіä ïîâàæàòè òà âìіëî ïіäêëþ÷àòè ó÷àñíèêіâ, ÿêі ÷èíÿòü îïіð, äî ãðóïî-
âîї ðîáîòè. Îäíî÷àñíî òðåáà ïіêëóâàòèñü ïðî òå, ùîá ãðóïà ðîçâèâàëàñü ó 
íàïðÿìêó ÷åðãîâîãî åòàïó.
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5. Ó ãðóïі ìîæóòü âèíèêíóòè ìіæîñîáèñòіñíі іãðè ÿê ïðîÿâ «æèòòєâîãî 
ñöåíàðіþ» ó÷àñíèêіâ. Öå ïіäñâіäîìå ìàíіïóëþâàííÿ ç ìåòîþ çâåðíåííÿ íà 
ñåáå óâàãè іíøèõ ó÷àñíèêіâ òà çìіöíåííÿ ïî÷óòòÿ âëàñíîї âàðòîñòі. Òіëüêè 
âìіëå áëîêóâàííÿ іãîð íàäàє ìîæëèâіñòü ïîðіâíÿííÿ òîãî, ùî ïіäñâіäîìå,
ç òèì, ùî ðåàëüíå òà î÷åâèäíå, à öå ñïðèÿє äîáðèì êîíòàêòàì ìіæ ëþäüìè.

Перевіримо себе
Запропонуйте власні способи об’єднання дітей у групи.
Обміркуйте, чи є доцільною організація групового навчання у кла-
сах з наповнюваністю 5 учнів.
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3.5. Ігрова діяльність на уроці: 
особливості організації та ризики

Гра – це іскра, яка запалює вогник допит-
ливості й цікавості.

Василь Сухомлинський

Äëÿ І öèêëó íàâ÷àííÿ âèçíà÷åíî àäàïòàöіéíî-іãðîâèé òèï íàâ÷àííÿ.
Òîìó íà óðîêàõ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ іãðîâі òåõ-
íîëîãії. Ãðà – òåæ äіÿëüíіñòü, àëå ñòîñîâíî îñâіòíüîãî ïðîöåñó äіÿëüíіñòü 
äóæå ñïåöèôі÷íà. Ãðà âèçíà÷àєòüñÿ ÿê «íåïðîäóêòèâíà äіÿëüíіñòü, ìîòèâ
ÿêîї íå â її ðåçóëüòàòàõ, à â ñàìîìó ïðîöåñі».

Íàâ÷àëüíі ðåçóëüòàòè ãðè (çíàííÿ, óìіííÿ) âèñòóïàþòü ïîáі÷íèì ïðî-
äóêòîì іãðîâîї äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ і öіëêîì çàëåæàòü âіä çàêëàäåíîãî â
íåї íàâ÷àëüíîãî çìіñòó. Íàâ÷àëüíà ìåòà òóò âèçíà÷àєòüñÿ é óòðèìóєòüñÿ
âèíÿòêîâî â÷èòåëåì. Ìåòà øêîëÿðà çîâñіì íå íàâ÷àëüíà, öÿ ìåòà – ïåðå-
ìîãòè ñóïåðíèêà àáî іìіòóâàòè êîãîñü, ïåðåâòіëèòèñÿ â êîãîñü, ïîáóòè 
àðòèñòîì.

Ïðîòå ãðà ïîñіäàє ïîìіòíå ìіñöå ÿê â îñâіòíüîìó ïðîöåñі ïî÷àòêîâîї 
øêîëè â öіëîìó, òàê і ó âèâ÷åííі íàâêîëèøíüîãî ñâіòó çîêðåìà. Ïðè÷èíà 
â òîìó, ùî íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ óñòàíîâêà íà âèêîíàííÿ íà-
â÷àëüíîї ðîáîòè ùå íå ñôîðìîâàíà і â÷èòåëþ òóò äîïîìàãàє ãðà, ùî ìіñ-
òèòü іìіòàöіþ òієї ÷è іíøîї äіÿëüíîñòі, çàñîáàìè ÿêîї і ôîðìóþòüñÿ ïîòðіáíі 
çíàííÿ, ñïîñîáè äіÿëüíîñòі, âçàєìèíè, âіäáóâàєòüñÿ ðîçâèòîê äèòèíè.

Îäíàê äèäàêòè÷íó öіííіñòü ãðè íå ñëіä ïåðåáіëüøóâàòè. Çâåðòàþ÷èñü
äî ãðè, ó÷èòåëü ìàє ïàì’ÿòàòè âèñëіâ Ê. Ä. Óøèíñüêîãî: «Ó÷èòè, ãðàþ-
÷èñü, ìîæíà òіëüêè íàéìåíøèõ äіòåé äî ñåìèðі÷íîãî âіêó, äàëі íàóêà ïî-
âèííà íàáóâàòè ñåðéîçíîãî, âëàñòèâîãî їé òîíó».
Іãðîâà äіÿëüíіñòü ìàє òó ñàìó ñòðóêòóðó, ùî é äіÿëüíіñòü íàâ÷àëüíà: 

іãðîâà ìåòà і ìîòèâ (çіãðàòè òó ÷è іíøó ðîëü, âèáîðîòè ïðèç, ïåðåìîãòè) – 
іãðîâі äії (іìіòàöіÿ äіÿëüíîñòі äîðîñëîї ëþäèíè, òâàðèíè àáî âіäïîâіäі íà
çàïèòàííÿ âåäó÷îãî) – ðåçóëüòàò (ñõâàëåííÿ â÷èòåëÿ, ïðèç). Ãðîþ øêîëÿ-
ðіâ â îñâіòíüîìó ïðîöåñі êåðóє â÷èòåëü. Ìåòà â÷èòåëÿ – ôîðìóâàííÿ і 
ðîçâèòîê òèõ ÷è іíøèõ çíàíü, óìіíü, âçàєìèí.

Ãðà çäіéñíþєòüñÿ çà ïðàâèëàìè (ïðèïèñàìè), çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ðåãó-
ëþєòüñÿ її õіä. Іãðè ïîäіëÿþòü:

 çà êіëüêіñíèì ñêëàäîì: іíäèâіäóàëüíі, ãðóïîâі, êîëåêòèâíі;
 çà òðèâàëіñòþ ïðîâåäåííÿ: іãðè-ìіíіàòþðè (3–5 õâ), іãðè-åïіçîäè 

(5–10 õâ), іãðè-çàíÿòòÿ (30–35 õâ);
çà ñêëàäíіñòþ – åëåìåíòàðíі, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ç ïîâòîðþâàíèõ іãðî-

âèõ äіé, і ñêëàäíі, ÿêі ìіñòÿòü êîìïëåêñè åëåìåíòàðíèõ іãîð;
çà âèêîðèñòîâóâàíèì ìàòåðіàëîì – ïðåäìåòíі, íàñòіëüíî-äðóêîâàíі

òà ñëîâåñíі;
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 çà õàðàêòåðîì і ôîðìîþ ïîâåäіíêè – ðóõëèâі, ñþæåòíî-ðîëüîâі, ïðåä-
ìåòíî-ìàíіïóëÿòèâíі, êîíñòðóêòèâíî-áóäіâåëüíі, іãðè-ðîçâàãè;

 çà ñïîñîáîì ïðîâåäåííÿ – êîìï’þòåðíі, іìіòàöіéíî-ìîäåëþþ÷і, іíòå-
ëåêòóàëüíі іãðè òà іí.
Іãðè, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ â ïðîöåñі âèâ÷åííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, 

ìîæíà âïîðÿäêóâàòè çà äèäàêòè÷íèì íàâàíòàæåííÿì.
 іãðè, ÿêі ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ âìіííÿ êëàñèôіêàöії;
 іãðè, ìåòà ÿêèõ – ïåðåâіðêà ïðàâèëüíîñòі ñôîðìîâàíèõ óÿâëåíü;
 іãðè, ñïðÿìîâàíі íà âèÿâëåííÿ ïðèðîäíèõ çâ’ÿçêіâ, ñóòíîñòі ÿâèù;
 іãðè, ÿêі ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ óìіíü îðієíòóâàòèñÿ íà ìіñöåâîñòі,

êîðèñòóâàòèñÿ êàðòîþ.
Íàïðèêëàä, ãðà «Ùî çìіíèëîñÿ?» ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåìè «Ïîðè ðîêó»

ìàє íà ìåòі ïåðåâіðèòè âìіííÿ ïîìі÷àòè çìіíè, ùî âіäáóëèñÿ, âèÿâëÿòè
ñïîñòåðåæëèâіñòü, îðієíòóâàòèñü ó ïðîñòîðі. Ãðà «Õòî öå?» ç òåìè «Ðîñ-
ëèíè ìîãî êðàþ» – ðîçâèâàòè âìіííÿ äіòåé ñêëàäàòè õàðàêòåðèñòèêó ðîñ-
ëèí, âèäіëÿòè îñîáëèâîñòі їõ çîâíіøíüîãî âèãëÿäó і õàðàêòåðó.
Іãðè ðîçðіçíÿþòü çà ôîðìîþ ïðîâåäåííÿ.
Іãðè-ïîäîðîæі. Ó ãðі ìîæóòü ÿê ïîâіäîìëÿòèñÿ íîâі äëÿ ó÷íіâ âіäîìîñòі, 

òàê і ïåðåâіðÿòèñÿ âæå íàÿâíі çíàííÿ. Ãðó-ïîäîðîæ çàçâè÷àé ïðîâîäÿòü 
ïіñëÿ âèâ÷åííÿ òåìè àáî êіëüêîõ òåì ðîçäіëó ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ðіâíÿ 
çíàíü ó÷íіâ. Ó÷àñíèêè ïîäîðîæóþòü ïіøêè, íà ëіòàêó, êîðàáëі çà ïåâíèì
ìàðøðóòîì, ùî ñêëàäàєòüñÿ çі ñòàíöіé. Òàêèìè ñòàíöіÿìè ìîæóòü áóòè 
ïðèðîäíі îá’єêòè ñâîãî êðàþ, іñòîðè÷íі îá’єêòè (ïîäîðîæі â ìèíóëå, ïîäî-
ðîæ íà «ìàøèíі ÷àñó») òîùî. Íà êîæíіé ñòàíöії øêîëÿðі âèêîíóþòü çà-
âäàííÿ, âіäïîâіäàþòü íà çàïèòàííÿ òà îòðèìóþòü âіäïîâіäíі áàëè. 
Ïåðåìàãàє êîìàíäà, ÿêà íàáðàëà áіëüøó êіëüêіñòü áàëіâ.

Êîíêóðñ-àóêöіîí. Ó÷àñíèêè çìàãàþòüñÿ ó êðàùîìó çíàííі áóäü-ÿêèõ 
ñêëàäîâèõ òåìè: «Õòî áіëüøå çíàє íàçâ…» òîùî.

Ðîëüîâі іãðè. Çíà÷íå åìîöіéíå íàâàíòàæåííÿ íåñóòü ðîëüîâі іãðè, ó ÿêèõ 
äіòè íà îñíîâі âëàñíèõ âðàæåíü òâîð÷î âіäòâîðþþòü âіäíîñèíè ó ñâіòі ïðè-
ðîäè, ëþäåé, ñòîñóíêè ëþäèíè ç ïðèðîäíèìè àáî ñîöіàëüíèìè îá’єêòàìè. 
Ó ïðîöåñі ðîëüîâîї ãðè óòî÷íþþòüñÿ, ïîãëèáëþþòüñÿ і ñèñòåìàòèçóþòüñÿ 
ðàíіøå íàáóòі äіòüìè çíàííÿ, çàêðіïëþþòüñÿ âìіííÿ çàñòîñîâóâàòè їõ ÿê 
ó íàâ÷àëüíіé, òàê і â æèòòєâіé ñèòóàöіÿõ. Ñëіä ïàì’ÿòàòè, ùî ðîëüîâі 
іãðè, ÿê ïðàâèëî, ïîòðåáóþòü ñåðéîçíîї ïіäãîòîâêè і íå ìîæóòü ïðîâîäè-
òèñÿ ÷àñòî.

Ñþæåòíà ãðà íå çàéìàє áàãàòî ÷àñó, äіòè ç öіêàâіñòþ і óâàãîþ ñòåæàòü 
і áåðóòü ó÷àñòü ó íіé. Ôîðìà ãðè ìîæå áóòè êîëåêòèâíîþ. Îñîáëèâіñòü 
ñþæåòíîї ãðè â òîìó, ùî ó÷íі âèêîíóþòü ðîëі, à ñàìі іãðè íàïîâíåíі ãëè-
áîêèì і öіêàâèì çìіñòîì, âіäïîâіäíèìè çàâäàííÿìè, ùî îçâó÷èâ ó÷èòåëü.

Ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè іãðè åêîëîãі÷íîãî õàðàêòåðó, êîëè äіòè âèñòó-
ïàþòü â ðîëі åêîëîãіâ, äèðåêòîðіâ ïіäïðèєìñòâ, ÿêі âèðіøóþòü åêîëîãі÷íі 
ïðîáëåìè. Íàïðèêëàä, äіàëîã âіä іìåíі òâàðèí і ðîñëèí. Ó÷íі ìîæóòü âè-
êîíóâàòè ðîëі ôàõіâöÿ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ÷è ðèáîîõîðîíè, ó÷åíîãî 
(îðíіòîëîã, êіíîëîã), ïðîäàâöÿ ìàãàçèíó òîùî. Ðîëі, ÿêі ñòàâëÿòü ó÷íіâ ó 
ïîçèöіþ äîñëіäíèêà, ïåðåñëіäóþòü íå ëèøå ïіçíàâàëüíі öіëі, à é ïðîôåñіéíó 
îðієíòàöіþ. Ó ïðîöåñі òàêîї ãðè ñòâîðþþòüñÿ ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ çàäî-
âîëåííÿ øèðîêîãî êîëà іíòåðåñіâ, áàæàíü, çàïèòіâ, òâîð÷èõ ïðàãíåíü ó÷íіâ.

Êîíñòðóêòèâíі іãðè ïîâ’ÿçàíі ç ìîäåëþâàííÿì, ïðîєêòóâàííÿì áóäü-
ÿêèõ ïðèðîäíèõ, âèðîáíè÷èõ îá’єêòіâ, ñèñòåì, òåðèòîðіé.
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Îñîáëèâó ãðóïó óòâîðþþòü іãðè íà ïðèðîäі, ùî ïðîâîäÿòüñÿ ïіä ÷àñ åêñ-
êóðñіé, ïðîãóëÿíîê. Ó íàø ÷àñ ç’ÿâèëèñÿ êîìï’þòåðíі äèäàêòè÷íі іãðè.

Ó òåõíîëîãії íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà îñíîâі ãðè âèîêðåìëþþòü ÷îòèðè
åòàïè:

1. Îðієíòàöіÿ. Ó÷èòåëü ïðåäñòàâëÿє äîñëіäæóâàíó òåìó, äèäàêòè÷íå çà-
âäàííÿ, çíàéîìèòü ç îñíîâíèìè óÿâëåííÿìè, ÿêі â íіé âèêîðèñòîâóþòüñÿ, 
äàє õàðàêòåðèñòèêó іãðîâèõ ïðàâèë, іìіòàöії, çàãàëüíîãî õîäó ãðè. (Ïðà-
âèëà ãðè – ïðèïèñè, ùî âñòàíîâëþþòü ëîãі÷íèé ïîðÿäîê ãðè; ÷åðåç ïðà-
âèëà ó÷èòåëü äîâîäèòü äî äіòåé ñâîї ïåäàãîãі÷íі âèìîãè, ðåãóëþє õіä ãðè).

2. Ïіäãîòîâêà äî ïðîâåäåííÿ. Ó÷èòåëü ñêëàäàє ñöåíàðіé íà îñíîâі іãðî-
âèõ çàâäàíü, ïðàâèë, ðîëåé, іãðîâèõ äіé і ïðîöåäóð, ïðàâèë ïіäðàõóíêó 
áàëіâ. Іäå ðîçïîäіë ìіæ ó÷àñíèêàìè ãðè, ïðîâîäèòüñÿ ïðîáíèé «ïðîãіí»
ãðè â ñêîðî÷åíîìó âèãëÿäі.

3. Ïðîâåäåííÿ ãðè. Ó÷èòåëü îðãàíіçîâóє ïðîâåäåííÿ ñàìîї ãðè, ïî õîäó
ôіêñóþ÷è іãðîâі äії, ðîç’ÿñíþþ÷è ñêëàäíі ñèòóàöії.

4. Îáãîâîðåííÿ ãðè (ïіäñóìîê). Ó÷èòåëü äàє îãëÿäîâó õàðàêòåðèñòèêó 
õîäó ãðè. Îáãîâîðþþòüñÿ ñêëàäíîùі, ÿêі âèíèêëè. Ïåäàãîã ñïîíóêàє äіòåé
äî ðåôëåêñії – àíàëіçó ñâîїõ âëàñíèõ äіé, â÷èíêіâ, ìîòèâіâ, ó÷èòü ñïіââіä-
íîñèòè їõ ç çàãàëüíîëþäñüêèìè öіííîñòÿìè, à òàêîæ ç äіÿìè, â÷èíêàìè, 
ìîòèâàìè іíøèõ ëþäåé. Îñîáëèâà óâàãà ïðèäіëÿєòüñÿ ïîðіâíÿííþ іìіòàöії
ç âіäïîâіäíèìè ÿâèùàìè ðåàëüíîãî ñâіòó.

ßêі óìîâè çàáåçïå÷óþòü åôåêòèâíіñòü âèêîðèñòàííÿ äèäàêòè÷íèõ
іãîð íà óðîöі?

1. Âіäïîâіäíіñòü ãðè äèäàêòè÷íèì öіëÿì óðîêó.
2. Ðіçíîìàíіòíіñòü іãîð çà çìіñòîì і ôîðìàìè ïðîâåäåííÿ. Òðåáà ïåðåä-

áà÷èòè êіëüêà âàðіàíòіâ âèêîðèñòàííÿ іãîð, óðàõîâóþ÷è:
ðіâåíü ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі (âіä ðåïðîäóêòèâíîãî ïîøóêó àíàëîãіâ

äî ïåðåíîñó çíàíü і ñïîñîáіâ äіÿëüíîñòі â íåñòàíäàðòíó ñèòóàöіþ і äàëі äî 
òâîð÷îñòі, äî ïðîãíîñòè÷íîãî ïîøóêó, ïîâ’ÿçàíîãî çі ñòâîðåííÿì ïðèíöè-
ïîâî íîâîãî, çàâäÿêè çâåðíåííþ äî ôàíòàçії àáî íàéïðîñòіøîãî åêñïåðè-
ìåíòàëüíîãî äîñëіäæåííÿ);

ðіâåíü êîëåêòèâíîñòі (âіä іíäèâіäóàëüíèõ іãîð äî ãðóïîâèõ і êîëåê-
òèâíèõ);

õàðàêòåð îðãàíіçàöії (âіä îðãàíіçàöії ãðè â÷èòåëåì äî ñàìîîðãàíіçàöії).
3. Âèçíà÷åííÿ ìіñöÿ äèäàêòè÷íîї ãðè ó ñòðóêòóðі óðîêó, ÷àñó і ìåòî-

äèêè її ïðîâåäåííÿ.
4. Àêòèâíà òâîð÷à ïîçèöіÿ êîæíîãî ó÷àñíèêà ãðè. Ïîòðіáíî òàê ïîáó-

äóâàòè ãðó, ùîá êîæíà äèòèíà çàõîòіëà і çìîãëà ñàìîâèðàçèòèñÿ, ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè ñâîї çíàííÿ, óìіííÿ òà çäіáíîñòі.

5. Äîñòóïíіñòü і ïðèâàáëèâіñòü ãðè äëÿ äіòåé. Óìîâè ãðè ìàþòü áóòè
çðîçóìіëі òà äîñòóïíі äіòÿì, à ìåòà – öіêàâîþ äëÿ íèõ. Òіëüêè â òàêîìó
ðàçі ìîæíà âèêëèêàòè â äіòåé ãàðíèé íàñòðіé, çàäîâîëåííÿ âіä âäàëîї âіä-
ïîâіäі.

6. Åìîöіéíіñòü ãðè. Âàæëèâó ðîëü âіäіãðàє çîâíіøíє îôîðìëåííÿ ãðè,
âîíî ìàє áóòè áàðâèñòèì і çàëåæàòè âіä çìіñòó ãðè. Îñîáëèâå ïåäàãîãі÷íå
íàâàíòàæåííÿ íåñå åëåìåíò çìàãàííÿ ìіæ êîìàíäàìè àáî îêðåìèìè ó÷àñ-
íèêàìè.

Ïîæâàâèòè îïèòóâàííÿ âèâ÷åíîãî ìàòåðіàëó äîïîìîæóòü іãðè-âïðàâè:
çàãàäêè, êðîñâîðäè, ðåáóñè, àíàãðàìè, øàðàäè. Öі іãðè ðîçâèâàþòü äî-
ïèòëèâіñòü, ñïîñòåðåæëèâіñòü, ïàì’ÿòü, íàâè÷êè ñàìîêîíòðîëþ, ïіçíà-
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âàëüíèé іíòåðåñ. Ãðà «Âèêëþ÷іòü çàéâå» ìàє íà ìåòі ðîçâèòîê óìіííÿ
àíàëіçóâàòè, ïîðіâíþâàòè, âèêëþ÷àòè; «Êðîñâîðäè» – ïåðåâіðêó çíàííÿ 
òåðìіíіâ, ïîíÿòü; «Çàãàäêè» – ðîçâèòîê ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ; «Âіêòî-
ðèíè» – ïîâòîðåííÿ, çàêðіïëåííÿ, óçàãàëüíåííÿ çíàíü; «×îìó÷êà», «Ãðà-
ôі÷íèé äèêòàíò» – ïåðåâіðêó çíàíü; «Îçâó÷ êàðòèíêó» – ðîçâèòîê óÿâè, 
çàêðіïëåííÿ çíàííÿ çâóêіâ ó ïðèðîäі.

Âèêîðèñòàííÿ öіêàâîãî ìàòåðіàëó ïîæâàâëþє îïèòóâàííÿ, àêòèâіçóє 
ðîçóìîâó äіÿëüíіñòü øêîëÿðіâ.

Çàãàäêè. Çàãàäêà – öå êîðîòêèé îïèñ ïðåäìåòà àáî ÿâèùà, ÷àñòî â ïîå-
òè÷íіé ôîðìі, ÿêèé ìіñòèòü çàäà÷ó ó âèãëÿäі ÿâíîãî (ïðÿìîãî) àáî ïåðåä-
áà÷óâàíîãî (ïðèõîâàíîãî) çàïèòàííÿ. Çàñòîñóâàííÿ çàãàäîê íà óðîêàõ «ß 
äîñëіäæóþ ñâіò» âèêëèêàє â äіòåé æâàâèé іíòåðåñ, òîìó âîíè àêòèâíî áå-
ðóòü ó÷àñòü ó õîäі óðîêó, çàâäÿêè ÷îìó ðîçâèâàєòüñÿ ìîòèâàöіÿ íàâ÷àííÿ. 
Çàãàäêà ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ â áóäü-ÿêіé ÷àñòèíі óðîêó. Íàïðèêëàä, ãðà 
«Æèâі áóêâè» (äèäàêòè÷íà ãðà ç âèêîðèñòàííÿì çàãàäîê). Ó÷íі äіëÿòüñÿ 
íà äâі êîìàíäè. Êîæíîìó ãðàâöåâі äàєòüñÿ êàðòêà ç îäíієþ ç áóêâ: À, Â, 
Ã, Å, І, Ê, Ë, Í, Î, Ï, Ð, Ñ, Ö, ×, ß, ÿêó ïðèêðіïëþþòü íà ãðóäè. Ó÷èòåëü
÷èòàє çàãàäêó, à ó÷íі, âіäãàäàâøè її, íàìàãàþòüñÿ øâèäêî âñòàòè â ðÿä 
òàê, ùîá ìîæíà áóëî ïðî÷èòàòè ñëîâî-âіäãàäêó. Êîìàíäà, ÿêà øâèäøå
âïîðàëàñÿ і ñêëàëà ñëîâî ïðàâèëüíî, îòðèìóє áàë. Ïåðåìàãàє êîìàíäà, 
ÿêà íàáðàëà áіëüøó êіëüêіñòü áàëіâ. Öÿ äèäàêòè÷íà ãðà ìîæå ìіñòèòè çà-
ãàäêè ðіçíîї òåìàòèêè.
Є çàãàäêè, ó ÿêèõ ó÷åíü ìàє âіäãàäàòè îá’єêò çà äâîìà, à òî é çà îäíієþ 

îçíàêîþ, âіäíîâèòè öіëіñíèé îáðàç îá’єêòà ÷è ÿâèùà (ìàë. 22).

Ìàëþíîê 22. Çðàçêè çàãàäîê
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Ó÷íі âіäãàäóþòü і ïîðіâíþþòü, çіñòàâëÿþòü ðіçíі é âîäíî÷àñ ó ÷îìóñü 
ïîäіáíі ïðåäìåòè, âèîêðåìëþþòü ñõîæі îçíàêè, çãðóïîâóþòü їõ ïî-íîâîìó
і ìåòîäîì âèêëþ÷åííÿ ïîìèëêîâèõ âіäïîâіäåé ÷åðåç íàêîïè÷åííÿ íîâèõ 
îçíàê çíàõîäÿòü âіäãàäêó. Òàêèé àíàëіç ðîçâèâàє çäàòíіñòü ëîãі÷íî ìèñ-
ëèòè òà ìіðêóâàòè â ïîòðіáíіé ïîñëіäîâíîñòі.

Ïîøèðåíèé òèï – çàãàäêè ìåòàôîðè÷íі, íàïðèêëàä, âîãîíü ó òàêèõ çà-
ãàäêàõ ïîðіâíþþòü іç ÷åðâîíèì ïіâíåì. (Êðàñíèé ïіâíèê ïî æåðäèíі áі-
æèòü). Ðîçãàäóâàííÿ ìåòàôîðè÷íèõ çàãàäîê ðîçâèâàє ÿê îáðàçíå, òàê і 
ëîãі÷íå ìèñëåííÿ.

Çàãàäêè, îá’єäíàíі òåìàòè÷íî, ùî ðåàëіçóþòüñÿ â іãðîâіé ôîðìі, íàçè-
âàþòü âіêòîðèíàìè.

Ñâîєðіäíîþ ôîðìîþ çàãàäóâàííÿ çàãàäîê є ðåáóñ. Ó ðåáóñі âіäãàäóâàíå
ñëîâî ïîäàєòüñÿ ó âèãëÿäі ìàëþíêіâ ó ïîєäíàííі ç áóêâàìè òà іíøèìè
çíàêàìè.

Ñïåöèôі÷íîþ і äîñèòü ðîçïîâñþäæåíîþ ôîðìîþ ðîáîòè іç çàãàäêàìè є
ðîçâ’ÿçóâàííÿ êðîñâîðäіâ. Êðîñâîðä – öå ãðà-çàäà÷à, ó ÿêіé ôіãóðó ç êëі-
òèíîê ïîòðіáíî çàïîâíèòè ëіòåðàìè. Ïåäàãîãі÷íî âèïðàâäàíèì є âèêîðèñ-
òàííÿ òàêèõ êðîñâîðäіâ, ÿêі ñêëàäåíî íà îñíîâі ïðîãðàìîâîãî ìàòåðіàëó.
Îñîáëèâó öіííіñòü ÿâëÿþòü êðîñâîðäè, ùî ìіñòÿòü і êðàєçíàâ÷èé ìàòåðіàë.
Îäíàê òàêі êðîñâîðäè ÷àñòî äîâîäèòüñÿ ñêëàäàòè ñàìîìó â÷èòåëþ, îñêіëüêè
ìåòîäè÷íà ëіòåðàòóðà òàêîãî ïëàíó äóæå îáìåæåíà.

Âіäíîñíà ñêëàäíіñòü âèêîðèñòàííÿ êðîñâîðäіâ ïîëÿãàє ó êðåñëåííі.
Ìîæíà ïîïåðåäíüî íàêðåñëèòè êðîñâîðä і íàïèñàòè òåêñòîâå ïîÿñíåííÿ íà 
äîøöі. Äîöіëüíіøèì âèäàєòüñÿ ïîêàç éîãî ïðîåêöії ÷åðåç åïіäіàñêîï àáî
êîäîñêîï. Äîñèòü åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ òðàôàðåòà ç ïðîðіçàìè çàìіñòü
áóêâ, ÿêèé íàêëàäàєòüñÿ íà äîøêó. Òàêі çàãîòîâêè äîçâîëÿþòü áàãàòîðà-
çîâî âèêîðèñòîâóâàòè òó ñàìó ñіòêó-ðåøіòêó êðîñâîðäó. Ïðî ìàéáóòíþ
ðîáîòó ç êðîñâîðäàìè êîðèñíî ïîïåðåäæàòè ó÷íіâ çàçäàëåãіäü і ïðîñèòè їõ 
âіäïîâіäíî ïîâòîðèòè îñíîâíèé ìàòåðіàë.

Âîäíî÷àñ ñëіä çàçíà÷èòè, ùî öіêàâèé ìàòåðіàë, ÿêèé âèêîðèñòîâóєòüñÿ
íà óðîöі, ÷àñòî íîñèòü ñóòî ðîçâàæàëüíèé õàðàêòåð. Äèäàêòè÷íå íàâàíòà-
æåííÿ, ÿêå ìіã áè íåñòè öåé ìàòåðіàë, àáî íå óñâіäîìëþєòüñÿ, àáî ñïðÿìî-
âàíå â÷èòåëåì íà âèðіøåííÿ äðóãîðÿäíîãî çàâäàííÿ. Íàïðèêëàä, äåÿêі
â÷èòåëі íà ïî÷àòêó óðîêó ïіäâîäÿòü øêîëÿðіâ äî íîâîї òåìè ÷åðåç
ðîçâ’ÿçàííÿ êðîñâîðäó, ó ÿêîìó ïіñëÿ çàïîâíåííÿ âñіõ êëіòèíîê ç’ÿâëÿєòüñÿ
êëþ÷îâå ñëîâî, ùî îçíà÷àє íîâó òåìó. Àëå íàáіð çàïèòàíü êðîñâîðäó іíîäі
áóâàє âèïàäêîâèì, ãîëîâíå – çíàéòè êëþ÷îâå ñëîâî. Àëå æ äèäàêòè÷íå 
íàâàíòàæåííÿ òóò î÷åâèäíå – çàïèòàííÿ ïîòðіáíî ñïðÿìóâàòè íà àêòóàëі-
çàöіþ çíàíü, òîáòî ñïðèÿòè âіäòâîðåííþ â ïàì’ÿòі äіòåé іíôîðìàöії, ÿêà
áóäå êîðèñíîþ ó âèâ÷åííі íîâîãî ìàòåðіàëó.

Ìîëîäøèé øêіëüíèé âіê – öå ïî÷àòîê ñòàíîâëåííÿ ìîòèâàöії íàâ÷àííÿ. 
Ôîðìóâàòè ìîòèâàöіþ ïîòðіáíî íà êîæíîìó óðîöі. Óðîêè «ß äîñëіäæóþ
ñâіò» öіêàâі äëÿ äіòåé çàâäÿêè ñâîєìó ðіçíîìàíіòòþ, îñêіëüêè ïðåäìåò іí-
òåãðîâàíèé, à äëÿ ïіäòðèìêè öüîãî іíòåðåñó íàéáіëüø äîöіëüíî âèêîðèñ-
òîâóâàòè äèäàêòè÷íó ãðó. Òàêèé ïåäàãîãі÷íèé çàñіá, ÿê äèäàêòè÷íà ãðà,
àêòèâіçóє ðîçóìîâі îïåðàöії ó÷íіâ, ôîðìóє â íèõ ïіçíàâàëüíèé іíòåðåñ äî 
íàáóòòÿ íîâèõ çíàíü, çìàãàëüíîї äіÿëüíîñòі òà ïðàãíåííÿ äî ïåðåìîãè, ùî
ñïðèÿє ôîðìóâàííþ ñòіéêîї íàâ÷àëüíîї ìîòèâàöії ó ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ 
íà óðîêàõ «ß äîñëіäæóþ ñâіò».
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Перевіримо себе
Проаналізуйте розробки уроків з інтегрованого курсу «Я досліджую 
світ» у методичних посібниках, у «поурочниках» на предмет залу-
чення дітей в ігрову діяльність за схемою:

• чи вводилася ігрова діяльність у зміст уроків? Якщо так, то під час вивчення яких 
тем?
• з якою метою вводилася ігрова діяльність у зміст уроку?
• у якій формі планувалося проведення гри?
 Складіть проєкт уроку з використанням елементів ігрової діяльності. Роз-
робіть технологію введення гри в навчальний процес, беручи до уваги таке:
 місце гри у структурі уроку (на якому етапі проводиться – повторення вивченого, 
вивчення нового матеріалу, закріплення);
 освітня мета ігрової діяльності (мета вчителя), ігрова мета школярів;
 вид гри (за дидактичним навантаженням і формою проведення);
 склад учасників, розподіл на команди, розподіл ролей;
 хід гри, можлива корекція з боку педагога;
 обговорення результатів, оцінювання (хто оцінює, участь у цьому вчителя).
 Поспостерігайте на уроці «Я досліджую світ» у школі:
 зверніть увагу на наявність у змісті уроку елементів ігрової діяльності. Якщо ігрова 
діяльність була присутня, оцініть доцільність її введення, активність учасників гри, 
чи досягнуто мети ігрової діяльності;
 простежте, чи використовувався на уроці цікавий матеріал, якщо так, то: а) який 
саме, б) з якою метою.
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3.6. Лепбук як новітній спосіб організації 
навчальної діяльності

Відкрити в кожній людині творця, поста-
вити її на шлях самобутньої творчої, 
 інтелектуально повнокровної праці – 
це завдання стає нині першочерговим 
у практичній роботі.

Василь Сухомлинський

Âàæëèâèì àñïåêòîì îñâіòè є ôîðìóâàííÿ â äèòèíè çäàòíîñòі íàâ÷àòèñÿ
ñàìîñòіéíî. Ïåäàãîã ìàє íàâ÷èòè äèòèíó ñòàâèòè ïåðåä ñîáîþ ìåòó і çà-
âäàííÿ, çíàõîäèòè ñïîñîáè їõ âèðіøåííÿ, à ãîëîâíå, âіäøóêóâàòè ïîòðіáíå 
ñåðåä âåëè÷åçíîї êіëüêîñòі äæåðåë іíôîðìàöії. Ñó÷àñíà äèòèíà ïîòðåáóє
íå ñòіëüêè áàãàòî çíàòè, ñêіëüêè ïîñëіäîâíî òà äîêàçîâî ìèñëèòè, âèÿâ-
ëÿòè ðîçóìîâó àêòèâíіñòü. Çìіñò і ìåòîäè íàâ÷àííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ
ñïðÿìîâàíі íà ðîçâèòîê óâàãè, ïàì’ÿòі, òâîð÷îї óÿâè, íà âèðîáëåííÿ
âìіííÿ ïîðіâíþâàòè, âèäіëÿòè õàðàêòåðíі âëàñòèâîñòі ïðåäìåòіâ, óçàãàëü-
íþâàòè їõ çà ïåâíîþ îçíàêîþ, îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ âіä çíàéäåíîãî
ðіøåííÿ. Êîëè äіòè ñàìі äіþòü ç îá’єêòàìè, âîíè êðàùå ïіçíàþòü íàâêî-
ëèøíіé ñâіò, òîìó ïðіîðèòåò ó ðîáîòі ç ìîëîäøèìè ó÷íÿìè ñëіä âіääàâàòè 
ïðàêòè÷íèì ìåòîäàì íàâ÷àííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïåðåä ïåäàãîãàìè ñòîїòü
çàâäàííÿ ïîøóêó íîâèõ, íåñòàíäàðòíèõ ôîðì âçàєìîäії ç âèõîâàíöÿìè. 
Îäíà ç íèõ – ìåòîä Lapbook. Âіí äîñèòü ïîïóëÿðíèé íà óðîêàõ ó єâðîïåé-
ñüêèõ òà àìåðèêàíñüêèõ ó÷èòåëіâ. Ó ñó÷àñíіé óêðàїíñüêіé øêîëі ëåïáóê 
òіëüêè-íî íàáóâàє ïîøèðåííÿ. І ïðèõèëüíèêіâ ëåïáóêó äåäàëі áіëüøàє!
Àäæå â òàêèé ñïîñіá ìîæíà îïàíîâóâàòè íîâі çíàííÿ, ó ÿñêðàâèõ ôîðìàõ 
òâîð÷î ñòðóêòóðóþ÷è íîâó іíôîðìàöіþ.

Ëåïáóê – ñó÷àñíèé ñïîñіá îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ç ìîëîä-
øèìè øêîëÿðàìè. Öå ãðà, òâîð÷іñòü, ïіçíàííÿ òà äîñëіäæåííÿ íîâîãî,
ïîâòîðåííÿ é çàêðіïëåííÿ âèâ÷åííÿ, ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü і ïðîñòî öіêàâà
ôîðìà íàâ÷àííÿ.

Ëåïáóê ó äîñëіâíîìó ïåðåêëàäі ç àíãëіéñüêîї – «íàêîëіííà êíèãà». Ñó-
÷àñíèé ëåïáóê – áàãàòîôóíêöіîíàëüíà ïàïêà-ñêëàäàíêà, ùî ìіñòèòü áåç-
ëі÷ íàêëåєíèõ êàðòèíîê, ñòàíäàðòíèõ êèøåíüîê, êèøåíüîê-ãàðìîøîê,
âêëàäîê, îá’єìíèõ àïëіêàöіé, äâåðöÿò і âіêîíåöü, ùî âіäêðèâàþòüñÿ, òà
іíøèõ âèäіâ ðіçíîìàíіòíîãî äèäàêòè÷íîãî ìàòåðіàëó çà òåìîþ ëåïáóêà
(äèâ. Äîäàòîê).

Ôàêòè÷íî ëåïáóê – öå ÿñêðàâî îôîðìëåíèé і ÷іòêî ñòðóêòóðîâàíèé òå-
ìàòè÷íèé ïîñіáíèê, ùî âіäïîâіäàє âіêîâèì îñîáëèâîñòÿì äіòåé. Ëåïáóê
ìàє îñîáëèâіñòü – çãîðòàòèñÿ і çàéìàòè ìіíіìóì ìіñöÿ äëÿ çáåðіãàííÿ òà 
ðîçãîðòàòèñÿ â îá’єìíó ïàïêó äëÿ ðîáîòè ãðóïè äіòåé îäíî÷àñíî. Ëåïáóêè 
íå ìàþòü ÷іòêî âèçíà÷åíèõ ðîçìіðіâ. Íàé÷àñòіøå їõ ñòâîðþþòü ó ôîðìàòі
À4 ó çãîðíóòîìó âèãëÿäі òà ó ôîðìàòі À3 – ó ðîçãîðíóòîìó âèãëÿäі. Òàêі
ðîçìіðè çðó÷íі äëÿ ñàìîñòіéíîї ðîáîòè äèòèíè ç ëåïáóêîì: òðèìàòè éîãî â
ðóêàõ, ïèñàòè і âèêîíóâàòè çàâäàííÿ â íüîìó, à ïіñëÿ çàíÿòü ïîñòàâèòè 
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ïàïêó íà ïîëèöþ àáî ïîêëàñòè â ïîðòôåëü. Îòæå, ëåïáóêè ìîæíà ñòâîðþ-
âàòè ðіçíîãî ðîçìіðó, ðіçíîї ôîðìè òà ïðèñòîñîâóâàòè äëÿ âëàñíîї ìåòî-
äè÷íîї ìåòè: íàâ÷èòè, ðîçøèðèòè, çàêðіïèòè, óçàãàëüíèòè.

Âèãîòîâëåííÿ ëåïáóêó – ñïіëüíà äіÿëüíіñòü ïåäàãîãà òà øêîëÿðіâ, ïіä 
÷àñ ÿêîї äіòè çàïàì’ÿòîâóþòü âàæëèâó іíôîðìàöіþ. Öüîìó ïåðåäóþòü òå-
ìàòè÷íі çàíÿòòÿ òà іãðè, ñïîñòåðåæåííÿ, îáãîâîðåííÿ é áåñіäè íà ïåâíі 
òåìè. Ðîáîòà íàä ñòâîðåííÿì ëåïáóêó â÷èòü ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ îáðîá-
ëÿòè òà ñèñòåìàòèçóâàòè іíôîðìàöіþ, äîïîìàãàє êðàùå її çàïàì’ÿòàòè.
Êðіì öüîãî, ó íèõ ðîçâèâàþòüñÿ òâîð÷і çäіáíîñòі і ïіäòðèìóєòüñÿ іíòåðåñ 
äî íàâ÷àííÿ.

Ëåïáóêè ìîæíà ñòâîðþâàòè ÿê іíäèâіäóàëüíî, òàê і â ïàðі ÷è ãðóïі. Ó 
ðàçі ðîáîòè ç ãðóïîþ äіòåé ìîæëèâі äâà âàðіàíòè: â÷èòåëü ðîçïîäіëÿє çà-
âäàííÿ ìіæ ó÷íÿìè, і âîíè âñі ðàçîì çáèðàþòü і çàïîâíþþòü îäíó ïàïêó. 
Àáî â÷èòåëü ïîêàçóє ìàéñòåð-êëàñ, à êîæíà ãðóïà ç éîãî äîïîìîãîþ ñòâî-
ðþє ñâіé åêçåìïëÿð ïàïêè.

Îñíîâíà öіííіñòü òàêîãî äèäàêòè÷íîãî çàñîáó ïîëÿãàє â òîìó, ùî â 
ñòâîðåííі ëåïáóêà âåëèêó ó÷àñòü áåðå ñàìà äèòèíà. Їé íàäàєòüñÿ ïîâíà
ñâîáîäà â îôîðìëåííі ñâîєї êíèæêè – áóäü-ÿêі її іäåї òіëüêè âіòàþòüñÿ. 
Ëåïáóê ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ áóäü-ÿêèõ îñâіòíіõ çàíÿòü.

Ëåïáóê – öå íàâ÷àëüíèé ïîñіáíèê, òîìó éîãî çìіñò ìàє âіäïîâіäàòè ïåâ-
íèì âèìîãàì. Ðîáîòà íàä ñòâîðåííÿì ëåïáóêà àíàëîãі÷íà ðîáîòі íàä ïðî-
åêòîì і ïðîõîäèòü ó ïåâíіé ïîñëіäîâíîñòі:

 âèáіð òåìè;
 âèçíà÷åííÿ, ùî âæå âіäîìî ïî òåìі, ñêëàäàííÿ ïëàíó ïîøóêó íîâîї

іíôîðìàöії;
 îïðàöþâàííÿ ìàêåòó êíèãè;
 âèâ÷åííÿ òåìè, ïіäáіð ìàòåðіàëó òà îôîðìëåííÿ ëåïáóêà.
Ãîëîâíà óìîâà – âñÿ іíôîðìàöіÿ, çіáðàíà â ëåïáóêó, ïîâèííà âіäïîâіäàòè 

ïåâíіé òåìі. Âåñü ìàòåðіàë, ÿêèé äèòèíà ïîâèííà çàñâîїòè, ïîäàєòüñÿ ó âè-
ãëÿäі ìàëþíêіâ, íåâåëèêèõ òåêñòіâ, ñõåì, ãðàôіêіâ, âіðøèêіâ, іãîð òîùî.

Îñíîâà ëåïáóêó ñòâîðþєòüñÿ ïåäàãîãîì і äîïîâíþєòüñÿ, âäîñêîíàëþ-
єòüñÿ ðàçîì ç äіòüìè, òîäі âîíè çàïàì’ÿòîâóþòü іíôîðìàöіþ. Ó õîäі ðîáîòè 
ç òåìàòè÷íèì ìàòåðіàëîì øêîëÿðі ïðîâîäÿòü ñïîñòåðåæåííÿ, âèêîíóþòü 
çàâäàííÿ, âèâ÷àþòü і çàêðіïëþþòü іíôîðìàöіþ. Çãîäîì, ìàþ÷è ïіä ðóêîþ 
ãîòîâó òåìàòè÷íó ïàïêó, ìîæóòü îñâіæèòè çíàííÿ ç òієї ÷è іíøîї òåìè.

Çàëåæíî âіä ïðèçíà÷åííÿ ìîæóòü âèãîòîâëÿòèñÿ ëåïáóêè:
 íàâ÷àëüíі;
 іãðîâі;
 âіòàëüíі;
 ñâÿòêîâі;
 àâòîáіîãðàôі÷íі (ïàïêà-çâіò ïðî ÿêóñü âàæëèâó ïîäіþ â äîçâіëëі).
Ëåïáóê ìîæíà çðîáèòè ó ôîðìі ñòàíäàðòíîї êíèæêè ç äâîìà ðîçâîðî-

òàìè, ïàïêè ç 3–5 ðîçâîðîòàìè, êíèæêè-ãàðìîøêè, ôіãóðíîї ïàïêè, 
øàôêè, ñêðèíüêè, áóäèíî÷êà òîùî. Éîãî îñîáëèâà «ðîäçèíêà» – áåçëі÷ 
êèøåíüîê ç äèäàêòè÷íèì ìàòåðіàëîì. Ó òàêі êèøåíüêè ñêëàäàþòüñÿ ïðåä-
ìåòíі êàðòèíêè, êàðòêè іç çàâäàííÿìè äî ãðè òîùî.

Ëåïáóêè äîïîìàãàþòü øâèäêî é åôåêòèâíî çàñâîїòè íîâó іíôîðìàöіþ і 
çàêðіïèòè âèâ÷åíå â öіêàâî-іãðîâіé ôîðìі. Öі òåìàòè÷íі ïîñіáíèêè ìàþòü 
ÿñêðàâå îôîðìëåííÿ, ÷іòêó ñòðóêòóðó і â іäåàëі ðîçðîáëÿþòüñÿ ñïåöіàëüíî 
ïіä êîíêðåòíó äèòèíó ç її ðіâíåì çíàíü.
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Äëÿ âèãîòîâëåííÿ ëåïáóêà çíàäîáëÿòüñÿ òàêі ìàòåðіàëè:
êàðòîí-îñíîâà (êàðòîííà ïàïêà àáî àðêóø öóïêîãî ïàïåðó ôîðìàòó

À3/À4);
 ïàïіð (áіëèé, êîëüîðîâèé, äëÿ ñêðàïáóêіíãó, ç ðіçíèìè êîëüîðàìè òà

òåêñòóðàìè);
ðó÷êè, îëіâöі, ôëîìàñòåðè, ôàðáè;
çâè÷àéíі òà ôіãóðíі íîæèöі;
êëåé òà/àáî äâîñòîðîííіé ñêîò÷;
ñòåïëåð;
äåêîðàòèâíі åëåìåíòè â ðàçі ïîòðåáè (ґóäçèêè, íàìèñòèíêè, ëåëіòêè,

ïіäâіñêè, ïðèðîäíі ìàòåðіàëè, íàêëåéêè, âèðіçàíі ç æóðíàëіâ òåìàòè÷íі 
êàðòèíêè òîùî)

Ñåíñ ëåïáóêó ïîëÿãàє â òîìó, ùîá íå ëèøå ñòðóêòóðóâàòè іíôîðìàöіþ,
à é çðîáèòè öå ó ÿñêðàâèé ñïîñіá. ×èì áіëüøå ñêëàäîâèõ, òèì áіëüø іí-
ôîðìàòèâíîþ є òåêà, à çàâäÿêè ðіçíîáàðâíіé âіçóàëіçàöії çìіñò íàâ÷àëü-
íîãî ìàòåðіàëó êðàùå çàïàì’ÿòîâóєòüñÿ.

Ãîòîâі òåìàòè÷íі øàáëîíè äëÿ ëåïáóêіâ і êèøåíüêè äëÿ íèõ ìîæíà çíà-
éòè â ìåðåæі іíòåðíåò, ïðîòå êðàùå ñïðîáóâàòè ñòâîðèòè ùîñü ñâîє, îðèãі-
íàëüíå. Ðîáîòó íàä ëåïáóêîì âàðòî ðîçïî÷àòè іç ñòâîðåííÿ îñíîâè òåìàòè÷íîї 
ïàïêè. Є òðè îñíîâíèõ âàðіàíòè: áàçîâèé, áàçîâèé ç äîäàâàííÿì 1–2 ðîç-
øèðåíü і çäâîєíèé áàçîâèé. Âèãîòîâëåííÿ òàêèõ îñíîâ – äèâ. ìàë. 23.

Базовий варіант для основи лепбука

Базовий варіант основи
з розширенням

Здвоєний базовий варіант основи 
для лепбука

Øàáëîíè áàæàíî âèãîòîâëÿòè òàê, ùîá ìîæíà áóëî їõ âêëþ÷àòè â
ñòðóêòóðó óðîêіâ âïðîäîâæ íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ç îäíèì і òèì ñàìèì øà-
áëîíîì ìîæíà ïîÿñíþâàòè ðіçíі òåìè, âèêîíóâàòè òåìàòè÷íі âïðàâè, ïðî-
âîäèòè ðîëüîâі іãðè.

Äëÿ êîæíîãî âіêó є ñâіé øàáëîí. Ïîòðіáíî âðàõîâóâàòè, ùî äіòè â 
1–2 êëàñàõ ùå íå âìіþòü ïèñàòè é ÷èòàòè, âîíè ëèøå â÷àòüñÿ. Òîìó äëÿ 
íèõ êðàùå ïіäіéäóòü øàáëîíè ç âåëèêîþ êіëüêіñòþ êàðòèíîê і òåêñòîì ç 
ïóíêòèðíèìè ëіíіÿìè. Їì áóäå öіêàâî, і âîíè ëåãêî âñå çàïîâíÿòü. Äіòè
7–8 ðîêіâ óæå ìîæóòü öіëêîì ñàìîñòіéíî ïðèäóìóâàòè òà ñòâîðþâàòè
âëàñíі ëåïáóêè.

Ìàëþíîê 23.
Âèäè îñíîâ

äëÿ ëåïáóêіâ
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Ëåïáóê äîïîìàãàє øêîëÿðàì çà їõíіì áàæàííÿì äіáðàòè іíôîðìàöіþ ç 
òåìè, ùî âèâ÷àєòüñÿ, і êðàùå çðîçóìіòè òà çàïàì’ÿòàòè ìàòåðіàë (îñî-
áëèâî, ÿêùî є äіòè-âіçóàëè). Öå ÷óäîâèé ñïîñіá äëÿ ïîâòîðåííÿ âèâ÷åíîãî. 
Ó áóäü-ÿêèé çðó÷íèé ÷àñ äіòè ðîçãîðòàþòü ëåïáóê і îõî÷å ïîâòîðþþòü 
îïàíîâàíèé ìàòåðіàë, ðîçãëÿäàþ÷è çðîáëåíó âëàñíîðó÷ êíèæå÷êó. Øêî-
ëÿðі â÷àòüñÿ ñàìîñòіéíî çáèðàòè і ñèñòåìàòèçóâàòè іíôîðìàöіþ. Ïðèêëàäè 
òåì, ÿêі ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè íà óðîêàõ ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ:

«Мій розпорядок дня»; «Нежива природа»;
«Мій улюблений вид спорту»; «Жива природа»;
«Моя адреса»; «Тварини мого краю»;
«Моя країна – Україна»; «Пори року» та багато ін.
Ñòâîðåííÿ ëåïáóêà ìîæå áóòè ùå é ôîðìîþ ïðåäñòàâëåííÿ ïіäñóìêіâ 

ïðîєêòó àáî çàâåðøåííÿ âèâ÷åííÿ òåìè.
Çâіñíî, ëåïáóê íå ïàíàöåÿ äëÿ òîãî, ùîá çðîáèòè íàâ÷àííÿ çàõîïëèâèì 

ïðîöåñîì âèíÿòêîâî äëÿ âñіõ, áî óñïіõ çàëåæèòü âіä ó÷èòåëüñüêîї ìàíåðè 
âèêëàäàííÿ. Ïðîòå çàëó÷åííÿ òàêèõ ôîðì ðîáîòè äîçâîëÿє âèõîâóâàòè 
òâîð÷ó îñîáèñòіñòü, ïðîöåñ íàâ÷àííÿ äëÿ ÿêîї є àêòèâíèì òà óñâіäîìëåíèì.

Перевіримо себе
Проаналізуйте шкільні підручники «Я досліджую світ» для 1–2 кла-
сів та наведіть приклади використання технології «лепбук».
Складіть перелік навчальних тем інтегрованого курсу «Я досліджую 

світ», до яких дидактично виправданим є застосування технології «лепбук».
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7. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої 
школи  – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ 
ua-sch-2016/konczepcziya.html

8. Носова І. О., Кондратенко Г. М. Методика використання опорних конспектів для 
активізації пізнавальної діяльності учнів на заняттях з трудового навчання. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nchnpu_13/2010_7/30.pdf.

9. Пляцок А. О., Олійник В. В. Використання технології «Лепбук» в роботі з до-
шкільнятами. – Режим доступу: fi le:///C:/Users/user/Desktop/%D0%BB%D0%B5
%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BA.pdf.
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3.7. Проєктна діяльність на уроках
інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

Діти із задоволенням завжди чимось за-
ймаються. Це корисно, а тому не варто їм 
заважати, треба лише вжити всіх заходів, 
щоб їм завжди було що робити.

Ян Амос Коменський

Ìîäåðíіçàöіÿ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè ñïîíóêàëà äî ðîçðîáêè íîâîї
ìîäåëі ïî÷àòêîâîї ëàíêè îñâіòè, ïåðåõîäó âіä òðàäèöіéíèõ ôîðìóâàíü ïå-
ðåâàæíî «çíàíü, óìіíü, íàâè÷îê» äî âèõîâàííÿ ÿêîñòåé îñîáèñòîñòі, íåîá-
õіäíèõ äëÿ æèòòÿ â íîâèõ óìîâàõ âіäêðèòîãî ñóñïіëüñòâà. Ïðіîðèòåòíîþ
ìåòîþ îñâіòè â ñó÷àñíіé øêîëі ñòàє ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі, ãîòîâîї äî ïðà-
âèëüíîї âçàєìîäії ç íàâêîëèøíіì ñâіòîì, äî îâîëîäіííÿ іíôîðìàöіéíèìè 
òåõíîëîãіÿìè, äî ñàìîîñâіòè òà ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.

Ðåàëіçàöіÿ öіëåé і çàâäàíü Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè ïîòðåáóє îíîâëåííÿ
òà çàëó÷åííÿ ñó÷àñíèõ îñâіòíіõ òåõíîëîãіé. Îñâіòíіé ïðîöåñ ó ïî÷àòêîâіé
øêîëі ñïðÿìîâóєòüñÿ íà âèêîðèñòàííÿ îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíîãî, êîìïå-
òåíòíіñíîãî і äіÿëüíіñíîãî ïіäõîäіâ äî íàâ÷àííÿ êîæíîї äèòèíè. Âàæëèâî
ãàðìîíіéíî ïîєäíóâàòè íàâ÷àëüíó äіÿëüíіñòü, ó ðàìêàõ ÿêîї ôîðìóþòüñÿ
áàçîâі çíàííÿ, âìіííÿ òà íàâè÷êè, ç äіÿëüíіñòþ òâîð÷îþ, äîñëіäíèöüêîþ,
ïîâ’ÿçàíó ç ðîçâèòêîì іíäèâіäóàëüíèõ çàäàòêіâ ó÷íіâ, їõ ïіçíàâàëüíîþ 
àêòèâíіñòþ, çäàòíіñòþ âèðіøóâàòè íåñòàíäàðòíі çàâäàííÿ.

Ñó÷àñíà ïåäàãîãіêà òà ïåäàãîãі÷íà ïñèõîëîãіÿ іíòåíñèâíî ðîçðîáëÿþòü
íîâі îñâіòíі òåõíîëîãії, ïîáóäîâàíі íà äîñëіäíîìó ïîøóêó ó÷íіâ ó ïðîöåñі
íàâ÷àííÿ. Êðіì òðàäèöіéíîї ñèñòåìè íàâ÷àííÿ, є êіëüêà àëüòåðíàòèâíèõ.
Àêòèâíî ïî÷èíàþòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ і ðіçíі ïåäàãîãі÷íі òåõíîëîãії â
ðàìêàõ îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ, òàêі ÿê íàâ÷àííÿ ó ñïіâïðàöі,
іíäèâіäóàëüíèé і äèôåðåíöіéîâàíèé ïіäõіä äî íàâ÷àííÿ.

Âîäíî÷àñ îðãàíіçàöіÿ íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîãî ïðîöåñó ìàє çîñåðåäæó-
âàòèñÿ íà àêòèâíîìó âèêîðèñòàííі ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé íàâ÷àííÿ ó 
ñïіâïðàöі. Îäíèì іç îñíîâíèõ ïðèéîìіâ îðãàíіçàöії ñïіëüíîї ðîáîòè ó÷íіâ
є òåõíîëîãіÿ ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі.

Ïðîєêòíà äіÿëüíіñòü äîçâîëÿє ðîçâèíóòè åôåêòèâíі çàñîáè ñàìîñòіéíîї
íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, ïîєäíàòè òåîðåòè÷íі òà ïðàêòè÷íі ñêëàäîâі äіÿëü-
íîñòі ó÷íіâ, äîçâîëÿє îñîáèñòîñòі äèòèíè ðîçêðèòè, ðîçâèíóòè é ðåàëіçó-
âàòè òâîð÷èé ïîòåíöіàë. Ïðіîðèòåòíèìè ñòàþòü ôîðìè ñàìîñòіéíîї ðîáîòè
ó÷íіâ, ùî çàñíîâàíі íå òіëüêè íà çàñòîñóâàííі îòðèìàíèõ çíàíü і óìіíü, à 
é íà îòðèìàííі íà їõ îñíîâі íîâèõ. Ìåòîä ïðîєêòіâ çàâæäè ïåðåäáà÷àє âè-
ðіøåííÿ ÿêîїñü ïðîáëåìè ç âèêîðèñòàííÿì ðіçíîìàíіòíèõ ìåòîäіâ òà
îáîâ’ÿçêîâîãî іíòåãðóâàííÿ çíàíü, óìіíü ç ðіçíèõ ãàëóçåé íàóêè, òåõíіêè,
òåõíîëîãії, òâîð÷èõ ãàëóçåé.

Ñóòíіñòü ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі. Ó ñó÷àñíіé øêîëі ìåòîä ïðîєêòіâ ðîç-
ãëÿäàþòü ÿê ñèñòåìó íàâ÷àííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêîї ó÷íі íàáóâàþòü çíàíü і 
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âìіíü ó ïðîöåñі ïëàíóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü-ïðîєêòіâ, 
ùî ïîñòóïîâî óñêëàäíþþòüñÿ. Ìåòîä ïðîєêòіâ íàëåæèòü äî ïåäàãîãі÷íèõ
òåõíîëîãіé ÕÕІ ñòîëіòòÿ, ÿêі ïåðåäáà÷àþòü óìіííÿ àäàïòóâàòèñÿ ó øâèä-
êîïëèííîìó ñâіòі.

Â îñíîâі ìåòîäó ëåæèòü ðîçâèòîê ïіçíàâàëüíèõ іíòåðåñіâ ó÷íіâ, óìіíü 
ñàìîñòіéíî êîíñòðóþâàòè ñâîї çíàííÿ é îðієíòóâàòèñÿ â іíôîðìàöіéíîìó 
ïðîñòîðі, âèÿâëÿòè êîìïåòåíöіþ â ïèòàííÿõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç òåìîþ ïðîєêòó, 
ðîçâèâàòè êðèòè÷íå ìèñëåííÿ. Öåé ìåòîä çàâæäè îðієíòîâàíèé íà ñàìî-
ñòіéíó äіÿëüíіñòü – іíäèâіäóàëüíó, ïàðíó àáî ãðóïîâó, ÿêó ó÷íі âèêîíóþòü 
ïðîòÿãîì ïåâíîãî âіäðіçêó ÷àñó. Ðåçóëüòàòè âèêîíàíèõ ïðîєêòіâ ïîâèííі
áóòè íàî÷íèìè, òîáòî «âіä÷óòíèìè». Äëÿ òåîðåòè÷íîї ïðîáëåìè ìàє áóòè 
çíàéäåíî êîíêðåòíå ðіøåííÿ, à äëÿ ïðàêòè÷íîї – êîíêðåòíèé ðåçóëüòàò, 
ãîòîâèé äî âïðîâàäæåííÿ.

Ïіä ìåòîäîì ïðîєêòіâ â òåõíîëîãі÷íіé îñâіòíіé ãàëóçі ðîçóìіþòü ñïîñіá 
îðãàíіçàöії ïіçíàâàëüíî-òðóäîâîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ. Íàéãîëîâíіøèé îñíî-
âîïîëîæíèé ïðèíöèï ìåòîäó ïðîєêòіâ – âèõîäèòè ç іíòåðåñіâ äèòèíè, áåç-
ïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèõ ç її ïðàêòè÷íèìè і äóõîâíèìè ïîòðåáàìè, ïîòðåáàìè 
її áëèçüêèõ, ñóñïіëüñòâà.

Ïіä ïðîєêòîì ó áіëüø øèðîêîìó ñåíñі ðîçóìієòüñÿ îáґðóíòîâàíà, ñïëà-
íîâàíà òà óñâіäîìëåíà äіÿëüíіñòü, ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ ó øêîëÿðіâ 
ïåâíîї ñèñòåìè іíòåëåêòóàëüíèõ і ïðàêòè÷íèõ óìіíü. Ó âóæ÷îìó ðîçó-
ìіííі – ïðîєêòíà äіÿëüíіñòü ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê ñïіëüíà íàâ÷àëüíî-ïіçíà-
âàëüíà, òâîð÷à àáî іãðîâà äіÿëüíіñòü, ùî ìàє ñïіëüíó ìåòó, óçãîäæåíі 
ìåòîäè, ñïîñîáè äіÿëüíîñòі, ñïðÿìîâàíі íà äîñÿãíåííÿ îñâіòíüîãî ðåçóëü-
òàòó.

Òîáòî ïðîєêò – öå «øіñòü Ï» (ñõ. 15).

роблемаПроблема

Проєктування

(планування)

Пош
ук

 

інф
ор

мац
ії

р фПортфоліо

Презентація

Продукт
Продукт

«6П» ПРОЄКТУ

Ñõåìà 15. «Øіñòü Ï» ïðîєêòó

Ïðîєêòíà äіÿëüíіñòü âèñòóïàє îäíієþ ç îñíîâíèõ ñòðóêòóðíèõ îäèíèöü 
ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, âîíà ñïðèÿє:

 çàáåçïå÷åííþ öіëіñíîñòі ïåäàãîãі÷íîãî ïðîöåñó, çäіéñíåííþ â єäíîñòі 
ðіçíîáі÷íîãî ðîçâèòêó, íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ ó÷íіâ;

 ðîçâèòêó ïіçíàâàëüíèõ і òâîð÷èõ çäіáíîñòåé, àêòèâíîñòі é îðãàíіçîâà-
íîñòі, ñàìîñòіéíîñòі òà öіëåñïðÿìîâàíîñòі ó÷íіâ;

 ôîðìóâàííþ ïðîєêòíîãî ñâіòîãëÿäó і ìèñëåííÿ, çäîáóòòþ óçàãàëüíå-
íèõ ïðåäìåòíèõ і ìіæïðåäìåòíèõ çíàíü òà âìіíü;

 àäàïòàöії äî ñó÷àñíèõ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ óìîâ æèòòÿ;
 ôîðìóâàííþ ïіçíàâàëüíèõ ìîòèâіâ íàâ÷àííÿ, îñêіëüêè ó÷íі áà÷àòü

êіíöåâèé ðåçóëüòàò ñâîєї äіÿëüíîñòі, ÿêèé ïіäâèùóє їõíþ ñàìîîöіíêó, âè-
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êëèêàє áàæàííÿ â÷èòèñÿ і âäîñêîíàëþâàòè ñâîї çíàííÿ, âìіííÿ òà îñî-
áèñòіñíі ÿêîñòі.

Âèêîðèñòàííÿ â îñâіòíüîìó ïðîöåñі ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі çàáåçïå÷óє:
 ðåçóëüòàò ïîçèòèâíîї ïåäàãîãіêè: áà÷èòè â äèòèíі ëèøå ïîçèòèâíå і

äîáðå – ó ñòîñóíêàõ, ó ïîâåäіíöі, ó ïðîöåñі ðîáîòè;
ðåçóëüòàò àêòèâíîї ïåäàãîãіêè: çðîáèòè ó÷íÿ òâîðöåì ñâîєї âëàñíîї

îñâіòè;
ïîâàãó â÷èòåëÿ äî äèòèíè: êîæåí ó÷åíü/ó÷åíèöÿ óíіêàëüíі.
Ç ïîãëÿäó â÷èòåëÿ – íàâ÷àëüíèé ïðîєêò – öå äèäàêòè÷íèé çàñіá, ùî 

â÷èòü ïðîєêòóâàííþ, òîáòî öіëåñïðÿìîâàíіé äіÿëüíîñòі çі çíàõîäæåííÿ
ñïîñîáó âèðіøåííÿ ïðîáëåìè øëÿõîì ðîçâ’ÿçàííÿ çàâäàíü, ùî âèïëèâà-
þòü ç öієї ïðîáëåìè.

Ç ïîãëÿäó ó÷íÿ ïðîєêò – öå ìîæëèâіñòü ðîáèòè ùîñü öіêàâå ñàìîñòіéíî,
â ãðóïі àáî ñàìîìó, ìàêñèìàëüíî âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîї ìîæëèâîñòі; öå 
äіÿëüíіñòü, ùî äîçâîëÿє ïðîÿâèòè ñåáå, ñïðîáóâàòè ñâîї ñèëè, äîêëàñòè
ñâîї çíàííÿ, ïðèíåñòè êîðèñòü і ïîêàçàòè ïóáëі÷íî äîñÿãíóòèé ðåçóëüòàò; 
âîíà ñïðÿìîâàíà íà âèðіøåííÿ öіêàâîї ïðîáëåìè, âèçíà÷åíîї ñàìèìè
ó÷íÿìè ó âèãëÿäі ìåòè і çàâäàííÿ, à ðåçóëüòàò öієї äіÿëüíîñòі – çíàéäåíèé
ñïîñіá ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè – ìàє ïðàêòè÷íèé õàðàêòåð, і, ùî äîñèòü 
âàæëèâî, öіêàâèé і çíà÷èìèé äëÿ ñàìèõ âіäêðèâà÷іâ.

Íàâ÷àëüíі ïðîєêòè ìàþòü íà ìåòі:
ïіäâèùèòè/ðîçâèíóòè òàëàíòè òà çäіáíîñòі ó÷íіâ;
çìіöíèòè øêіëüíі/ñіìåéíі ñòîñóíêè ìіæ ëþäüìè;
ó÷èòèñÿ ðîçóìіòè, ùî æèòè êðàùå ðàçîì;
ñôîðìóâàòè çâ’ÿçîê ìіæ øêîëîþ é ìàéáóòíіì äîðîñëèì æèòòÿì ó÷íіâ;
äîïîìîãòè ó÷íÿì ðåàëіçóâàòè ñåáå, âіäêðèòèñÿ äëÿ ñâіòó;
óðàõîâóâàòè іíäèâіäóàëüíіñòü, íåïîâòîðíіñòü, óíіêàëüíіñòü êîæíîãî.
Óìіííÿ, ÿêі ôîðìóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі, ïîäàíî â

òàáëèöі 8.

Òàáëèöÿ 8

ÓÌІÍÍß, ßÊІ ÔÎÐÌÓЄ ÏÐÎЄÊÒÍÀ ÄІßËÜÍІÑÒÜ

Навчально-організаційні (управлінські) вміння
Загальнонавчальні 
вміння, що
забезпечують:
планування
(визначення цілей і
засобів їх досягнення),
організацію 
(створення і ((
вдосконалення 
взаємодії між 
керованою і керуючою 
системами для
виконання планів),
контроль (збір 
інформації про процес 
виконання намічених
планів),

У цю групу входять такі вміння і навички:
Розуміти навчальне завдання, що пред’являється для інди-
відуальної і колективної діяльності.
Розуміти послідовності дій, що реалізуються при індивіду-
альному і колективному виконанні навчального завдання.
Дотримуватися послідовності дій при індивідуальному ви-
конанні навчального завдання у відведений час.
Дотримуватися послідовності дій при колективному вико-
нанні навчального завдання у відведений час.
Дотримуватися послідовності виконання домашніх навчаль-
них завдань в певних часових межах.
Самостійно (або за порадою вчителя) готувати робоче
місце для навчальних занять в школі і вдома.
Користуватися навчальним приладдям відповідно до при-
йнятих норм.
Дотримуватися правильної постави на робочому місці.
Виконувати поради вчителя щодо дотримання основних
правил гігієни навчальної праці.
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регулювання
(коригування планів і 
процесу їх реалізації)
аналіз (вивчення й 
оцінка процесу та
результатів виконання 
планів) власної
навчальної діяльності 
учнями.

Порівнювати отримані результати з навчальним завданням, 
з планом його реалізації.
Володіти основними засобами різних форм контролю (са-
моконтроль, взаємоконтроль).
Оцінювати свою навчальну діяльність і діяльність одноклас-
ників за заданим алгоритмом.
Вносити потрібні зміни в послідовність і час виконання на-
вчального завдання.

Навчально-інформаційні вміння
загальнонавчальні
вміння, що 
забезпечують 
знаходження,
переробку і
використання
інформації для 
вирішення навчальних 
завдань.

Цю групу можна розділити на 3 підгрупи:
Уміння працювати з письмовими текстами
Свідомо, правильно читати з дотриманням основних норм
літературної вимови (логічних наголосів і пауз, тону, темпу
читання).
Користуватися різними видами читання: суцільним, вибірко-
вим, коментованим; за ролями; уголос.
Переходити з одного виду читання на інший.
Працювати з основними компонентами підручника: змістом; 
питаннями і завданнями до навчального тексту; словником; 
додатками і зразками.
Знаходити в тексті підзаголовок, абзац, новий рядок.
Визначати приблизний зміст книги за її компонентами.
Формувати повноцінну навичку читання і письма, уміння 
брати участь у діалозі, інсценізаціях, створювати короткі
усні й письмові монологічні висловлення.
Працювати з різними видами та джерелами інформації.
Формувати прийоми самостійної роботи з дитячими книжками.
Добирати і групувати матеріали з певної теми.
Складати простий план письмового тексту.
Грамотно і каліграфічно правильно списувати і писати під 
диктовку тексти.
Оформляти зошити і письмові роботи відповідно до прийня-
тих норм.
Створювати письмові тексти різних типів: розповідь, опис, 
міркування.
Володіти різними формами викладу: докладний – стислий, 
повний – вибірковий.
Формувати в молодших школярів повноцінні навички 
письма, умінь висловлювати свої думки, почуття, ставлення
та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі, вияв-
ляти себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності.
Уміння працювати з усними текстами
Розуміти сказане одноразово в нормальному темпі.
Розрізняти тематику і жанри дитячої літератури, опрацьову-
вати тексти різних видів (художні, науково-популярні, на-
вчальні, медіатексти).
Складати простий план усного тексту.
Створювати усні тексти різних типів.
Виразно говорити.
Володіти різними видами переказу.
Уміння працювати з реальними об’єктами як джерелами 
інформації
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Навчально-інформаційні вміння
Формувати в учнів уміння аналізувати, інтерпретувати, кри-
тично оцінювати інформацію в медіатекстах та використо-
вувати її для збагачення власного досвіду, створювати
прості медіапродукти.
Здійснювати спостереження об’єкта відповідно до цілей, за-
пропонованих учителем.
Використовувати за рекомендацією вчителя різні види спо-
стереження.
Здійснювати якісний і кількісний опис об’єкта, що спостері-
гається.
Формувати під керівництвом вчителя найпростіші моделі.

Навчально-логічні вміння
загальнонавчальні
вміння, що
забезпечують чітку
структуру процесу 
постановки
і виконання 
навчальних завдань.

Уміння в цій групі поділяються відповідно до основних розу-
мових операцій аналізу та у синтезу:
- визначати об’єкт аналізу і синтезу;
- визначати властивості та суттєві ознаки об’єкта;
- здійснювати якісний і кількісний опис компонентів об’єкта;
- визначати просторові відносини компонентів об’єкта;
- визначати причинно-наслідкові зв’язки компонентів
об’єкта;
- визначати об’єкти порівняння;
- виконувати неповне однолінійне порівняння.

Âàæëèâå çíà÷åííÿ ó ôîðìóâàííі îñîáèñòіñíîãî ñòàâëåííÿ äî îá’єêòіâ
âèâ÷åííÿ íàëåæèòü ïðàêòèêî-îðієíòîâàíèì ïðîєêòàì, ÿêі ïåðåäáà÷àþòü 
âèâ÷åííÿ ïðèðîäè ðіäíîãî êðàþ, ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàâêîëèøíüîþ 
äіéñíіñòþ, ôîðìóþòü â ó÷íіâ åìîöіéíî-öіííіñíå ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè òà
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.

Ïðàêòèêî-îðієíòîâàíі ïðîєêòè ÷іòêî íàöіëåíі íà ðåçóëüòàò – âèðіá, ùî
çàäîâîëüíÿє êîíêðåòíó ïîòðåáó. Ìîæëèâà îðієíòàöіÿ íà ïåâíèé ñîöіàëü-
íèé ðåçóëüòàò, ÿêèé ñòîñóєòüñÿ áåçïîñåðåäíіõ іíòåðåñіâ ó÷àñíèêіâ àáî
ñïðÿìîâàíèé íà âèðіøåííÿ ñóñïіëüíèõ ïðîáëåì. Òóò íåîáõіäíà íå òіëüêè
äîáðå ïðîäóìàíà ñòðóêòóðà ïðîєêòó, àëå і õîðîøà îðãàíіçàöіÿ êîîðäèíà-
öіéíîї ðîáîòè ç êîðèãóâàííÿ ñïіëüíèõ òà іíäèâіäóàëüíèõ çóñèëü, îðãàíіçà-
öії ïðåçåíòàöії îòðèìàíèõ ðåçóëüòàòіâ і ìîæëèâèõ ñïîñîáіâ їõ óïðîâàäæåííÿ
â ïðàêòèêó, à òàêîæ îðãàíіçàöіÿ çîâíіøíüîї îöіíêè ïðîєêòó. Ðåçóëüòàòîì 
є ñîöіàëüíî çíà÷óùà ñïðàâà.

Ìîæëèâà ñàìîîöіíêà é îöіíêà îäíîêëàñíèêіâ (âçàєìîîöіíþâàííÿ).
Îñíîâíèìè êðèòåðіÿìè ìîæóòü áóòè:

ñàìîñòіéíіñòü ðîáîòè íàä ïðîєêòîì;
àêòóàëüíіñòü òà çíà÷óùіñòü òåìè;
ïîâíîòà ðîçêðèòòÿ òåìè;
îðèãіíàëüíіñòü âèðіøåííÿ;
àðòèñòèçì і âèðàçíіñòü âèñòóïó;
ðîçêðèòòÿ çìіñòó ïðîєêòó íà ïðåçåíòàöії;
âèêîðèñòàííÿ çàñîáіâ íàî÷íîñòі, òåõíі÷íèõ çàñîáіâ.
Êіíöåâèé ïðîäóêò äîöіëüíî âèêîðèñòàòè ó æèòòі êëàñó, øêîëè, ìіêðî-

ðàéîíó, ìіñòà, äåðæàâè. Âàæëèâî, ùîá ó÷íі îöіíèëè ðåàëüíіñòü âèêî-
ðèñòàííÿ ïðîäóêòó íà ïðàêòèöі òà éîãî çäàòíіñòü âèðіøèòè ïîñòàâëåíó
ïðîáëåìó.
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Íàïðèêëàä, ðåàëіçóþ÷è ìіíі-ïðîєêò «Êâіòè â ìîєìó æèòòі» (2 êëàñ), 
ìîæíà çàïðîïîíóâàòè ó÷íÿì ñòâîðèòè «Çåëåíèé äіì», äå ó÷íі áóäóòü âè-
ðîùóâàòè êіìíàòíі ðîñëèíè ÷è ðîçñàäó êâіòіâ äëÿ âèñàäêè íà ïðèøêіëüíіé 
äіëÿíöі àáî ç ìåòîþ їõ ïîøèðåííÿ ñåðåä æèòåëіâ ìіêðîðàéîíó, ñåëà. Ïðàê-
òèêî-îðієíòîâàíèìè ìîæóòü áóòè ïðîєêòè «Ìè ñàäæàєìî äåðåâà» (êîðèñíà
ñïðàâà, ùî ìîæå áóòè âèêîíàíà ðàçîì ç äîðîñëèìè), (1 êëàñ), «Íå çðèâàé 
ïåðøîöâіò», «Øêîëà äîáðèõ çâè÷îê» (2 êëàñ) [3].

Äîñëіäíèöüêèé ïðîєêò çà ñòðóêòóðîþ íàãàäóє íàóêîâå äîñëіäæåííÿ. 
Âіí âêëþ÷àє îáґðóíòóâàííÿ àêòóàëüíîñòі îáðàíîї òåìè, ïîçíà÷åííÿ çà-
âäàíü äîñëіäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâå âèñóíåííÿ ãіïîòåçè ç ïîäàëüøîþ її ïåðå-
âіðêîþ, îáãîâîðåííÿ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàòіâ. Ïðè öüîìó âèêîðèñòîâóþòüñÿ
ìåòîäè ñó÷àñíîї íàóêè: ëàáîðàòîðíèé åêñïåðèìåíò, äîñëіäæåííÿ, ìîäåëþ-
âàííÿ, ñîöіîëîãі÷íå îïèòóâàííÿ, іíòåðâ’þâàííÿ. Çàêіí÷óєòüñÿ ïðîєêò îá-
ãîâîðåííÿì і îôîðìëåííÿì ðåçóëüòàòіâ, ôîðìóëþâàííÿì âèñíîâêіâ і 
ïîçíà÷åííÿì ïðîáëåìè íà ïîäàëüøó ïåðñïåêòèâó äîñëіäæåííÿ. Íàïðè-
êëàä, âèêîíàííÿ ïðîєêòó, çàâäàííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷àє çáіð іíôîðìàöії
(ïðåäìåòіâ), ùî ìàє âіäíîøåííÿ äî ïðèðîäè, іñòîðії ðіäíîãî êðàþ, ó ìіñöå-
âèõ æèòåëіâ ñòàðøîãî ïîêîëіííÿ; àáî óêëàäàííÿ ïåðåëіêó ðîñëèí і òâà-
ðèí, ùî îõîðîíÿþòüñÿ â ðіäíîìó êðàї (çàïî÷àòêóâàííÿ ìіñöåâîї ìàëîї 
×åðâîíîї êíèãè ðіäíîãî êðàþ). Äîêëàäíіøå ïðî íàâ÷àëüíî-äîñëіäíèöüêó
äіÿëüíіñòü ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëі-
äæóþ ñâіò» áóëî ïðåäñòàâëåíî ó ïîïåðåäíüîìó ðîçäіëі.
Іíôîðìàöіéíèé ïðîєêò ñïðÿìîâàíèé íà çáіð іíôîðìàöії ïðî ÿêèéñü 

îá’єêò, ÿâèùå ç ìåòîþ її àíàëіçó, óçàãàëüíåííÿ òà ïîäàííÿ äëÿ øèðîêîї 
àóäèòîðії. Öå òèï ïðîєêòіâ, ïîêëèêàíèõ íàâ÷èòè ó÷íіâ çäîáóâàòè é àíàëі-
çóâàòè іíôîðìàöіþ. Òàêèé ïðîєêò ìîæå іíòåãðóâàòèñÿ â áіëüøèé äîñëіä-
íèöüêèé ïðîєêò і áóòè éîãî ÷àñòèíîþ. Ó÷íі âèâ÷àþòü і âèêîðèñòîâóþòü 
ðіçíі ìåòîäè îòðèìàííÿ іíôîðìàöії (ëіòåðàòóðà, áіáëіîòå÷íі ôîíäè, ÇÌІ, 
áàçè äàíèõ, ó òîìó ÷èñëі åëåêòðîííі, ìåòîäè àíêåòóâàííÿ і іíòåðâ’þâàííÿ), 
її îáðîáêè (àíàëіç, óçàãàëüíåííÿ, çіñòàâëåííÿ ç âіäîìèìè ôàêòàìè, àðãó-
ìåíòîâàíі âèñíîâêè) і ïðåçåíòàöії (äîïîâіäü, ïóáëіêàöіÿ, ðîçìіùåííÿ â 
ìåðåæі іíòåðíåò òà ëîêàëüíèõ ìåðåæàõ, òåëåêîíôåðåíöіÿ).

Ðåçóëüòàòîì іíôîðìàöіéíîãî ïðîєêòó ÷àñòî є ïëàêàò, ëåïáóê, ïóáëіêà-
öіÿ â øêіëüíіé ãàçåòі, ó æóðíàëі, â іíòåðíåòі.

Îðãàíіçîâóþ÷è ïðîєêòíó äіÿëüíіñòü, ó÷èòåëü ìàє çðîáèòè òàê, ùîá ðî-
áîòà ó÷íіâ äіéñíî áóëà ïðîєêòíîþ, ùîá âîíà íå çâîäèëàñÿ äî ïðîñòî ñàìî-
ñòіéíîї ðîáîòè ç áóäü-ÿêîї òåìè. Ïåðø çà âñå, ïî÷èíàþ÷è ðîáîòó íàä 
ïðîєêòîì, ó÷èòåëü ïðîáóäæóє â ó÷íіâ іíòåðåñ äî òåìè ïðîєêòó. Òåìà íà-
â÷àëüíîãî ïëàíó і òåìà ïðîєêòó – öå ðіçíі òåìè. Òåìà ïðîєêòó ïîâèííà 
áóòè ñôîðìóëüîâàíà ïðèðîäíîþ äëÿ äіòåé ìîâîþ і òàê, ùîá âèêëèêàòè їõ 
іíòåðåñ. Öå ìîæå áóòè ðîçêàçàíà êàçêà, ïðèò÷à, ðîçіãðàíà іíñöåíіçàöіÿ ÷è 
ïåðåãëÿíóòèé âіäåîñþæåò, ñôîðìóëüîâàíà ïðîáëåìà òîùî. Òåìà ïîâèííà
áóòè íå òіëüêè áëèçüêà é öіêàâà, à é äîñòóïíà, ùîá âіäïîâіäàëà âіêîâèì 
îñîáëèâîñòÿì ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ.

Ó öüîìó âіöі äîìіíóâàííÿ íàî÷íî-îáðàçíîãî ìèñëåííÿ, іíòåðåñ äî íà-
âêîëèøíüîãî ñâіòó ïіäøòîâõóþòü äіòåé äî âèáîðó òåìè, ÿêà ìàє êîíêðåò-
íèé çìіñò і ÷іòêå, êîíêðåòíå ïðàêòè÷íå âòіëåííÿ. Ó ïðîãðàìі іíòåãðîâàíîãî 
êóðñó òåìè ïðîєêòіâ òіñíî ïåðåïëіòàþòüñÿ çі çìіñòîì îñíîâíîãî íàâ÷àëü-
íîãî ìàòåðіàëó, òàêèì ÷èíîì çàáåçïå÷óєòüñÿ óñâіäîìëåííÿ ñîöіàëüíîї çíà-
÷óùîñòі ïðîáëåìè, ÿêó òðåáà ðîçâ’ÿçàòè, ìîòèâàöіÿ äî ñàìîñòіéíîї ðîáîòè, 
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ôîðìóâàííÿ ÿêîї ó öåé âіêîâèé ïåðіîä ïåðåáóâàє â çîíі íàéáëèæ÷îãî ðîç-
âèòêó.

Ó÷èòåëü/â÷èòåëüêà ìîæå ðàçîì ç ó÷íÿìè âèçíà÷àòè òåìàòèêó ïðîєê-
òіâ, óðàõîâóþ÷è іíòåðåñè ó÷íіâ òà їõíіõ áàòüêіâ, ðåãіîíàëüíі îñîáëèâîñòі,
ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íó áàçó çàêëàäó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè, ðіâåíü ïіä-
ãîòîâëåíîñòі ó÷íіâ òîùî. Âèáèðàþ÷è òåìè äëÿ ïðîєêòіâ, äîöіëüíî ïðî-
âåñòè îïèòóâàííÿ àáî àíêåòóâàííÿ, çàïðîïîíóâàâøè ó÷íÿì ïіäêðåñëèòè
äåêіëüêà ïðîáëåì, ÿêі їì íàéáіëüø öіêàâі. Ïðîєêòè і òèì îñîáëèâі, ùî 
ìîæíà іíòåãðóâàòè ïðîáëåìè і çìіíþâàòè àêöåíòè. Àäæå îñíîâíà ìåòà
ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі – íå òàê ïîãëèáèòè çíàííÿ ó÷íіâ ç ïåâíîãî ïèòàííÿ, 
ÿê íàáóòè äîñâіäó ñàìîñòіéíîãî âèðіøåííÿ çàâäàíü, âìіííÿ ôîðìóëþâàòè
çàäà÷і/çàâäàííÿ і ñòàâèòè çàïèòàííÿ, ïðàöþâàòè â êîìàíäі, çíàõîäèòè 
íåñòàíäàðòíі é îðèãіíàëüíі ðіøåííÿ ïðîáëåìè, ðîçêðèòè іíäèâіäóàëüíèé 
ïîòåíöіàë, ïðîÿâèòè òâîð÷іñòü.

Òåìàòèêà ïðîєêòіâ äðóãîãî ðîêó íàâ÷àííÿ ìàє ïîãëèáëþâàòè é ðîçøè-
ðþâàòè çíàííÿ òåì, ùî îïàíîâóâàëèñü ó 1 êëàñі. Îðієíòîâíà òåìàòèêà іí-
ôîðìàöіéíèõ ïðîєêòіâ ó 1–2 êëàñàõ ìîæå áóòè òàêîþ:

«Моя дорога до школи»,
«Дорожні знаки біля школи»,
«Професії людей, які працюють у школі»,
«Історія іграшок»,
«Мій домашній улюбленець»,
«Винаходи людства, відомі винахідники»,

«Корисні речі для дому»,
«Мій родовід»,
«Традиції моєї родини»,
«Знайомтеся, мій друг…»,
«Їжа та хороший настрій»,
«Символи моєї країни» тощо.

Ç ïîãëèáëåíèì çìіñòîì, íàïðèêëàä:

«Будьмо знайомі!» (Походження
назв рослин і тварин),
«Як готуються до зими бджоли?»,
«Як зимують мухи?»,
«Чому риби плавають?»,
«Чим люди чистили зуби до того,
як придумали зубну щітку?»,
«Чому одяг для чоловіків і жінок 
застібається по-різному?»,
«Які права у котів та собак?»,
«Чому вимерли динозаври?»,
«“Книга скарг” природи»,
«Чи далеко від нас до Сонця»,
«Чому буває високосний рік?»,
«Чому у тижні 7 днів?»,
«Скільки свят у році?»,
«З якого дня починається робочий 
тиждень у різних країнах?»,
«Як із овечої вовни роблять одяг?»,
«Осінні прикмети»,
«Природа в нашому домі»,
«Екологічна кухня»,
«Екологія душі»,
«Жива душа природи»,
«Краса врятує світ»,
«Планета людей»,

«Екологічний світлофор»,
«Ліс дякує та сердиться»,
«Що таке зимова сплячка?»,
«Яка тварина найбільша на Землі?»,
«Чи можуть тварини розмовляти?»,
«Як бджоли роблять мед?»,
«Чому кусаються комарі?»,
«Чому світлячки світяться вночі?»,
«Як павуки плетуть павутину?»,
«Як риби дихають під водою?»,
«Чи всі птахи літають?»,
«Звідки птахи знають, коли потрібно
відлітати в теплі краї?»,
«Як птахи знаходять дорогу, повертаю-
чись з теплих країв?»,
«Чому дятли видають стук?»,
«Чи всі рослини виростають із насіння?»,
«Чому у квітів яскраві кольори?»,
«Чому деякі квіти мають запах парфумів?»,
«Чому у деяких рослин бувають колючки?»,
«Чому у деяких дерев восени опадає
листя?»,
«Чому деякі рослини взимку помирають?»,
«Як із рослин виготовляють тканини?»,
«Вода – це життя»,
«Моє місто/село» та багато ін.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



195

Ðåàëіçóþ÷è іíôîðìàöіéíі ïðîєêòè – ðîçïîâіäі ó ðіçíîìàíіòíèõ ôîð-
ìàõ – óñíіé, ïèñüìîâіé, ïіäãîòîâöі ïðåçåíòàöіéíèõ ìàòåðіàëіâ òîùî – ó 
øêîëÿðіâ ôîðìóþòüñÿ ñïîñîáè ñàìîîðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі,
âìіííÿ ïðàöþâàòè ç äîäàòêîâîþ іíôîðìàöієþ ç äîïîìîãîþ äîðîñëèõ (ïî-
øóê íåîáõіäíîї іíôîðìàöії â äîâіäêîâèõ âèäàííÿõ, ó òîìó ÷èñëі íà åëåê-
òðîííèõ íîñіÿõ, ó ìåðåæі іíòåðíåò), êîìóíіêàòèâíі òà êîìóíіêàöіéíі 
óìіííÿ òà íàâè÷êè.

Òâîð÷à ñàìîñòіéíà äіÿëüíіñòü øêîëÿðіâ – öå ñó÷àñíà ïîòðåáà. Ñüîãîäíі 
ÿê íіêîëè ïîòðіáíі ëþäè òâîð÷і, êðåàòèâíі, çäàòíі ëàìàòè çâè÷íі, àëå íå-
ïðîäóêòèâíі, íåðàöіîíàëüíі, íååôåêòèâíі ñòåðåîòèïè. Ìîäåðíіçàöіÿ çìіñòó 
îñâіòè ïåðåäáà÷àє âèêîðèñòàííÿ іííîâàöіéíèõ îñâіòíіõ òåõíîëîãіé òà íî-
âèõ ìåòîäè÷íèõ ïіäõîäіâ, ùî ñïðèÿòèìóòü íå íàêîïè÷åííþ ó÷íÿìè çíàíü 
і âìіíü, à ñïîíóêàòèìóòü øêîëÿðіâ äî ïåðåíåñåííÿ їõ ó íîâó ñèòóàöіþ, äî 
àêòèâíîї òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, íåîðäèíàðíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìíèõ íà-
â÷àëüíèõ òà æèòòєâèõ çàâäàíü.

Òâîð÷èé ïðîєêò íå ìàє ÷іòêîї ñòðóêòóðè ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ і 
ðåàëіçóєòüñÿ âіäïîâіäíî äî õàðàêòåðó êіíöåâîãî ðåçóëüòàòó òà іíòåðåñіâ
äіòåé. Äіÿëüíіñòü ðîçâèâàєòüñÿ, ïіäïîðÿäêîâóєòüñÿ êіíöåâîìó ðåçóëüòàòó,
ïðèéíÿòіé ãðóïîþ ëîãіöі ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі, іíòåðåñàì ó÷àñíèêіâ ïðî-
єêòó.

Òâîð÷і ïðîєêòè îäíàê ïðèïóñêàþòü âèçíà÷åííÿ ïîòðåáè, àíàëіç íàÿâ-
íèõ îá’єêòіâ, çàçíà÷åííÿ âèìîã äî îá’єêòó ïðîєêòóâàííÿ, âèðîáëåííÿ ïåð-
âèííèõ іäåé, їõ àíàëіç òà âèáіð îäíієї, ïëàíóâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ, îöіíêó 
(ðåôëåêñіþ). Ôîðìà ïðåäñòàâëåííÿ ðåçóëüòàòіâ ìîæå áóòè ðіçíîþ (âèðіá, 
âіäåîôіëüì, ñâÿòî, åêñïåäèöіÿ, ðåïîðòàæ òà іí.).

Òâîð÷èé ïðîєêò ïåðåäáà÷àє ìàêñèìàëüíî âіëüíèé і íåòðàäèöіéíèé ïіäõіä 
äî îôîðìëåííÿ òà ïîäà÷і ðåçóëüòàòіâ. Öå ìîæóòü áóòè àëüìàíàõè, òåàòðàëі-
çàöії, ñïîðòèâíі іãðè, òâîðè îáðàçîòâîð÷îãî àáî äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
ìèñòåöòâà, âіäåîôіëüìè, ïðîãðàìè ñâÿòà. Êіíöåâèì ïðîäóêòîì òâîð÷îãî 
ïðîєêòó ìîæóòü áóòè ìàëþíîê, ôîòîãðàôії, ãàçåòà, åêîëîãі÷íèé çíàê, ïëà-
êàò, çáіðêà, ñâÿòî, âèñòàâà, ñöåíêà, ãîäіâíèöÿ òîùî.

Ïðèêëàäîì òâîð÷îãî ïðîєêòó ìîæå áóòè ïðîєêò «Ìîє óëþáëåíå ìіñöå 
âіäïî÷èíêó â ìіñòі (ñåëі)» (1 êëàñ) [3]. Ó 2 êëàñі ó õîäі ðåàëіçàöії ìіíі-ïðî-
єêòó «Çàõèñòè ïðèðîäó» ìîæíà çàïðîïîíóâàòè ó÷íÿì íàìàëþâàòè ïëà-
êàòè, ìàëþíêè, ùî ïðîïàãóþòü åíåðãîçáåðåæåííÿ. Ìîæëèâî, öå áóäå 
ïëàêàò ç íàãàäóâàííÿì ïðî òå, ÿê ïîòðіáíî äáàéëèâî âèêîðèñòîâóâàòè 
åíåðãіþ і ïàëèâíі êîðèñíі êîïàëèíè.

Çàëó÷åííÿ ó÷íіâ 2 êëàñó äî ó÷àñòі ó òâîð÷èõ ïðîєêòàõ ñòâîðþє óìîâè 
äëÿ ðåàëіçàöії êðåàòèâíîãî ïîòåíöіàëó ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ.

Äëÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ äîìіíóþ÷èìè çàëèøàþòüñÿ іãðîâі (ðîëüîâі(( )
ïðîєêòè, áåçïîñåðåäíüîþ ìåòîþ ÿêèõ є ó÷àñòü ó ãðóïîâіé äіÿëüíîñòі: ðіçíі 
іãðè, ïîñòàíîâêè ëÿëüêîâîãî òåàòðó àáî âèêîíàííÿ ðіçíîãî ðîäó ðîëåé,
ðîçâàãè òîùî.
Іãðîâі ïðîєêòè ïðèïóñêàþòü, ùî ó÷àñíèêè áåðóòü íà ñåáå ïåâíі ðîëі, 

îáóìîâëåíі çìіñòîì ïðîєêòó. Âåäó÷èé âèä äіÿëüíîñòі ó÷íіâ â òàêèõ ïðî-
єêòàõ – ðîëüîâà ãðà. Öå ìîæóòü áóòè іìіòàöії ñîöіàëüíèõ і äіëîâèõ âіäíî-
ñèí â ñèòóàöіÿõ, ïðèäóìàíèõ ó÷àñíèêàìè, ëіòåðàòóðíі ïåðñîíàæі â ïåâíèõ 
іñòîðè÷íèõ і ñîöіàëüíèõ óìîâàõ, âèäàòíі ãåðîї òîùî. Îáîâ’ÿçêîâî íàìі÷à-
þòüñÿ ïðîáëåìè і öіëі ïðîєêòó. Ðåçóëüòàòè íå çàâæäè ìîæëèâî ïåðåäáà-
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÷èòè íà ïî÷àòêó ðîáîòè, âîíè ìîæóòü âèçíà÷èòèñÿ ëèøå â êіíöі ïðîєêòó, 
àëå íåîáõіäíà ðåôëåêñіÿ ó÷àñíèêіâ ó ñïіââіäíîøåííі îòðèìàíèõ ðåçóëüòà-
òіâ ç ïîñòàâëåíîþ ìåòîþ.

Îñêіëüêè іãðîâі ïðîєêòè áàçóþòüñÿ íà ðîëüîâèõ іãðàõ, їõ ðîçðîáêà і 
ðåàëіçàöіÿ íàéáіëüø ñêëàäíà. Íàïðèêëàä, äëÿ ðåàëіçàöії ìіíі-ïðîєêòó
«Êíèãà ñêàðã ïðèðîäè» (2 êëàñ) ìîæíà çàïðîïîíóâàòè ó÷íÿì ñöåíàðіé
ñïåêòàêëþ-ìіíіàòþðè, ó ÿêîìó âіäîáðàæåíі ìіñöåâі åêîëîãі÷íі ïðîáëåìè.
Ó÷íі âèêîíóþòü ðîëі òіë (êîìïîíåíòіâ) ïðèðîäè, ÿêі âèñëîâëþþòü ñâîє
íåçàäîâîëåííÿ äіÿëüíіñòþ ëþäèíè ó ïðèðîäі. Äіòè çáèðàþòü ñêàðãè ó ñïå-
öіàëüíó êíèãó òà ïðîïîíóþòü øëÿõè âèïðàâëåííÿ ñèòóàöії.

Îêðåìîþ ñêëàäîâîþ є ñîöіàëüíå ïðîєêòóâàííÿ. Öå íàóêîâî-ïðàêòè÷íà
äіÿëüíіñòü, íàöіëåíà íà äіàãíîñòèêó àêòóàëüíèõ і ïåðñïåêòèâíèõ ñîöіàëü-
íèõ ïðîáëåì, âèðîáëåííÿ ðåñóðñîçàáåçïå÷åíèõ îïòèìàëüíèõ øëÿõіâ їõ 
âèðіøåííÿ. Ñîöіàëüíèé ïðîєêò ìàє ïðèíîñèòè êîðèñòü ãðîìàäі, à íå òіëüêè
âóçüêîìó êîëó îñіá. Äіÿëüíіñòü, îðієíòîâàíà íà êîðèñòü ãðîìàäè, є âàæëè-
âîþ äëÿ êîæíîãî ñóñïіëüñòâà, áî ïîêðàùóє éîãî çàãàëüíèé ñòàí, ó÷èòü
ëþäåé ñïðÿìîâóâàòè ñâîї âìіííÿ і óâàãó íå òіëüêè íà âëàñíå çáàãà÷åííÿ, à 
íà çàãàëüíå áëàãî. ×èìàëå ìіñöå ñåðåä ñîöіàëüíèõ ïðîєêòіâ çàéìàþòü åêî-
ëîãі÷íі. Ïðî öå ìîâà éòèìå äàëі ó ïîñіáíèêó. Ñóòíіñòü ñîöіàëüíîãî ïðî-
єêòóâàííÿ ïîëÿãàє і â êîíñòðóþâàííі áàæàíèõ ñòàíіâ ìàéáóòíüîãî,
íàïðèêëàä «Іäåї íîâîãî ÷àñó», «Іäåї íîâîãî ñåëà/ìіñòà» òîùî.

Ìіæ ñîöіàëüíèìè òà îñâіòíіìè ïðîєêòàìè є ïåâíі âіäìіííîñòі. Íà âіä-
ìіíó âіä ñîöіàëüíèõ ïðîєêòіâ, ÿêі ñïðÿìîâàíі íà ïåðåòâîðåííÿ òà âäîñêî-
íàëåííÿ ñîöіóìó, ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí і ïðîöåñіâ, ïåäàãîãі÷íèé ïðîєêò
ñôîêóñîâàíèé íà âèðіøåííі çàâäàíü îñâіòè òà âèõîâàííÿ. Àëå òàê âіäáó-
âàєòüñÿ â ÷èñòîìó âèãëÿäі. Êîëè ïîєäíóþòü öіëі òà ïðîáëåìè – âèíèêàє 
ñîöіàëüíî-ïåäàãîãі÷íå ïðîєêòóâàííÿ. Éîãî îá’єêòàìè ñòàþòü: ñîöіàëüíî-
êóëüòóðíå ñåðåäîâèùå (ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî ñîöіîêóëüòóðíîãî ïðî-
ñòîðó òà îïòèìіçàöіÿ óìîâ ñàìîðîçâèòêó îñîáèñòîñòі, ñîöіàëüíîї ãðóïè, 
òåðèòîðії â öіëîìó); ñïîñіá æèòòÿ (ïіäòðèìêà îêðåìèõ âèäіâ òà íàïðÿìіâ 
äіÿëüíîñòі îñîáèñòîñòі, ÿêі ñïðèÿþòü çðîñòàííþ ÿêіñíèõ ïîêàçíèêіâ 
æèòòÿ); ñôåðè æèòòєäіÿëüíîñòі îñîáèñòîñòі (îñâіòíÿ, íàâ÷àëüíà, âèðîá-
íè÷à, ñïîðòèâíà, іíôîðìàöіéíà òîùî). Òîìó ñîöіàëüíî-ïåäàãîãі÷íèé ïðî-
єêò – öå ñêîíñòðóéîâàíå ñîöіàëüíå íîâîââåäåííÿ, ìåòîþ ÿêîãî є 
âäîñêîíàëåííÿ ïåäàãîãі÷íèõ ïðîöåñіâ (ðîçâèòêó, îñâіòè, âèõîâàííÿ, ñî-
öіàëüíîãî ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñòі) ó ïåâíèõ ñîöіîêóëüòóðíèõ óìîâàõ 
(äèâ. ñõ. 16).

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МЕТОДУ ПРОЄКТІВ З ІНШИМИ
МЕТОДАМИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО СПРЯМУВАННЯ

МЕТОД ПРОЄКТІВНавчання 
у співпраці

Портфоліо
учня/учениці

Дискусії

Мозковий штурм Гра в ролях

Ñõåìà 16. Âçàєìîçâ’ÿçîê ìåòîäó ïðîєêòіâ ç іíøèìè ìåòîäàìè
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 ÂÈÄÈ ÏÐÎЄÊÒІÂ. Ðîçðіçíÿþòü òàêі âèäè ïðîєêòіâ (ñõ. 17).

ПРОЄКТИ ЗА ХАРАКТЕРОМ КОНТАКТІВ

регіональні проєкти

внутрішньошкільні проєкти

міжнародні проєкти проєкти класу

міжрегіональні проєкти

Ñõåìà 17. Âèäè ïðîєêòіâ çà õàðàêòåðîì êîíòàêòіâ

Ìіæðåãіîíàëüíі òà ìіæíàðîäíі ïðîєêòè íàé÷àñòіøå є òåëåêîìóíіêàöіé-
íèìè, îñêіëüêè ïîòðåáóþòü êîîðäèíàöії äіÿëüíîñòі ó÷àñíèêіâ âçàєìîäії â 
ìåðåæі іíòåðíåò і, îòæå, îðієíòîâàíі íà âèêîðèñòàííÿ çàñîáіâ ñó÷àñíèõ 
êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîãіé (ñõ. 18).

ПРОЄКТИ ЗА КІЛЬКІСТЮ УЧНІВ

індивідуальні парні групові

ПРОЄКТИ ЗА ТРИВАЛІСТЮмініпроєкти
(протягом 

одного уроку 
або його етапу)

тижневі проєкти 
(у ході проєктного

тижня 30–40 год за
участю керівника)

короткострокові проєкти (можуть тривати 
4–6 уроків, координують діяльність

учасників проєктних груп; збір інформації, 
виготовлення продукту та підготовка

презентації здійснюються в позаурочній 
діяльності та вдома)

річні проєкти (цілком
від визначення проблеми 

і теми до презентації 
виконуються в 

позаурочний час)

Ñõåìà 18. Âèäè ïðîєêòіâ çà êіëüêіñòþ ó÷àñíèêіâ òà òðèâàëіñòþ

Çðîçóìіëî, ó ðåàëüíіé ïðàêòèöі íàé÷àñòіøå äîâîäèòüñÿ ìàòè ñïðàâó çі 
çìіøàíèìè ïðîєêòàìè, ó ÿêèõ є îçíàêè ðіçíèõ òèïіâ (äèâ ñõ. 19, 20).

ПРОЄКТИ ЗА ПРЕДМЕТНО-ЗМІСТОВИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

монопроєкти
(в межах одного предмета 

або галузі знання,
запозичують інформацію з

інших галузей знань та
діяльності)

міжпредметні 
(виконують винятково 
в позаурочний час під 
керівництвом кількох 

фахівців з різних
областей знань)

підсумкові 
(виконуються як апробація 

однієї з форм
формувального 

або підсумкового
оцінювання)

Ñõåìà 19. Âèäè ïðîєêòіâ çà ïðåäìåòíî-çìіñòîâèìè õàðàêòåðèñòèêàìè

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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В
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 П
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ІВ

За кінцевим
результатом

теоретичний

теоретико-практичний

практичний

За змістом

монопредметний

міжпредметний

підсумковий
За місцем 

у дидактичному
процесі

випереджаючий

тематичний

підсумковий

За кількістю
учасників

індивідуальний

колективний 
(парний, груповий)

За характером
і сферою

діяльності

економічний

екологічний

культурологічний

соціальний

дослідницький

творчий

ігровий

інформаційний

практико-орієнтований

За характером 
контактів

проєкт класу

внутрішньошкільний

регіональний

міжрегіональний

міжнародний

За тривалістю
проведення

міні-проект

короткостроковий

тижневий

річний

лонгітюдний
(систематично, часом 

щорічно з метою
моніторингу певних

явищ, подій)

За метою
і результатом 

діяльності

Ñõåìà 20. Âèäè îñâіòíіõ ïðîєêòіâ

 ІÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍІ ÂÌІÍÍß ÄËß ÌÅÒÎÄÓ ÏÐÎЄÊÒІÂ (ñõ. 21).

Критичне мислення Комунікативна 
компетентність

Уміння дискутувати, приймати рішення

Предметні
компетентності

Ключові компетентності

Сукупність
компетентностей

Пошук 
інформації

Аналіз ЗастосуванняОцінка Синтез

Сукупність 
компетентностей Уміння

спільно діяти

Ñõåìà 21. Іíòåëåêòóàëüíі âìіííÿ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó ïðîєêòіâ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà ñòóïіíü ó÷àñòі äіòåé ó íàâ÷àëüíîìó ïðîєêòó-
âàííі. Òóò ìîæëèâî äåêіëüêà âàðіàíòіâ:

– ïðîєêòíà äіÿëüíіñòü çäіéñíþєòüñÿ äіòüìè ñàìîñòіéíî: іäåÿ ïðîєêòó, 
àëãîðèòì äіé âèçíà÷àþòüñÿ øêîëÿðàìè, ðîëü ó÷èòåëÿ ïðè öüîìó ïîëÿãàє 
â êîíñóëüòóâàííі ç äåÿêèõ ïèòàíü;

– іäåÿ ïðîєêòó ïіäêàçóєòüñÿ, ïðîïîíóєòüñÿ â÷èòåëåì, àëãîðèòì äіé і 
ñàìі äії âèêîíóþòüñÿ ó÷íÿìè. Ó÷èòåëü êîíñóëüòóє ç âèðіøåííÿ ïèòàíü, 
ïðîáëåì, ÿêі âèíèêàþòü â ó÷íіâ;

– іäåÿ і àëãîðèòì äіé çàäàþòüñÿ â÷èòåëåì, øêîëÿðі áåðóòü ó÷àñòü ëèøå 
â ðåàëіçàöії âëàñíèõ ïèòàíü [2].

Äëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè íàéáіëüø ïîøèðåíèì є îñòàííіé âàðіàíò, óðàõî-
âóþ÷è âіêîâі îñîáëèâîñòі òà äîñâіä ó÷íіâ. Ó öüîìó ìîæíà âïåâíèòèñÿ, 
îçíàéîìèâøèñü, íàïðèêëàä, ç ïðîєêòàìè, íàâåäåíèìè â äîäàòêó.

Ìåòîä ïðîєêòіâ âèêîðèñòîâóєòüñÿ â òîìó âèïàäêó, êîëè â íàâ÷àëüíîìó 
ïðîöåñі âèíèêàє ÿêà-íåáóäü äîñëіäíèöüêà, òâîð÷à çàäà÷à, äëÿ âèðіøåííÿ
ÿêîї ïîòðіáíі іíòåãðîâàíі çíàííÿ ç ðіçíèõ ãàëóçåé, à òàêîæ çàñòîñóâàííÿ 
äîñëіäíèöüêèõ ìåòîäèê. Âèêîðèñòàííÿ äîñëіäíèöüêèõ ìåòîäіâ ïåðåäáà÷àє
ïåâíó ïîñëіäîâíіñòü äіé: âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè, âèñóâàííÿ ãіïîòåçè її âè-
ðіøåííÿ, îáãîâîðåííÿ ìåòîäіâ äîñëіäæåííÿ, àíàëіç îòðèìàíèõ äàíèõ,
îôîðìëåííÿ êіíöåâèõ ðåçóëüòàòіâ (ïðåçåíòàöіÿ, çàõèñò, äåìîíñòðàöіÿ
òîùî) (Å. Ñ. Ïîëàò). Ó âіäïîâіäíîñòі ç öèìè âèçíà÷åííÿìè ìåòîä ïðîєêòіâ 
ìîæíà âіäíåñòè äî òåõíîëîãіé íàâ÷àííÿ. Ìåòîä ïðîєêòіâ ÿê ïåäàãîãі÷íà
òåõíîëîãіÿ ïåðåäáà÷àє ñóêóïíіñòü äîñëіäíèöüêèõ, ïîøóêîâèõ (åâðèñòè÷-
íèõ), ïðîáëåìíèõ, òâîð÷èõ ìåòîäіâ ó ïîєäíàííі ç òðàäèöіéíèìè іíôîðìà-
öіéíî-ðåïðîäóêòèâíèìè ìåòîäàìè íàâ÷àííÿ, ñïðÿìîâàíèìè íà ñàìîñòіéíó 
ðåàëіçàöіþ øêîëÿðåì çàäóìàíîãî ðåçóëüòàòó.

Ïðîєêòíà äіÿëüíіñòü íàëåæèòü äî ãàëóçі äèòÿ÷îї ñàìîäіÿëüíîñòі, ґðóí-
òóєòüñÿ íà іíòåðåñàõ øêîëÿðіâ, ïðèíîñèòü їì çàäîâîëåííÿ, à îòæå, îñî-
áèñòіñíî îðієíòîâàíà íà êîæíó äèòèíó.

Ìåòîä ïðîєêòó – öå îäíà ç îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíèõ òåõíîëîãіé, â îñíîâі 
ÿêîї ëåæèòü ðîçâèòîê ïіçíàâàëüíèõ íàâè÷îê ó÷íіâ, óìіíü ñàìîñòіéíî êîí-
ñòðóþâàòè ñâîї çíàííÿ, îðієíòóâàòèñÿ â іíôîðìàöіéíîìó ïðîñòîðі, ðîçâè-
âàòè êðèòè÷íå і òâîð÷å ìèñëåííÿ.

Âèìîãè äî íàâ÷àëüíîãî ïðîєêòó:
1. Íàÿâíіñòü ñîöіàëüíî çíà÷óùîãî çàâäàííÿ (ïðîáëåìè) – äîñëіäíèöü-

êîãî, іíôîðìàöіéíîãî, ïðàêòè÷íîãî – ïîòðåáóє âèðіøåííÿ çà äîïîìîãîþ 
ïîøóêó і çàñòîñóâàííÿ çíàííÿ.

2. Âèêîíàííÿ ïðîєêòó ïî÷èíàєòüñÿ ç ïëàíóâàííÿ äіé ïî âèðіøåííþ 
ïðîáëåìè, іíøèìè ñëîâàìè – ç ïðîєêòóâàííÿ ñàìîãî ïðîєêòó, çîêðåìà – ç 
âèçíà÷åííÿ âèäó ïðîäóêòó і ôîðìè ïðåçåíòàöії. Íàéáіëüø âàæëèâîþ ÷àñ-
òèíîþ ïëàíó є ïîêðîêîâà (îïåðàöіéíà) ðîçðîáêà ïðîєêòó, ó ÿêіé çàçíà÷åíî 
ïåðåëіê êîíêðåòíèõ äіé іç çàçíà÷åííÿì ðåçóëüòàòіâ, òåðìіíіâ і âіäïîâі-
äàëüíèõ.

3. Êîæíèé ïðîєêò îáîâ’ÿçêîâî âèìàãàє äîñëіäíèöüêîї ðîáîòè ó÷íіâ. Ãî-
ëîâíà îçíàêà ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі – ïîøóê іíôîðìàöії, ÿêà ïîòіì áóäå 
îáðîáëåíà, îñìèñëåíà і ïðåäñòàâëåíà ó÷àñíèêàì ïðîєêòíîї ãðóïè.

4. Ðåçóëüòàòîì ðîáîòè íàä ïðîєêòîì ìàє ñòàòè ïðîäóêò.
5. Ïіäãîòîâëåíèé ïðîäóêò ïîâèíåí áóòè ïðåäñòàâëåíèé äîñèòü ïåðå-

êîíëèâî, ÿê íàéáіëüø ïðèéíÿòíèé çàñіá âèðіøåííÿ ïðîáëåìè. Äàëі íà 
çàâåðøàëüíîìó åòàïі ïðîєêò âèìàãàє ïðåçåíòàöії ñâîãî ïðîäóêòó.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ìåòîä ïðîєêòіâ ïåðåäáà÷àє âèêîðèñòàííÿ â÷èòåëåì ïðè ïðîєêòóâàííі і 
çäіéñíåííі îñâіòíüîãî ïðîöåñó îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíîãî ïіäõîäó, ÿêèé
ïіäòðèìóєòüñÿ, êðіì çàãàëüíîïðèéíÿòèõ, íàñòóïíèìè äèäàêòè÷íèìè
ïðèíöèïàìè:

 Ïðèíöèï äèòèíîöåíòðèçìó. Ó öåíòðі òâîð÷îї äіÿëüíîñòі ïåðåáóâàє
ó÷åíü, ÿêèé ïðîÿâëÿє ñâîþ àêòèâíіñòü. Ó íüîãî є ÷óäîâі ìîæëèâîñòі ðåà-
ëіçóâàòè ñåáå, âіä÷óòè óñïіõ, ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâîї ìîæëèâîñòі.

Ïðèíöèï êîîïåðàöії. Ó ïðîöåñі ðîáîòè íàä ïðîєêòîì çäіéñíþєòüñÿ øè-
ðîêà âçàєìîäіÿ ó÷íіâ ç ó÷èòåëåì і ìіæ ñîáîþ.

Ïðèíöèï îïîðè íà ñóá’єêòèâíèé äîñâіä ó÷íіâ. Êîæåí, ïðàöþþ÷è íàä 
ïðîєêòîì, ìàє õîðîøі ìîæëèâîñòі çàñòîñóâàòè âæå íàÿâíèé ó íüîãî âëàñ-
íèé äîñâіä і çíàííÿ.

Ïðèíöèï îáëіêó іíäèâіäóàëüíîñòі ó÷íіâ: їõ іíòåðåñіâ, òåìïó ðîáîòè, 
ðіâíÿ íàâ÷åíîñòі;

Ïðèíöèï âіëüíîãî âèáîðó: òåìè ïðîєêòó, ïіäòåìè, ïàðòíåðіâ ó ðîáîòі
íàä ïðîєêòîì, äæåðåë і ñïîñîáіâ îòðèìàííÿ іíôîðìàöії, ìåòîäó äîñëі-
äæåííÿ, ôîðìè ïðåäñòàâëåííÿ ðåçóëüòàòіâ.

Ïðèíöèï çâ’ÿçêó äîñëіäæåííÿ ç ðåàëüíèì æèòòÿì. Âіäáóâàєòüñÿ 
ç’єäíàííÿ çíàíü і ïðàêòè÷íèõ äіé.

Ïðèíöèï âàæêîї ìåòè. Ëåãêîäîñÿæíèé ðåçóëüòàò íå є äëÿ áàãàòüîõ
ó÷íіâ ìîáіëіçóþ÷èì ÷èííèêîì.

Ìîæëèâîñòі ìåòîäó ïðîєêòіâ äëÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі òà ñîöіàëіçàöії
øêîëÿðіâ âèÿâëÿþòüñÿ ÷åðåç àíàëіç ñòðóêòóðè äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ і øêî-
ëÿðà, ÿêà іñòîòíî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ñòðóêòóðè їõ äіÿëüíîñòі ïðè òðàäèöіé-
íіé îðãàíіçàöії íàâ÷àííÿ. Çàãàëîì ó ïðîєêòíіé äіÿëüíîñòі ìîæíà âèäіëèòè
òàêі åòàïè âіäïîâіäíî äî íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі:

ìîòèâàöіéíèé (ó÷èòåëü: çàÿâëÿє çàãàëüíèé çàäóì, ñòâîðþє ïîçèòèâ-
íèé ìîòèâàöіéíèé íàñòðіé; ó÷íі: îáãîâîðþþòü, ïðîïîíóþòü âëàñíі іäåї);

ïëàíóâàëüíî-ïіäãîòîâ÷èé (âèçíà÷àþòüñÿ òåìà і öіëі ïðîєêòó, ôîðìó-
ëþþòüñÿ çàâäàííÿ, âèðîáëÿєòüñÿ ïëàí äіé, óñòàíîâëþþòüñÿ êðèòåðії
îöіíêè ðåçóëüòàòó і ïðîöåñó, óçãîäæóþòüñÿ ñïîñîáè ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі 
ñïî÷àòêó ç ìàêñèìàëüíîþ äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ, ïіçíіøå ç íàðîñòàííÿì 
ó÷íіâñüêîї ñàìîñòіéíîñòі);

 іíôîðìàöіéíî-îïåðàöіéíèé (ó÷íі: çáèðàþòü ìàòåðіàë, ïðàöþþòü ç ëіòå-
ðàòóðîþ òà іíøèìè äæåðåëàìè, áåçïîñåðåäíüî âèêîíóþòü ïðîєêò, êîëè â÷è-
òåëü: ñïîñòåðіãàє, êîîðäèíóє, ïіäòðèìóє, ñàì є іíôîðìàöіéíèì äæåðåëîì);

ðåôëåêñèâíî-îöіííèé (ó÷íі: ïðåäñòàâëÿþòü ïðîєêòè, áåðóòü ó÷àñòü â 
êîëåêòèâíîìó îáãîâîðåííі òà çìіñòîâíіé îöіíöі ðåçóëüòàòіâ і ïðîöåñó ðî-
áîòè, çäіéñíþþòü óñíó àáî ïèñüìîâó ñàìîîöіíêó, ó÷èòåëü âèñòóïàє ó÷àñ-
íèêîì êîëåêòèâíîї îöіíî÷íîї äіÿëüíîñòі).

Ìîäåëü íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ іç çàñòîñóâàííÿì ïðîєêòíîї äіÿëü-
íîñòі – öå ìåòîäîëîãі÷íà àëüòåðíàòèâà, ÿêà ïîëÿãàє â ðîçðîáöі ïðîєêòіâ
äëÿ âèðіøåííÿ ðåàëüíèõ ïðîáëåì. Öå іííîâàöіéíà ìåòîäîëîãіÿ, ÿêà äî-
çâîëÿє ó÷íÿì çäîáóâàòè çíàííÿ, à òàêîæ ðîçâèâàòè êëþ÷îâі íàâè÷êè äëÿ
ôóíêöіîíóâàííÿ â ñó÷àñíîìó ñóñïіëüñòâі. Öå ìîäåëü, ÿêà ïðîïîíóє äèíà-
ìі÷íèé і àêòèâíèé ïðîöåñ, ùî âèêîíóє ðåàëüíó ôóíêöіþ і, îòæå, çóìіâ 
ðîçâèíóòè êîðèñíі íàâè÷êè äëÿ ðîáîòè â ðåàëüíîìó æèòòі.

Ó÷íі áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó öüîìó ïðîöåñі і íàâіòü áóâàþòü éîãî ãîëî-
âíèìè ãåðîÿìè. Òàêèì ÷èíîì, öå ìåòîäîëîãіÿ, ÿêà ñïðèÿє îñìèñëåíîìó
íàâ÷àííþ.
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ßêі õàðàêòåðèñòèêè ïðîєêòíîї ìîäåëі íàâ÷àííÿ?
Çíàííÿ àêòèâíî ôîðìóþòüñÿ òà ðîçâèâàþòüñÿ ó÷íÿìè çà äîïîìîãîþ

ðîçðîáêè ïðîєêòó, à íå äåêëàìóþòüñÿ â÷èòåëåì äëÿ ïàñèâíîãî ñïðèéìàííÿ 
ó÷íÿìè.

Ó÷åíü є àêòèâíèì і âіäïîâіäàëüíèì ãîëîâíèì ãåðîєì ó âëàñíîìó íà-
â÷àííі. Êîëè éîìó òðåáà ðîçðîáèòè ïðîєêò, âêëþ÷àþòüñÿ â äіþ êîãíіòèâíі 
ïðîöåñè âèùîãî ïîðÿäêó, òàêі ÿê çáіð іíôîðìàöії, âіäáіð, ñèíòåç, ðîçðîáêà,
îñìèñëåííÿ òîùî. Âîäíî÷àñ ðîëü ó÷èòåëÿ âèõîäèòü çà ðàìêè ðîçêðèòòÿ 
êîíòåíòó. Âіí ñòàє íàñòàâíèêîì, êîíñóëüòàíòîì.

ßê çàñòîñóâàòè ïðîєêòíó ìîäåëü íàâ÷àííÿ ó êëàñі?
1. Âèáіð òåìè ïðîєêòó.
Ïåðøèé êðîê – âèáðàòè òåìó äëÿ ïðîєêòó. Ïàì’ÿòàéòå, ùî öå ïîâèííà 

áóòè ïðîáëåìà, ÿêà ìîòèâóє ó÷íіâ, à îòæå, âîíà ìàє áóòè îðієíòîâàíà íà 
ðåàëüíі ïîòðåáè äèòèíè. Òàêîæ ïðîáëåìà ìàє âïèñóâàòèñÿ â іíòåãðîâàíèé 
êóðñ, òîáòî âіäïîâіäàòè öіëÿì і äèäàêòè÷íîìó çìіñòó. Âèáіð òåìè çàëåæà-
òèìå âіä êóðñó і öіëåé, ÿêі ìè ïåðåä ñîáîþ ñòàâèìî, íàïðèêëàä: çâè÷êè 
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, іñòîðіÿ âàøîãî ìіñòà àáî ðåãіîíó, æèòòєâèé öèêë 
íà ïëàíåòі, âïëèâ ÇÌІ, öіííіñòü äðóæáè òîùî.

2. Âèáіð òèïó ïðîєêòó. Çàëåæèòü âіä òèïó êîìïåòåíòíîñòåé, ÿêі ìè 
õî÷åìî ðîçâèâàòè, íàïðèêëàä:

 Ñòâîðåííÿ áðîøóðè, ùî ïîÿñíþє çâè÷êè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.
 Ñòâîðåííÿ âіäåî, ùî ïîêàçóє іñòîðіþ ìіñòà, ç êàðòîþ ïàì’ÿòîê і ïóòіâ-

íèêîì.
 Ñòâîðåííÿ іëþñòðàöії ç æèòòєâèì öèêëîì ïëàíåòè.
 Äîñëіäíèöüêèé ïðîєêò ïðî âïëèâ ÇÌІ: іíòåðâ’þ ç ëþäüìè, ïîøóê іí-

ôîðìàöії, àíàëіç ïóáëіêàöіé òîùî.
 Ïðåçåíòàöіÿ ïðî ðіäíèé êðàé ìîæå âêëþ÷àòè â ñåáå ãðàôіêè, ïîðіâ-

íÿííÿ ç іíøèìè ðåãіîíàìè, ïðè÷èíè, íàñëіäêè, ðіøåííÿ òîùî.
 Іñòîðіÿ ïðî öіííіñòü äðóæáè ç âèãîòîâëåííÿì ïëàêàòó «Ìàéñòåðíіñòü 

ñïіëêóâàííÿ ç äðóçÿìè» òîùî.
3. Ïðîáóäæåííÿ â ó÷íіâ іíòåðåñó і ìîòèâàöії äî ïðåäìåòà. Äóæå âàæ-

ëèâî, ùîá ó÷íі áóëè âìîòèâîâàíі é çàöіêàâëåíі ó ïðîєêòі. Öå â ïîäàëü-
øîìó âìîòèâóє їõ äî ïîøóêіâ іíôîðìàöії òà ïіäãîòîâêè ñàìîãî ïðîєêòó.
Îäèí іç ñïîñîáіâ ðîçáóäèòè äóæå åôåêòèâíèé іíòåðåñ – ïîñòàâèòè ïðî-
áëåìíі çàïèòàííÿ, ïåðø íіæ ïîÿñíþâàòè ïðîöåñ âèêîíàííÿ ñàìîãî ïðî-
єêòó, íàïðèêëàä:

 ×è є ó âàøîìó ñåëі/ìіñòі ëþäè, ÿêі ìàþòü çâè÷êè çäîðîâîãî ñïîñîáó 
æèòòÿ?

 Ùî ìè ìîæåìî ðîçïîâіñòè ãîñòÿì ïðî іñòîðіþ íàøîãî êðàþ?
 ×è ïîâ’ÿçàíå æèòòÿ ðіçíèõ æèâèõ іñòîò íà ïëàíåòі? Ùî ñòà-

íåòüñÿ, ÿêùî öі âіäíîñèíè çðóéíóþòüñÿ?
 Ñêіëüêè ÷àñó ìè ïðîâîäèëè çà ïåðåãëÿäîì òåëåâіçîðà? Ïðî ÿêі íîâèíè 

òà ÿêó іíôîðìàöіþ ñïîâіùàє íàì òåëåáà÷åííÿ?
 ßê âè äóìàєòå, ÷è є ëþäè, ÿêі âіä÷óâàþòü òðóäíîùі ç îïëàòîþ ðà-

õóíêіâ ó âàøîìó ðåãіîíі?
 ×îìó âàæëèâî ìàòè äðóçіâ?
4. Ñòâîðåííÿ êîìàíä. Íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ çàñíîâàíîãî íà ïðîєêòі 

íàâ÷àííÿ є êîìàíäíà ðîáîòà. Âîíà âèçíà÷àє êîíêðåòíó і ðåàëüíó äèíàìіêó 
äіÿëüíîñòі. Äëÿ ôîðìóâàííÿ êîìàíä ñëіä äîáðå çíàòè ó÷íіâ. Ó êîæíіé 
êîìàíäі âàæëèâî îá’єäíàòè ó÷íіâ ç ðіçíîþ ïіäãîòîâêîþ òà ðіâíåì çíàíü; 
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íå çàâæäè äî îäíієї êîìàíäè ìîæóòü ïîòðàïèòè äðóçі. Öå äàñòü çìîãó
ó÷íÿì ùîðàçó áóòè â íîâіé ðîëі, à îòæå, îòðèìóâàòè íîâèé äîñâіä.

5. Çíàéîìñòâî ç òåõíîëîãієþ. Âàæëèâî, ùîá ó÷íі ðîçóìіëè, ùî î÷іêó-
єòüñÿ âіä ïðîєêòó. Áàæàíî ïîÿñíèòè åòàïè, öіëі, êðèòåðії îöіíêè ïðîєêòó
òà íàâåñòè ïðèêëàäè òîãî, ùî ìè õî÷åìî äîñÿãòè. Âàæëèâî íàäàòè іíôîð-
ìàöіþ ïðî ìàòåðіàëè, ÿêі ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ ïіäãîòîâêè ïðîєêòó.

6. Çíàéîìñòâî ç åòàïàìè ïðîєêòó. Îçíàéîìëþþ÷è ó÷íіâ ç åòàïàìè ïіä-
ãîòîâêè òà ðåàëіçàöії ïðîєêòó, âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî âîíè íåäîñâіä÷åíі і 
÷àñòî õî÷óòü ÿêíàéøâèäøå îòðèìàòè ðåçóëüòàò, àëå ÿê öüîãî äîñÿãòè,
ìîæóòü íå çíàòè. Åòàïè ðîáîòè íàä ïðîєêòîì:

Ïëàíóâàííÿ. Âîíî ïîëÿãàє ó âèçíà÷åííі çàâäàíü, ùî ïîâèííі áóòè
âèêîíàíі; õòî ïîâèíåí âèêîíóâàòè; ÿê îðãàíіçóâàòè ÷àñ.

Äîñëіäæåííÿ. Âè ìàєòå íàäàòè ñâîїì ó÷íÿì àâòîíîìіþ äëÿ ïîøóêó, 
çіñòàâëåííÿ òà àíàëіçó іíôîðìàöії, ùî їì íåîáõіäíà äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè.
Âàøà ðîëü – ñïðÿìîâóâàòè їõ і äіÿòè â ÿêîñòі êåðіâíèêà òà íàñòàâíèêà.

Àíàëіç òà óçàãàëüíåííÿ іíôîðìàöії. Íàñòàâ ÷àñ ó÷íÿì îá’єäíàòè çі-
áðàíó іíôîðìàöіþ, ïîäіëèòèñÿ іäåÿìè, îáãîâîðèòè їõ, ðîçðîáèòè ãіïîòåçè,
ñòðóêòóðóâàòè іíôîðìàöіþ.

Ïіäãîòîâêà ïðîєêòó. Íàðåøòі, ïðîєêò ðîçðîáëåíî.
Ïðåçåíòàöіÿ ïðîäóêòó. Ó÷íі ìàþòü ïðîäåìîíñòðóâàòè îäíîêëàñíè-

êàì, ïðî ùî äіçíàëèñÿ, і ïîêàçàòè, ÿê âîíè âіäðåàãóâàëè íà ïðîáëåìíå
ïèòàííÿ. Âàæëèâî, ùîá ó äіòåé áóâ ñòðóêòóðîâàíèé ñöåíàðіé ïðåçåíòàöії,
âîíè ÷іòêî ïîÿñíþâàëè é äåìîíñòðóâàëè іíôîðìàöіþ çà äîïîìîãîþ íàé-
ðіçíîìàíіòíіøèõ ðåñóðñіâ.

Îöіíêà і ñàìîîöіíêà. Íàðåøòі, îöіíіòü ðîáîòó âàøèõ ó÷íіâ çà êðèòå-
ðіÿìè, ùî âè íàäàëè ó÷íÿì ðàíіøå, à òàêîæ ïîïðîñіòü їõ îöіíèòè ñåáå. 
Òàêèé ïіäõіä äîïîìîæå їì ðîçâèíóòè ñâіé äóõ ñàìîêðèòèêè é îáìіðêóâàòè 
ñâîї ïîìèëêè.

Äîíåäàâíà òåõíîëîãіþ ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі áóëî îðієíòîâàíî íà ñåðåäíþ 
òà ñòàðøó ëàíêè øêіëüíîãî íàâ÷àííÿ, ó ïî÷àòêîâіé øêîëі її âèêîðèñòîâó-
âàëè ðіäêî. Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà ñòâîðþє ðåàëüíі ìîæëèâîñòі äëÿ âòі-
ëåííÿ ïðîєêòіâ ó ïіçíàâàëüíî-îñâіòíіé äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ.

Ó íàâ÷àííі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ çàâäàííÿ ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі ïîëÿãàє 
â ðîçâèòêó ïіçíàâàëüíèõ íàâè÷îê, óìіíü ñàìîñòіéíî âèêîðèñòîâóâàòè çäî-
áóòі çíàííÿ, îðієíòóâàòèñÿ â äîñòóïíîìó іíôîðìàöіéíîìó ïðîñòîðі, ðîçâè-
âàòè òâîð÷å ìèñëåííÿ, óìіííÿ ïîáà÷èòè і âèðіøèòè ïðîáëåìó, à òàêîæ
ñïðÿìîâàíå íà íàâ÷àííÿ äіòåé åëåìåíòàðíèõ ïðèéîìіâ ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі.

Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïåðåäáà-
÷àє çàñòîñóâàííÿ ïðîєêòíîї òåõíîëîãії, òîìó íà êîæíîìó åòàïі íàâ÷àííÿ
ìіñòèòü íèçêó ïðîєêòіâ. Äëÿ âèêîíàííÿ êîæíîãî íîâîãî ïðîєêòó ïîòðіáíî
âèðіøèòè äåêіëüêà öіêàâèõ, êîðèñíèõ і ïîâ’ÿçàíèõ ç ðåàëüíèì æèòòÿì òà
ïðîãðàìîâèì çìіñòîì çàâäàíü. Âіä äèòèíè âèìàãàєòüñÿ âìіííÿ êîîðäèíó-
âàòè ñâîї çóñèëëÿ іç çóñèëëÿìè іíøèõ. Ùîá äîìîãòèñÿ óñïіõó, їé äîâî-
äèòüñÿ äîáóâàòè çíàííÿ і çà їõ äîïîìîãîþ âèêîíóâàòè ðîáîòó.

Îðãàíіçîâóþ÷è ïðîєêòíó äіÿëüíіñòü ó ïî÷àòêîâіé øêîëі, âàæëèâî áðàòè 
äî óâàãè ïñèõîëîãі÷íі îñîáëèâîñòі ìîëîäøîãî øêîëÿðà. Ïðîєêòè â ìîëîä-
øіé øêîëі âіäðіçíÿþòüñÿ ïðîñòîòîþ. Ó÷åíü ìàє ÷іòêî óÿâëÿòè íå òіëüêè
çàâäàííÿ, ùî ñòîїòü ïåðåä íèì, à é, ùî âàæëèâіøå, øëÿõè éîãî âèêî-
íàííÿ. Âіí òàêîæ ìàє âìіòè ñêëàäàòè ïëàí ðîáîòè çà ïðîєêòîì (íà ïåðøèõ
ïîðàõ, çâè÷àéíî, çà äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ).
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Ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ó÷íі ùå íå âîëîäіþòü íàâè÷êàìè ïðàöþâàòè ç 
íàóêîâî-ïіçíàâàëüíîþ ëіòåðàòóðîþ – âèäіëÿòè ãîëîâíå, ñèñòåìàòèçóâàòè, 
ðîáèòè óçàãàëüíåííÿ. Їì ñêëàäíî ñàìîñòіéíî ïëàíóâàòè ñâîþ îñâіòíþ òà 
òðóäîâó äіÿëüíіñòü. Âîíè òіëüêè ïî÷èíàþòü ó÷èòèñÿ áóòè äîñëіäíèêàìè.
Òîìó â÷èòåëü ìàє áóòè òàêòîâíèì, âіä÷óâàòè ïðàãíåííÿ і ñòàðàííÿ äіòåé, 
óíèêàòè «íàâ’ÿçóâàííÿ» ó÷íÿì іíôîðìàöії, ñïðÿìîâóâàòè їõ íà ñàìîñòіé-
íèé ïîøóê. Âåëèêîї óâàãè ïîòðåáóє і ïðîöåñ îñìèñëåííÿ, öіëåñïðÿìîâà-
íîãî íàáóòòÿ òà çàñòîñóâàííÿ çíàíü, ïîòðіáíèõ ó òîìó ÷è іíøîìó ïðîєêòі, 
ïîñòàíîâêè íàâ÷àëüíîї ìåòè ç îâîëîäіííÿ ïðèéîìàìè ïðîєêòóâàííÿ. Äî-
öіëüíèìè ó ïðîöåñі ðîáîòè є òàêі çàïèòàííÿ: Ùî âè çíàєòå, ùîá âèêîíàòè 
ïðîєêò? ßêó іíôîðìàöіþ ùå òðåáà çíàéòè? Äî ÿêèõ äæåðåë іíôîðìàöії 
çâåðíóòèñÿ (іíòåðíåò, äîâіäíèêè, ïіäðó÷íèêè)? ßêі âìіííÿ çíàäîáëÿòüñÿ
äëÿ âèêîíàííÿ ïðîєêòó? ×è äîáðå âè âîëîäієòå öèìè âìіííÿìè? ßêèì 
÷èíîì çìîæåòå їõ îïàíóâàòè? Äå ùå çíàäîáëÿòüñÿ âàì öі âìіííÿ?

Òðèâàëіñòü âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîєêòó àáî äîñëіäæåííÿ â 1–2 êëà-
ñàõ äîöіëüíî îáìåæèòè 1–2 òèæíÿìè â ðåæèìі óðî÷íî-ïîçàóðî÷íèõ çà-
íÿòü, îäíèì àáî çäâîєíèìè óðîêàìè. Âàæëèâî, ùîá ïðîєêòè íå áóëè 
òðèâàëèìè, îñêіëüêè äіòÿì ñêëàäíî äîâãèé ÷àñ óòðèìóâàòè іíòåðåñ äî òîãî 
ñàìîãî ïðîєêòó. Ó 3–4 êëàñàõ òðèâàëіñòü ïðîєêòіâ ìîæíà çáіëüøèòè âіä 1 
äî 2–3 ìіñÿöіâ. Òàêîæ ó÷èòåëþ ñëіä ïàì’ÿòàòè, ùî äіòè íå çäàòíі äî òðè-
âàëîї ñàìîñòіéíîї ðîáîòè. Ç áîêó äîðîñëèõ âîíè ïîòðåáóþòü ñèñòåìàòè÷íîї 
äîïîìîãè, àíàëіçó òà íàöіëþâàííÿ íà íàñòóïíèé åòàï ðîáîòè. Äëÿ ïіä-
òðèìêè ìîòèâàöії і êåðіâíèöòâà ðîáîòîþ íàä ïðîєêòîì éîãî äіëÿòü íà 4–5 
àáî é 6 åòàïіâ çàëåæíî âіä ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü, çìіñòó і òåðìіíó ðîáîòè 
íàä ïðîєêòîì. À âæå ó ñòàðøèõ êëàñàõ òàêèõ åòàïіâ ìàє áóòè 3.

Ó÷íі êîæíîї îñâіòíüîї ëàíêè çàñòîñîâóþòü ðіçíі öèôðîâі êîìïåòåíöії:
 ïîøóê іíôîðìàöії;
 ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé çíàíü;
 îáðîáêà іíôîðìàöії;
 îðãàíіçàöіÿ ðîáîòè і íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà;
 âèêîðèñòàííÿ іíñòðóìåíòіâ і çàñòîñóâàííÿ çíàíü;
 ïіäãîòîâêà êіíöåâèõ ïðîäóêòіâ;
 ìіæîñîáèñòіñíå ñïіëêóâàííÿ, ñïіâðîáіòíèöòâî, ïîøèðåííÿ çíàíü;
 íàáóòòÿ çâè÷êè і öèôðîâîї іäåíòè÷íîñòі.
Ïëàíóþ÷è ïðîєêòíó äіÿëüíіñòü, âàæëèâî âèçíà÷èòè íàïðÿì ðóõó òà 

âèìîãè äî ðåàëіçàöії ïðîєêòó. Ïîòðåáóþòü âіäïîâіäі çàïèòàííÿ (ñõ. 22).
Óñïіøíà ðîáîòà íàä êîëåêòèâíèì ïðîєêòîì íåìîæëèâà áåç óñâіäîì-

ëåííÿ îñîáëèâîñòåé ðîáîòè â êîìàíäі (ñõ. 23).
ßêà ðîëü áàòüêіâ ó ïðîєêòíіé äіÿëüíîñòі? Äіòè òà áàòüêè – àêòèâíі 

ó÷àñíèêè ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі. ßêùî âèêîíàííÿ ïðîєêòó ïðîõîäèòü ó ðå-
æèìі ïîєäíàííÿ óðî÷íèõ, ïîçàóðî÷íèõ і ïîçàøêіëüíèõ çàíÿòü, çàéìàє 
òðèâàëèé ïåðіîä, òî äîöіëüíî çàëó÷èòè áàòüêіâ. Ïîïåðåäíüî íà áàòüêіâ-
ñüêèõ çáîðàõ ÿ ðîç’ÿñíèëà ñóòü, çíà÷óùіñòü ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі äëÿ ðîç-
âèòêó îñîáèñòîñòі äіòåé, ïîçíàéîìèëà ç åòàïàìè ðîáîòè íàä ïðîєêòîì, ðîëі 
і ôîðìàõ ó÷àñòі áàòüêіâ ó ìіðó äîðîñëіøàííÿ äіòåé. Ïðèãîòóâàëà ïàì’ÿòêè 
äëÿ äіòåé òà áàòüêіâ ç îðãàíіçàöії ðîáîòè íàä ïðîєêòîì. Ïðè öüîìó âàæ-
ëèâî, ùîá áàòüêè íå áðàëè íà ñåáå âèêîíàííÿ ðîáîòè íàä ïðîєêòîì, іíàêøå 
ãóáèòüñÿ ñàìà іäåÿ ìåòîäó ïðîєêòó. À äîïîìîãà ïîðàäîþ, іíôîðìàöієþ, 
îðãàíіçàöієþ ðîáîòè â îôîðìëåííі ïðîєêòó, â іíäèâіäóàëüíîìó ïëàíóâàííі, 
ïðîÿâ çàöіêàâëåíîñòі ç áîêó áàòüêіâ – âàæëèâі ÷èííèêè ïіäòðèìêè ìîòè-
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НАВІЩО?
Вибір та

визначення 
проблеми.

З КИМ?
Форми роботи: 
індивідуальна, 

колективна.

КОЛИ? Часові 
Межі здійснення

проєкту.

ДЕ? 
Місце, де має 

відбутися/здійснитися 
сам проєкт.

ЯК?
Методи та способи 
виконання проєкту.

З ЧИМ?
Засоби та/або

інструменти (ресурси), 
які необхідні для

виконання проєкту.

ЯКИЙ РЕЗУЛЬТАТ?
Моніторинг.

Формувальне 
оцінювання.

ДЛЯ ЧОГО? ЧОМУ?
Кому потрібна
ця інформація. 

Мета та
обґрунтування 

проєкту.

ЩО РОБИТИ? І СКІЛЬКИ? 
Заплановані етапи роботи 
над проєктом та відповідні 

заходи, які необхідно 
здійснити. Планування дій.

Ñõåìà 22. Ïèòàííÿ îðãàíіçàöії ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі

Правила успішного впровадження проєктної діяльності

У команді немає лідерів. 
Усі члени команди рівні.

Команди не змагаються.

Важливість ротації
(переміщення) членів
команди на різні позиції
для отримання 
результатів.

Відповідальність за 
кінцевий результат 
несуть усі члени
команди, які виконують 
проєктне завдання.

Усі члени команди 
мають отримувати 
задоволення від
спілкування і спільного 
виконання проєкту.

Кожен має отримувати 
задоволення від
почуття впевненості 
в собі.

Усі мають виявляти активність
і робити свій внесок у загальну 
справу. Не має бути 
«сплячих»/пасивних партнерів.

Ñõåìà 23. Ïðàâèëà óñïіõó â ðîáîòі íàä ïðîєêòîì

âàöії òà çàáåçïå÷åííÿ ñàìîñòіéíîñòі, îðãàíіçîâàíîñòі äèòèíè. Íà åòàïі çà-
íóðåííÿ â ïðîєêò áàòüêè äîïîìàãàþòü ó âèáîðі òåìàòè÷íîãî ïîëÿ, òåìè, ó 
ôîðìóëþâàííі ïðîáëåìè, ìåòè і çàâäàíü ïðîєêòó, ìîòèâóþòü äіòåé. Íà 
åòàïі ïіäãîòîâêè êîíñóëüòóþòü ó ïðîöåñі ïîøóêó іíôîðìàöії. Íàäàþòü äî-
ïîìîãó ó çáîðі іíôîðìàöії é ó âèáîðі ñïîñîáіâ çáåðіãàííÿ òà ñèñòåìàòèçàöії 
çіáðàíîї іíôîðìàöії, ó ñêëàäàííі ïëàíó ìàéáóòíüîї äіÿëüíîñòі. Íà åòàïі 
ìîäåëþâàííÿ ñïîñòåðіãàþòü, êîíòðîëþþòü äîòðèìàííÿ ïðàâèë òåõíіêè
áåçïåêè, ñòåæàòü çà äîòðèìàííÿì ÷àñîâèõ ðàìîê åòàïіâ äіÿëüíîñòі, äîïî-
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ìàãàþòü â îôîðìëåííі ìàòåðіàëіâ òà ïîðòôîëіî ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі. Íà 
çàêëþ÷íîìó åòàïі êîíñóëüòóþòü ó âèáîðі ôîðìè ïðåçåíòàöії, íàäàþòü äî-
ïîìîãó ó ïіäãîòîâöі ïðåçåíòàöії, âèñòóïàþòü â ÿêîñòі åêñïåðòіâ. Ñïіëüíà 
ïðîєêòíà äіÿëüíіñòü ó âèõîâàííі çàéìàє îñîáëèâå ìіñöå, çàáåçïå÷óє ñïіâ-
ðîáіòíèöòâî äîðîñëèõ і äіòåé, ñïðèÿє ðîçâèòêó ñàìîñòіéíîñòі, öіëåñïðÿ-
ìîâàíîñòі, âіäïîâіäàëüíîñòі, іíіöіàòèâíîñòі, òîëåðàíòíîñòі, àäàïòàöії äî 
ñó÷àñíèõ óìîâ æèòòÿ. Ñïіëüíà ïðîєêòíà äіÿëüíіñòü äîïîìàãàє óíèêíóòè 
íåãàòèâíèõ ìîìåíòіâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç âіêîâèìè îñîáëèâîñòÿìè. Ïåäàãîãі÷íèé 
ñóïðîâіä ó÷èòåëіâ òà áàòüêіâ äîçâîëÿє ìîëîäøèì øêîëÿðàì âіä÷óâàòè ñåáå 
ñóá’єêòàìè äіÿëüíîñòі, ñòàâèòü êîæíó äèòèíó â ïîçèöіþ àêòèâíîãî ó÷àñ-
íèêà, âåäå äî çãóðòóâàííÿ äèòÿ÷î-äîðîñëîãî ñîþçó. Ñòâîðþє ñèòóàöіþ 
óñïіõó, ðàäîñòі, çàäîâîëåííÿ, îáñòàíîâêó çàãàëüíîї çàõîïëåíîñòі і òâîð-
÷îñòі, ñïðèÿє ôîðìóâàííþ ó äèòèíè ïîçèòèâíîї ñàìîîöіíêè. Êîæåí ðîáèòü 
ïîñèëüíèé âíåñîê ó çàãàëüíó ñïðàâó, âèñòóïàþ÷è îäíî÷àñíî і îðãàíіçàòî-
ðîì, і âèêîíàâöåì, і åêñïåðòîì äіÿëüíîñòі. Îòðèìàíèé åìîöіéíèé çàðÿä 
ñëóæèòü ñòèìóëîì äëÿ ïîäàëüøèõ äіé, âіäêðèâàє ãîðèçîíòè òâîð÷îñòі, 
ôîðìóє àêòèâíó æèòòєâó ïîçèöіþ. Ìîæíà ç óïåâíåíіñòþ ñêàçàòè, ùî ìåòîä 
ïðîєêòіâ ÿê ñó÷àñíà ïåäàãîãі÷íà òåõíîëîãіÿ öіëêîì âèïðàâäàâ ñåáå, äîçâî-
ëèâ ðåàëіçóâàòè òâîð÷ó ñïіâïðàöþ â÷èòåëÿ і ó÷íÿ і áàòüêà.

Îñîáëèâîї óâàãè çàñëóãîâóє çàâåðøàëüíèé åòàï ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі – 
ïðåçåíòàöіÿ (çàõèñò ïðîєêòó), êîëè ó÷íі äîïîâіäàþòü ïðî âèêîíàíó íèìè 
ðîáîòó. Òå, ùî ãîòóþòü äіòè äëÿ íàî÷íîї äåìîíñòðàöії ñâîїõ ðåçóëüòàòіâ,
ïðîäóêò ðîáîòè íàä ïðîєêòîì, âèçíà÷àє ôîðìó ïðîâåäåííÿ ïðåçåíòàöії.

Ïåäàãîãі÷íîþ ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ïðåçåíòàöії є âèðîáëåííÿ àáî ðîçâèòîê 
ïðåçåíòàòèâíèõ òàêèõ óìіíü і íàâè÷îê: äåìîíñòðóâàòè ðîçóìіííÿ ïðî-
áëåìè ïðîєêòó, âëàñíå ôîðìóëþâàííÿ ìåòè і çàâäàíü ïðîєêòó, âèáðàíèé 
øëÿõ ðіøåííÿ; àíàëіçóâàòè õіä ïîøóêó ðіøåííÿ; àðãóìåíòîâàíî âèêëà-
äàòè ñâîї äóìêè, іäåї, àíàëіçóâàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü, ïðåä’ÿâëÿþ÷è ðåçóëü-
òàòè ðåôëåêñії, àíàëіçó ãðóïîâîї òà іíäèâіäóàëüíîї ñàìîñòіéíîї ðîáîòè, 
âíåñêó êîæíîãî ó÷àñíèêà ïðîєêòó, ñàìîàíàëіç óñïіøíîñòі òà ðåçóëüòàòèâ-
íîñòі ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè.

Íàïðèêëàä, îñâîєííÿ ïîçèöії äîïîâіäà÷à ïіä ÷àñ ïðåçåíòàöії ïðîєêòó, 
ãîëîâíîãî îôîðìëþâà÷à ïðîєêòíîї äîêóìåíòàöії, àíàëіòèêà çіáðàíèõ ìàòå-
ðіàëіâ, óïîðÿäíèêà ïîðòôîëіî – ïàïêè äîêóìåíòіâ, ÿêі ñóïðîâîäæóþòü 
ïðîєêò, òà іí. Öå îáóìîâëåíî òèì, ùî äіòè ÷àñòî íå çíàþòü äî êіíöÿ âëàñ-
íèõ ìîæëèâîñòåé, íå âіðÿòü ó ñâîї ïîòåíöіéíі ðåçåðâè: áóòè óñïіøíèìè â 
ðіçíîìàíіòíèõ âèäàõ äіÿëüíîñòі, ñóïóòíіõ ïðîєêòó. Ïðè÷îìó öå ñòîñóєòüñÿ
ðіçíèõ éîãî åòàïіâ: âіä ôîðìóëþâàííÿ çàäóìó, іäåї, äåòàëüíîãî ïëàíó ïðî-
єêòó äî ðåàëіçàöії, çäіéñíåííÿ ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі òà ðåôëåêñії ÿê îòðè-
ìàíèõ ðåçóëüòàòіâ, òàê і âëàñíîї äіÿëüíîñòі.

Çàõèñò ïðîєêòіâ ÿâëÿє ñîáîþ ðîçïîâіäü çà òàêèì ïëàíîì:
 ×îìó îáðàíî ñàìå öåé ïðîєêò? Äëÿ êîãî ïðèçíà÷åíî éîãî ðåçóëüòàòè?
 ×è ïîïåðåäíüî ïðîâåäåíî äîñëіäæåííÿ, іíòåðâ’þâàííÿ? Ùî âèÿâëåíî?
 ßêà îñíîâíà іäåÿ òâîãî ïðîєêòó? ßêі áóëè â òåáå ùå іäåї? ×îìó òè 

їõ âіäêèíóâ/âіäêèíóëà?
 ßêі âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ìàòåðіàëè? Ñêіëüêè ÷àñó çíàäîáèëîñÿ íà âè-

êîíàííÿ? ßêå îáëàäíàííÿ âèêîðèñòàíî?
 ßêèìè âèìîãàìè äî ïðîєêòó òè êåðóâàâñÿ/êåðóâàëàñÿ?
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 Õòî äîïîìàãàâ?
 Êîðîòêà õàðàêòåðèñòèêà âèðîáíè÷èõ åòàïіâ. Çà ÿêèìè åòàïàìè âè-

êîíóâàâñÿ ïðîєêò? Ó ÷îìó âîíè ïîëÿãàëè?
ßêі êîìåíòàðі òè îòðèìàâ/îòðèìàëà âіä êîðèñòóâà÷іâ àáî ñòîðîí-

íіõ ëþäåé?
ßê ïîëіïøèòè ïðîєêò? ßêі íàïðÿìè äëÿ ïîäàëüøîãî äîñëіäæåííÿ?
Ïіñëÿ çàõèñòó ïðîєêòó âèðіá ìîæíà ïîäàðóâàòè (äîáðå áóäå, ÿêùî òàêó

ïðîïîçèöіþ íàäàñòü äîñëіäíèê-ïðîєêòàíò). Âàæëèâî îôîðìèòè âèñòàâêó
ïðîєêòíèõ ðîáіò, ùîá äіòè âіä÷óëè ïîòðåáó ó âèãîòîâëåíèõ âèðîáàõ, âіä-
÷óëè àòìîñôåðó ñâÿòà, çàäîâîëåííÿ âіä äîñòàâëåíîї ëþäÿì ðàäîñòі.

Îöіíêà âèêîíàíèõ ïðîєêòіâ ïîâèííà íîñèòè ñòèìóëþþ÷èé õàðàêòåð,
âîäíî÷àñ íå ñëіä ïåðåòâîðþâàòè ïðåçåíòàöіþ íà çìàãàííÿ ïðîєêòіâ ç ïðè-
ñóäæåííÿì «ìіñöü». Øêîëÿðіâ, ÿêі äîìîãëèñÿ îñîáëèâèõ ðåçóëüòàòіâ,
âàðòî âіäçíà÷èòè äèïëîìàìè àáî ïàì’ÿòíèìè ïîäàðóíêàìè. Ó ïî÷àòêîâіé
øêîëі òðåáà çàîõî÷óâàòè êîæíîãî, õòî áðàâ ó÷àñòü ó ïðîєêòі. Âèäіëèòè
êіëüêà íîìіíàöіé, âіäçíà÷èòè ïåðåìîæöіâ ó êîæíіé. Íàïðèêëàä, ìîæóòü
áóòè òàêі íîìіíàöії: «Âåñåëèé ïðîєêò», «Äîòåïíèé ïðîєêò». Áàæàíî, êðіì
іíäèâіäóàëüíèõ ïðèçіâ, ïіäãîòóâàòè çàãàëüíèé ïðèç óñüîìó êëàñó çà
óñïіøíå çàâåðøåííÿ ïðîєêòó.

Çíà÷íà óâàãà ïðèäіëÿєòüñÿ äîñëіäíèöüêîìó ìåòîäó íàâ÷àííÿ, ÿêèé ïå-
ðåäáà÷àє îðãàíіçàöіþ ïðîöåñó îòðèìàííÿ íîâèõ çíàíü. Ïðèíöèïîâà âіä-
ìіííіñòü äîñëіäæåííÿ âіä ïðîєêòóâàííÿ ïîëÿãàє â òîìó, ùî äîñëіäæåííÿ
íå ïåðåäáà÷àє ñòâîðåííÿ áóäü-ÿêîãî çàçäàëåãіäü ïëàíîâàíîãî îá’єêòà. Öå,
âëàñíå êàæó÷è, ïðîöåñ ïîøóêó íåâіäîìîãî, íîâèõ çíàíü. Òàêèì ÷èíîì,
äîñëіäæåííÿ – öå áåçêîðèñëèâèé ïîøóê іñòèíè, à ïðîєêòóâàííÿ – âèðі-
øåííÿ ïåâíîãî, ÷іòêî óñâіäîìëåíîãî çàâäàííÿ. Ïðîєêòóâàííÿ ìîæå áóòè
ïðåäñòàâëåíå ÿê ïîñëіäîâíå âèêîíàííÿ ñåðії ÷іòêî âèçíà÷åíèõ àëãîðèòìі÷-
íèõ êðîêіâ, òîäі ÿê äîñëіäæåííÿ – çàâæäè òіëüêè òâîð÷іñòü, íîâå çíàííÿ.

Îñíîâíà ìåòà äîñëіäíèöüêîãî ïðàêòèêóìó – ñôîðìóâàòè ïðîïåäåâòè÷íó
ñèñòåìó íàóêîâèõ ïîíÿòü, äîñëіäíèöüêèõ óìіíü, îñâîєííÿ ÿêèõ äîçâîëèòü
ìîëîäøîìó øêîëÿðåâі âіä÷óòè ðàäіñòü âіäêðèòòÿ íîâîãî çíàííÿ, ïіçíàííÿ
ñåáå і íàâêîëèøíüîãî ñâіòó; ñòâîðèòè óìîâè äëÿ îñîáèñòîãî çðîñòàííÿ 
ó÷íіâ, ìîòèâîâàíîãî âèáîðó ñâîєї äіÿëüíîñòі òà ñîöіàëüíîї àäàïòàöії.

Äèòèíà, ñõèëüíà äî äîñëіäíèöüêîї ïîâåäіíêè, íå áóäå ïîêëàäàòèñÿ
òіëüêè íà òі çíàííÿ, ÿêі äàþòüñÿ â õîäі òðàäèöіéíîãî íàâ÷àííÿ, âîíà ñàìà
àêòèâíî âèâ÷àòèìå íàâêîëèøíіé ñâіò, íàáóâàþ÷è ïîðÿä ç íîâîþ іíôîðìà-
öієþ íåîöіíåííèé äîñâіä.

Äîñëіäíèöüêà ïîâåäіíêà îñîáëèâî öіííà òèì, ùî âîíà ñòâîðþє íàäіéíèé
ôóíäàìåíò äëÿ ïîñòóïîâîãî ïåðåòâîðåííÿ ïðîöåñіâ íàâ÷àííÿ і ðîçâèòêó íà
ïðîöåñè âèùîãî ïîðÿäêó – ñàìîíàâ÷àííÿ і ñàìîðîçâèòîê.

Ñàìîñòіéíó äîñëіäíèöüêó äіÿëüíіñòü äèòèíè ìè ðîçãëÿäàєìî ÿê îäèí ç
åôåêòèâíèõ øëÿõіâ ðîçâèòêó її òâîð÷èõ çäіáíîñòåé. Óìіííÿ ïðîâîäèòè
ñàìîñòіéíі äîñëіäæåííÿ, îñÿãíåííÿ іñòèíè ëåãêî ïðèùåïëþþòüñÿ і ïåðå-
íîñÿòüñÿ â ïîäàëüøîìó íà âñі âèäè äіÿëüíîñòі, ÿêùî â÷èòåëü ñòâîðþє äëÿ
öüîãî ïåâíі óìîâè.

Ó õîäі âèêîíàííÿ äîñëіäíèöüêèõ çàâäàíü ôîðìóþòüñÿ äîñëіäíèöüêі 
âìіííÿ і íàâè÷êè, ïîòðіáíі ó äîñëіäíèöüêîìó ïîøóêó: áà÷èòè ïðîáëåìè, 
ñòàâèòè çàïèòàííÿ, âèñóâàòè ãіïîòåçè, ñïîñòåðіãàòè, êëàñèôіêóâàòè, ñòðóê-
òóðóâàòè îòðèìàíèé ó õîäі äîñëіäæåííÿ ìàòåðіàë, ðîáèòè âèñíîâêè òà óìî-
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âèâîäè, äîâîäèòè і çàõèùàòè ñâîї іäåї. Ó 1 êëàñі òðåáà ðîáèòè àêöåíò íà 
ïіäòðèìöі іíіöіàòèâè, àêòèâíîñòі і ñàìîñòіéíîñòі øêîëÿðіâ.

Ãîëîâíèì ðåçóëüòàòîì âèêîðèñòàííÿ äîñëіäíèöüêèõ çàâäàíü ó ïî÷àòêî-
âіé øêîëі є ðîçâèòîê ñàìîãî ó÷íÿ çà ðàõóíîê íàáóòòÿ äîñâіäó äîñëіäíèöüêîї 
äіÿëüíîñòі, âіäêðèòòÿ, îñìèñëåííÿ, óçàãàëüíåííÿ íîâèõ çíàíü.

Ïðîâîäÿ÷è äîñëіäæåííÿ, ó÷åíü çàíóðþєòüñÿ ó òâîð÷èé ïðîñòіð і ïåðå-
õîäèòü ó òâîð÷èé ñòàí, çäîáóâàє, íàêîïè÷óє, óçàãàëüíþє íîâі çíàííÿ. 
Íàéãîëîâíіøå – íàöіëåíіñòü íà ïîøóê íåâіäîìèõ ðàíіøå çíàíü, ÿêі ìî-
æóòü áóòè çàòðåáóâàíі ñóñïіëüñòâîì.

Îðãàíіçîâóþ÷è äîñëіäíèöüêó ÷è ïðîєêòíó äіÿëüíіñòü, äîöіëüíî çàëó÷àòè 
áàòüêіâ, ñòàðøîêëàñíèêіâ (ñåñòåð, áðàòіâ), äîðîñëèõ òîùî. Áàæàííÿ ïіä-
òðèìàòè іíòåðåñ, ñïіëüíî äіÿòè, ïîäіëèòèñÿ äîñâіäîì, çíàííÿìè, âіäãóêíó-
òèñÿ íà ïðîõàííÿ äіòåé ïîçèòèâíî âïëèâàє íà ðåçóëüòàò íàâ÷àííÿ.

Ïðîєêòè äîïîìàãàþòü ñòèìóëþâàòè íîâі íàâè÷êè 21 ñòîëіòòÿ, ÿêі çà-
òðåáóâàíі ñó÷àñíèì ñóñïіëüñòâîì. Âîíè ïîâèííі íàâ÷èòè ó÷íіâ øâèäêî òà 
áåçáîëіñíî àäàïòóâàòèñÿ äî çìіí.

Перевіримо себе
Оберіть проблеми/завдання, які з метою природоохоронної діяль-
ності доцільно, доступно та безпечно вирішувати засобами проєктної 
технології.

А Збір насіння з плодів, які ми вживаємо у їжу, для підгодовування птахів;
Б Збір корму в природі для підгодовування птахів;
В Прибирання сміття у класі/школі, на шкільному подвір’ї;
Г Прибирання сміття в рукавичках на території парку/лісосмуги;
Д Прибирання сміття біля водойм;
Е Викопування ям для посадки кущів та дерев;
Ж Поливання з лійок квітів на пришкільній ділянці;
З Участь у шкільному ярмарку за тематичним спрямуванням;
І Підгодовування тварин у лісі.
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3.8. Як підготувати проєкт уроку
та особливості його реалізації

Найскладніше почати діяти, решта зале-
жить лише від наполегливості.

Амелія Ергарт

Óðîê ÿê íàéáіëüø ïîøèðåíà ôîðìà îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó – 
ïðîñòіð âçàєìîäії ïåäàãîãà é ó÷íіâ. Ñàìå âіä òîãî, ÿê ïîáóäîâàíèé óðîê, 
áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü, ÿêîþ ìіðîþ áóäå ðåàëіçîâàíî âèìîãè äî 
îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ òà êîìïåòåíòíîñòåé çäîáóâà÷іâ îñâіòè,
çàçíà÷åíі â òåêñòі Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї îñâіòè.

ßêèé æå ìàє áóòè óðîê ó ñó÷àñíіé ïî÷àòêîâіé øêîëі? ßê çìіíþєòüñÿ 
äіÿëüíіñòü ó÷èòåëÿ â õîäі ïіäãîòîâêè äî óðîêó і éîãî ïðîâåäåííÿ â óìîâàõ 
ðåàëіçàöії ÄÑÏÎ? Îñíîâíèì çàâäàííÿì ó÷èòåëÿ є ïîáóäîâà îñâіòíüîãî ïðî-
öåñó, ñïðÿìîâàíîãî íà äîñÿãíåííÿ ó÷íÿìè öіëåé îñâіòíüîї ïðîãðàìè, ïðî-
єêòóâàííÿ і ðåàëіçàöіÿ îñâіòíüîãî ïðîöåñó. Ùîá öüîãî äîñÿãòè, ó÷èòåëü ìàє 
âîëîäіòè ìåòîäèêîþ ïðîєêòóâàííÿ óðîêó. Ñó÷àñíîþ ôîðìîþ ïðîєêòóâàííÿ 
ðіçíèõ åòàïіâ îñâіòíüîãî ïðîöåñó є ñêëàäàííÿ òåõíîëîãі÷íîї êàðòè (óðîêó, 
âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíîї òåìè).

Ïðîєêòóâàííÿ ñó÷àñíîãî óðîêó, ç îäíîãî áîêó, є îñíîâíîþ ñêëàäîâîþ 
ïåäàãîãі÷íîї äіÿëüíîñòі, ç іíøîãî – íå ðåãëàìåíòîâàíî íîðìàòèâíèìè äî-
êóìåíòàìè. Öå ïîâ’ÿçàíî ç íàÿâíіñòþ ñóá’єêòèâíèõ ÷èííèêіâ: êîíòèíãåíò 
ó÷íіâ, ñòèëü ïåäàãîãі÷íîãî êåðіâíèöòâà, êîìïåòåíòíіñòü ïåäàãîãà, ðіâåíü 
ñôîðìîâàíîñòі íàâ÷àëüíèõ óìіíü ó äіòåé, à òàêîæ âèêîðèñòîâóâàíі â÷èòå-
ëåì îñâіòíі òåõíîëîãії.

Îñíîâíèìè ó ïðîєêòóâàííі íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó є òàêі ïîçèöії:
 îðієíòàöіÿ íà äîñÿãíåííÿ î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ;
 îðãàíіçàöіÿ â÷èòåëåì íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі íà îñíîâі ñèñòåìíî-äіÿëü-

íіñíîãî ïіäõîäó;
 ðіçíîáі÷íіñòü ñèñòåìè îöіíþâàííÿ (ñàìîîöіíêè ó÷íÿìè) ïðîöåñó і ðå-

çóëüòàòіâ îñâіòíüîãî ïðîöåñó (íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі);
 іíäèâіäóàëüíèé ïіäõіä äî çäîáóâà÷іâ îñâіòè.
Áåçïîñåðåäíþ ïіäãîòîâêó â÷èòåëÿ äî óðîêó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» äî-

öіëüíî ðîçïî÷àòè çі ñêëàäàííÿ ïðîєêòó óðîêó, ÿêèé ìîæíà ïîäàòè ó ôîðìі 
ïîñëіäîâíîãî âèêîíàííÿ òàêèõ çàâäàíü:

1. Âèáåðіòü òèïîâó îñâіòíþ ïðîãðàìó, çà ÿêîþ áóäåòå ðîçðîáëÿòè ïðî-
єêò óðîêó (і ïîäàëüøèõ óðîêіâ), îçíàéîìòåñÿ ç її îñîáëèâîñòÿìè. Çäåáіëü-
øîãî óðîê ðîçðîáëÿєòüñÿ і ïðîâîäèòüñÿ íà áàçі òîãî ÷è іíøîãî 
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî êîìïëåêòó (ÍÌÊ). Òîìó äîöіëüíî îçíàéîìèòèñÿ çі 
ñïåöèôіêîþ ÍÌÊ, çà ÿêèì ïðàöþє êëàñ.

2. Âèáåðіòü òåìó óðîêó ó øêіëüíîìó ïіäðó÷íèêó àáî â êàëåíäàðíî-òå-
ìàòè÷íîìó ïëàíóâàííі, îçíàéîìòåñÿ ç éîãî çìіñòîì çà ïіäðó÷íèêîì, ÿêùî 
ââàæàєòå çà ïîòðіáíå, ñêîðåãóéòå ôîðìóëþâàííÿ òåìè. Äîöіëüíî òåìó ïî-
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äàòè ó âèãëÿäі ïðîáëåìè (іäåї, ñþæåòó), ÿêà є öіêàâîþ і ìîòèâóþ÷îþ äëÿ 
ó÷íіâ.

3. Âèçíà÷òå ìіñöå îáðàíîї òåìè â çàãàëüíіé ñòðóêòóðі êóðñó, ç’ÿñóéòå,
ÿêèé ìàòåðіàë, ïîâ’ÿçàíèé ç íåþ, âèâ÷àâñÿ äî і áóäå âèâ÷àòèñÿ ïіñëÿ. Öå 
âàæëèâî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàñòóïíîñòі ïèòàíü, ÿêі ðîçãëÿäàþòüñÿ. Îòðèìàíó 
іíôîðìàöіþ ìîæíà âðàõóâàòè ó âèçíà÷åííі çàâäàíü óðîêó, çìіñòі çàïèòàíü íà 
åòàïå àêòóàëіçàöії çíàíü. Âîíà äîïîìîæå ÷іòêіøå óÿâèòè, íà ÿêîìó ðіâíі 
ôîðìóþòüñÿ çíàííÿ – óÿâëåíü, ïîíÿòü ÷è çàêîíîìіðíîñòåé. Íàïðèêëàä, 
ÿêùî ïіä ÷àñ åêñêóðñії ó÷íі âïåðøå ïîáà÷èëè ґðóíòîâèé ðîçðіç і äіçíàëèñÿ, 
ùî âèäèìèé âåðõíіé ãîðèçîíò çåìëі íàçèâàєòüñÿ ґðóíòîì, òî òóò ðîáîòà ïîêè 
éäå íà ðіâíі óÿâëåííÿ. Ó çàâäàííÿõ (ïëàíîâàíèõ äîñÿãíåííÿõ) öієї åêñêóðñії 
òàê і ñëіä çàçíà÷èòè: «óÿâëåííÿ ïðî ґðóíò ðàéîíó åêñêóðñії» àáî: «ïåðâèííå 
óÿâëåííÿ ïðî ґðóíòè». Ó ðîçðîáêàõ çàíÿòü íàñòóïíèõ óðîêіâ, äå ðîçãëÿäà-
єòüñÿ ґðóíò, ñòàє ìîæëèâèì âèêîðèñòàííÿ òåðìіíó «ïîíÿòòÿ».

4. Áóäü-ÿêå ïëàíóâàííÿ äіÿëüíîñòі ïî÷èíàєòüñÿ ç ôîðìóëþâàííÿ öіëåé.
Íàéáіëüø åôåêòèâíèì ñïîñîáîì âèçíà÷åííÿ ìåòè ó ïðîєêòóâàííі ïåäàãîãі÷-
íîãî ïðîöåñó є ôîðìóëþâàííÿ öіëåé ó âèãëÿäі ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ, âèðàæå-
íèõ ó äіÿõ ó÷íіâ: çíàє..., ðîçóìіє..., âèêîíóє..., çàñòîñîâóє ïðàâèëî... òîùî.

Ó÷èòåëü ïðîєêòóє öіëі óðîêó ÿê ñèñòåìó íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü ó ìåæàõ
òåìè àáî îêðåìîãî óðîêó âіäïîâіäíî äî òðüîõ ãðóï îñâіòíіõ ðåçóëüòàòіâ:
çàãàëüíèõ, êîíêðåòíèõ (ïðåäìåòíèõ), îñîáèñòіñíèõ.

Òåõíîëîãі÷íèé îïèñ öіëåé óðîêó ó âèãëÿäі çàïëàíîâàíèõ ðåçóëüòàòіâ
ó÷íіâ є ïî÷àòêîâîþ ñõîäèíêîþ ó çäіéñíåííі îöіíþâàííÿ äіé ó÷íіâ íà óðîöі
òà ðåôëåêñії ïåäàãîãîì ðåçóëüòàòèâíîñòі ïðîâåäåíîãî óðîêó. Âèçíà÷èâøè
öіëі (ïðîìіæíі ðåçóëüòàòè ó÷íіâ ó ìåæàõ íàâ÷àëüíîї òåìè), ó÷èòåëü ìîæå
äіáðàòè âіäïîâіäíі çàâäàííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ îöіíþâàòèìå іíäèâіäó-
àëüíі äîñÿãíåííÿ äіòåé.

Âèçíà÷èâøè öіëі óðîêó, ó÷èòåëü ôîðìóëþє ïåäàãîãі÷íі çàâäàííÿ â ëî-
ãіöі âіä çàïëàíîâàíèõ ðåçóëüòàòіâ ó÷íÿ äî äіé â÷èòåëÿ.

5. Ñêëàäàííÿ ïåðåëіêó ìàòåðіàëüíèõ çàñîáіâ (îáëàäíàííÿ), ÿêі âèêî-
ðèñòîâóâàòèìóòüñÿ íà óðîöі. Òóò ó÷èòåëþ äîâîäèòüñÿ îðієíòóâàòèñÿ íà
çàñîáè, ÿêі є â íàÿâíîñòі. Іíîäі ïåâíі çàñîáè (çðàçêè ґðóíòіâ, êîðèñíèõ 
êîïàëèí, ìóëÿæі, ìàòåðіàëè äëÿ äîñëіäіâ, êàðòèíè, âіäåî- òà àóäіîçàïèñè
òîùî) äîâåäåòüñÿ ïіäãîòóâàòè çàçäàëåãіäü. Äåÿêі íàî÷íі ïîñіáíèêè ìîæóòü
ïіäãîòóâàòè øêîëÿðі. Íàïðèêëàä, ïåðåä âèâ÷åííÿì òåìè «Òåðìîìåòð»
øêîëÿðі ìîæóòü íà óðîêàõ òåõíîëîãіé âèãîòîâèòè ìîäåëі òåðìîìåòðіâ.

6. Íàñòóïíèì åòàïîì є âèáіð ñïîñîáіâ і çàñîáіâ äîñÿãíåííÿ öіëåé. ×àñòî
â÷èòåëü îðієíòóєòüñÿ íà ïåâíó áàçîâó îñâіòíþ òåõíîëîãіþ, ìåòîäè, ïіäõîäè
(ñèñòåìíî-äіÿëüíіñíèé, îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíèé, êîìïåòåíòíіñíèé). Ó ñïå-
öіàëüíіé ëіòåðàòóðі (Ôîìåíêî Ò. Â.) âèäіëÿþòü ñó÷àñíі òåõíîëîãії ïîáóäîâè 
îñâіòíüîãî ïðîöåñó íà ïðîáëåìíèõ, äіÿëüíіñíèõ, ñèòóàòèâíèõ, äіàëîãîâèõ
òà іí. çàñàäàõ. Ïåðåâàãó ñëіä âіääàâàòè ðîçâèâàëüíèì òåõíîëîãіÿì íàâ÷àííÿ, 
îñêіëüêè âîíè áіëüøîþ ìіðîþ íàáëèæåíі äî ñó÷àñíîãî îñâіòíüîãî ñòàíäàðòó.

7. Âèçíà÷òå çìіñò óðîêó òà éîãî ñòðóêòóðó. Âàæëèâèìè åëåìåíòàìè
êîæíîãî äіÿëüíіñíîãî óðîêó ñëіä óâàæàòè: äîâåäåííÿ öіëåé óðîêó äî ó÷íіâ,
ïëàíóâàííÿ і ðîáîòó çà ïëàíîì, ïðàêòè÷íó ðîáîòó іç çàñâîєíèì ìàòåðіà-
ëîì, åëåìåíòè îöіíêè (ñàìîîöіíêè). Êðіì ïðåäìåòíèõ çíàíü, óìіíü, íàâè÷îê 
і ñòàâëåíü, ó çìіñò çà ìîæëèâîñòі ââîäÿòüñÿ: ìîäåëþâàííÿ, êëàñèôіêàöіÿ, 
âèÿâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ òîùî. Ïðîäóìàéòå ìîæëèâіñòü
ââåäåííÿ â çìіñò óðîêó åëåìåíòіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà:
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 âñòàíîâëåííÿ ìіæïðåäìåòíèõ çâ’ÿçêіâ;
 ñòèìóëþâàííÿ ïіçíàâàëüíîãî іíòåðåñó (ôîðìóëþâàííÿ ïðîáëåìíèõ

çàïèòàíü, ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ, åêñïåðèìåíòіâ, çâ’ÿçîê іç æèòòÿì òîùî);
 ðîçâèòîê іíôîðìàöіéíèõ óìіíü (çàâäàííÿ íà ñàìîñòіéíèé ïîøóê іí-

ôîðìàöії);
 ðîçâèòîê êîìóíіêàòèâíèõ óìіíü (ðîáîòà â ïàðàõ, ãðóïàõ òà іí.).
Äåòàëüíèé âèêëàä çìіñòó óðîêó äîçâîëÿє ñêëàñòè òåõíîëîãі÷íó êàðòó 

óðîêó. Òåõíîëîãі÷íà êàðòà óðîêó – ñïîñіá ïðîєêòóâàííÿ óðîêó ó ôîðìі òàáëèöі, 
ùî äîçâîëÿє ñòðóêòóðóâàòè òà äåòàëіçóâàòè çìіñò і ïðîöåñ óðîêó çà îáðàíèìè 
ïàðàìåòðàìè (íàïðèêëàä, åòàïàìè îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі äіòåé).

Ïðèêëàä òåõíîëîãі÷íîї êàðòè óðîêó íà îñíîâі ñèñòåìíî-äіÿëüíіñíîãî
ïіäõîäó âìіùåíî â Äîäàòêó. Òðåòіé ñòîâï÷èê òàáëèöі çàïîâíþєòüñÿ íà-
ñàìïåðåä, ïîòіì – ïåðøèé, äàëі – äðóãèé. Ôіêñàöіÿ çàïëàíîâàíèõ ðåçóëü-
òàòіâ íà êîæíîìó åòàïі äîçâîëÿє ðîçïîäіëèòè çàçíà÷åíі ñïî÷àòêó ðåçóëüòàòè 
äëÿ êîæíîãî åòàïó, çàâäÿêè ÷îìó ÷іòêî ñïðîєêòóâàòè óðîê, îðієíòîâàíèé
íà äîñÿãíåííÿ çàïëàíîâàíèõ ðåçóëüòàòіâ. Ó ìіðó îñâîєííÿ òåõíîëîãії ïðî-
єêòóâàííÿ óðîêó â÷èòåëü ìîæå çàëèøèòè äâà ïåðøèõ ñòîâï÷èêè, ïåðå-
íіñøè íà êîæíîìó åòàïі ðåçóëüòàòè ó âíóòðіøíіé ïëàí äіé.

Òàêèì ÷èíîì, çàìіñòü ïîøèðåíîãî â ìàñîâіé ïðàêòèöі ñêëàäàííÿ êîí-
ñïåêòó óðîêó, ùî ÿâëÿє ñîáîþ íàáіð ðіçíèõ ôîðì ðîáîòè і çàâäàíü, 
«íàâ’ÿçàíèõ» äèòèíі â÷èòåëåì, ïðîєêòóâàííÿ òåõíîëîãі÷íîї êàðòè óðîêó є 
÷іòêî ñòðóêòóðîâàíèì ïëàíóâàííÿì âçàєìîäії â÷èòåëÿ і äіòåé íà óðîöі, ó 
ìåæàõ ÿêîї êîæåí ó÷åíü:

 ìîæå ïîáà÷èòè (âèîêðåìèòè) âіäïîâіäíî äî âіêó, ìîæëèâîñòåé íà-
â÷àëüíå çàâäàííÿ, óñâіäîìèòè ñâîþ ðîëü ó éîãî âèðіøåííі;

 âèñòóïàє ÿê ñóá’єêò äіÿëüíîñòі, êîëè âèçíà÷àëüíèìè àòðèáóòàìè 
ñóá’єêòà є íàÿâíіñòü ó äèòèíè âëàñíîї ìåòè, îñîáèñòіñíîãî (ìîòèâàöіéíîãî) 
êîìïîíåíòó äіÿëüíîñòі, àêòèâíîñòі;

 äіñòàє ìîæëèâіñòü ñïëàíóâàòè ìàéáóòíþ ðîáîòó, âèÿâèòè її ðåçóëüòàò
і óñâіäîìèòè øëÿõ, ÿêèì ìîæíà îòðèìàòè íîâі çíàííÿ òà âìіííÿ, âèîêðå-
ìèòè çàãàëüíі ñïîñîáè äіé;

 íàâ÷èòüñÿ çäіéñíþâàòè êîíòðîëü çà ñâîїìè äіÿìè, ñïîñîáàìè їõ âèêî-
íàííÿ òà îöіíþâàííÿ, áà÷èòè âàæëèâіñòü îñâîєíîãî äîñâіäó, çíàíü, óìіíü, 
íàáóòèõ îñîáèñòіñíèõ ÿêîñòåé äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíîї ìåòè.

Óñå öå ðàçîì äîçâîëèòü ó÷èòåëþ âèðіøóâàòè íà óðîöі ãîëîâíå çàâäàííÿ
ñòàíäàðòó – ôîðìóâàííÿ ñàìîñòіéíîї íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі (íàâ÷èòè äè-
òèíó â÷èòèñÿ).

Íåäîëіêè, ÿêі ÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ ó ïðîâåäåííі â÷èòåëÿìè ïåðøèõ óðî-
êіâ ó øêîëі:

 íàäìіðíà ïðèâ’ÿçàíіñòü äî êîíñïåêòó óðîêó. Öåé ñòàí íåâïåâíåíîñòі â 
ñîáі ìîæóòü ïîìіòèòè äіòè, ùî, çâè÷àéíî æ, íåáàæàíî. Ó òàêîìó ðàçі ïіä-
ãîòîâêà äî óðîêó ìàє áóòè ðåòåëüíіøîþ;

 íåðіäêî çàïëàíîâàíèé ìàòåðіàë îïàíîâóєòüñÿ øâèäøå, íіæ î÷іêóâà-
ëîñÿ, îäíî÷àñíî â÷èòåëü íå ãîòîâèé ðàöіîíàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ÷àñ, ùî 
çàëèøèâñÿ äî äçâіíêà. Íàéáіëüø ïðèéíÿòíèé âàðіàíò âèõîäó іç ñèòóàöії – 
âèêîðèñòàííÿ çàçäàëåãіäü ïіäãîòîâëåíîãî äîäàòêîâîãî ìàòåðіàëó çà òåìîþ
óðîêó (äîäàòêîâі âïðàâè, öіêàâі ôàêòè òîùî);

 íå âäàєòüñÿ ïðàâèëüíî âіäîáðàçèòè (ðåàëіçóâàòè) ñïåöèôіêó ïåâíîãî
ìåòîäó (ïðèéîìó) ÷è òåõíîëîãії íàâ÷àííÿ. Î÷åâèäíèì ñïîñîáîì ïîäîëàííÿ
öієї ïðîáëåìè є äåòàëüíå îçíàéîìëåííÿ ç òåõíîëîãієþ ïðîâåäåííÿ;
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÷àñòî íå âäàþòüñÿ ìåòîäè, ñïåöèôі÷íі äëÿ òієї ÷è іíøîї íàóêè, åëå-
ìåíòè ÿêîї âõîäÿòü ó êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò». Íàïðèêëàä, äîñëіäè, ïðî-
âåäåíі àáî îðãàíіçîâàíі â÷èòåëåì óïåðøå, ÷àñòî àáî íå âäàþòüñÿ çîâñіì,
àáî íå äîñÿãàþòü î÷іêóâàíîãî äèäàêòè÷íîãî ðåçóëüòàòó. Òå ñàìå ìîæå
òðàïèòèñü і ç ìîäåëþâàííÿì, íàïðèêëàä, ç âèêîðèñòàííÿì ãëîáóñà. Âè-
õіä – îáîâ’ÿçêîâå ïîïåðåäíє (äî óðîêó) ïðîðîáëåííÿ äîñëіäó, çàïëàíîâàíèõ 
îïåðàöіé ç ãëîáóñîì òîùî. Àíàëîãі÷íà ñèòóàöіÿ ìîæå ñêëàñòèñÿ і ç âèêî-
ðèñòàííÿì òåõíі÷íèõ çàñîáіâ íàâ÷àííÿ;

 òðàïëÿþòüñÿ é ôàêòè÷íі íåòî÷íîñòі, à ÷àñîì і ãðóáі ïîìèëêè ó âèêëàäі 
ìàòåðіàëó óðîêó ÷è â õîäі âіäïîâіäåé íà çàïèòàííÿ ó÷íіâ. Ñèòóàöіþ ìîæíà 
çðîçóìіòè – ó÷èòåëþ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ äîâîäèòüñÿ îïåðóâàòè ìàòåðіà-
ëàìè, ÿêі íàëåæàòü äî ðіçíèõ ãàëóçåé çíàíü. Òîìó éîìó ïîòðіáíà ïîñòіéíà 
ðîáîòà ç ïіäâèùåííÿ ñâîєї ïðèðîäîçíàâ÷îї, ñóñïіëüñòâîçíàâ÷îї, åêîëîãі÷-
íîї, іñòîðè÷íîї åðóäèöії. Óíèêíóòè íåãàòèâíèõ ìîìåíòіâ äîïîìîæå і ôàê-
òè÷íèé ìàòåðіàë, ÿêèé ïðîïîíóєòüñÿ â äåÿêèõ ìåòîäè÷íèõ ïîñіáíèêàõ;

ñëіä î÷іêóâàòè, ùî â÷èòåëü-ïî÷àòêіâåöü, ÿê, óòіì, і â÷èòåëü ç ïåâíèì 
äîñâіäîì ðîáîòè çà òðàäèöіéíîþ ìåòîäèêîþ, çіòêíåòüñÿ ç òðóäíîùàìè,
ïîâ’ÿçàíèìè ç îñâîєííÿì íîâîãî îñâіòíüîãî ñòàíäàðòó. Òîìó â÷èòåëÿì 
ïðîïîíóєòüñÿ ïðîéòè òðåíіíãîâі íàâ÷àííÿ, âåáіíàðè, òåìàòè÷íі ñåìіíàðè,
ìàéñòåð-êëàñè, çóñòðі÷і ç àâòîðñüêèìè êîëåêòèâàìè, îïðàöþâàòè ìàòåðі-
àëè íà ñòâîðåíèõ åëåêòðîííèõ ïëàòôîðìàõ, âіäâіäàòè EdCamp, îçíàéîìè-
òèñÿ ç ìåòîäè÷íèìè ðåêîìåíäàöіÿìè òîùî.

Поради вчителю
 Реалізуючи свій проект уроку, коригуйте його відповідно до сприйняття 

учнями. Іншими словами, діючи, орієнтуйтеся передусім на те, що відбувається з 
дітьми (як змінюється їхнє розуміння, які помилки або знання перешкоджають або, 
навпаки, сприяють просуванню). Однак кінцеву мету уроку постійно па  м’ятайте.

 Під час уроку співвідносьте свою активність (насамперед, мовну) і актив-
ність дітей. Якщо запитання поставлено, терпляче очікуйте відповіді стільки, 
скільки потребують для неї діти. У жодному разі не повторюйте слова дітей! 
Якщо їх вимовлено тихо, попросіть дитину повторити голосніше або прислухай-
теся. Ви можете недовго (1–3 хв) розповідати щось під час уроку, та основну 
розмову ведуть діти.

 Якщо дитина ставить питання або висловлює свою думку, завжди звер-
тайте увагу на адресність промови (або класові, або заперечення чи схвалення 
іншому учневі (вам) – таких звернень не має бути багато). Привчайте дітей по-
вертатися обличчям до співрозмовника (класу), називати його на ім’я.

 Домагайтеся, щоб школярі сміливо висловлювали свою точку зору, не боя-
лися помилитися. Використовуйте кілька корисних правил.

Презумпція правильної відповіді. Усяка відповідь учня, у якій можна знайти 
хоч якийсь сенс, вважається правильною. У процесі обговорення вчитель пови-
нен показати, до якого результату веде це судження, знайти в ньому корисне 
зерно і постаратися підвести дитину і клас до правильної відповіді.

 Нехай учень говорить, як може, але вчитель має завжди говорити пра-
вильно. Дозволяйте учням уживати будь-які слова, навіть не зовсім правильні. 
Похваліть учня за відповідь і виправте за потреби.

 На будь-яке цікаве і творче запитання може бути більше ніж одна пра-
вильна відповідь. Не бійтеся різних відповідей учнів, багато з них виявляються 
правильними. За потреби коригуйте висловлювання.
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 Намагайтесь уникати оцінювання дітей. Учитель погоджується або коригує
самооцінку і взаємооцінку дітей, звертає їхню увагу на досягнення одне одного, а
надто на досягнення тих, кому щось дається важко і хто докладає багато зусиль.
При цьому діти мають відчувати доброзичливість і спокій учителя стосовно до всіх.

Урок можна вважати вдалим, якщо:
 реалізовано його задум (тобто досягнуто запланованих зрушень/поступу у 

способах роботи дітей, запланованих результатів), навіть якщо спроєктований
хід уроку було порушено;

 цей результат здобуто ненасильницьким щодо дітей шляхом, тобто діти
працювали ініціативно, з інтересом, говорили на уроці більше, ніж учитель;
пішли з уроку, бажаючи продовжити заняття.

Що має робити педагог?
Щоб успішно реалізувати компетентнісний підхід, педагог має вміти:
 орієнтуватися в ситуації на ринку праці, хоча б у своєму населеному пункті 

(районі), і розуміти, які вміння будуть потрібні учням, щоб знайти собі роботу в
сучасних умовах;

 бачити і розуміти справжні життєві інтереси своїх учнів;
 виявляти повагу до учнів, їхніх суджень і запитань, навіть якщо ті здаються

важкими чи провокаційними, а також до самостійних спроб і помилок дітей;
 відчувати проблемність досліджуваних ситуацій;
 пов’язувати досліджуваний матеріал з повсякденним життям та інтересами 

учнів, властивими їхньому віку;
 закріплювати знання та вміння в навчальній і позанавчальній практиці;
 планувати уроки з використанням усього різноманіття форм і методів на-

вчальної роботи, і насамперед усіх видів самостійної роботи (групової та індиві-
дуальної), діалогічних і проєктно-дослідницьких методів;

 ставити цілі та оцінювати ступінь їх досягнення разом з учнями;
 досконало використовувати метод «створення ситуації успіху»;
 залучати для обговорення минулий досвід учнів, створювати новий досвід

діяльності та організовувати його обговорення без зайвих втрат часу;
 залучати експертів і фахівців (викладачів ВНЗ; працівників фірм, банків,

організацій та закладів; поліціянтів, пожежників, військових, рятувальників, ліка-
рів, психологів тощо) для обговорення з учнями тих питань, у яких вони недо-
статньо компетентні;

 демонструвати учням рольові моделі на прикладі реальних людей, літера-
турних персонажів, а також у ході виконання проєктів, рольових ігор та психоло-
гічних тренінгів, які дозволяють дітям виявляти і випробовувати нові для них 
способи мислення, сприйняття та поведінки, бачити та моделювати наслідки
такої поведінки;

 оцінювати досягнення учнів не лише оцінкою – балом, а й змістовною
характеристикою;

 оцінювати просування класу в цілому і окремих учнів не лише на уроках, а 
й у розвитку тих чи інших життєво важливих якостей;

 усвідомити прогалини учнів не тільки в знаннях, а й у готовності до життя.
Крім того, педагог має розуміти, що:
 потрібно бути постійно готовим до будь-яких несподіванок;
 будувати сьогоднішню і завтрашню поведінку на основі вчорашніх знань і 

вчорашнього досвіду неможливо;
 його головне завдання – забезпечити максимум успіху і мінімум невдач у

майбутньому житті своїх учнів, і тому батьки учнів – найвірніші його союзники;
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 будь-яка людська діяльність має красу й ефективність, і це уявлення можна 
передати учням;

 частину своїх функцій можна делегувати учням, і вони впораються, якщо 
зрозуміють, що це корисно і вигідно їм самим;

 достатньо проводити хоча б кожен десятий урок у логіці компетентнісного
підходу, щоб навчальна мотивація учнів різко зросла.

Щоб реалізований педагогом підхід у навчанні був дійсно компетентнісний, 
педагог має остерігатися:

 за звичкою вважати себе головним і єдиним джерелом знань для своїх
учнів;

 передавати учням свій досвід життя і виховувати їх, виходячи з того, як був 
вихований він сам;

 уявлень про те, що є раз і назавжди задані способи «правильного» і «не-
правильного» вирішення життєвих та професійних проблем;

 дріб’язкових правил та інструкцій;
 бездоказово-нормативних висловлювань на кшталт: «треба», «повинен», 

«так прийнято», які не супроводжуються подальшими поясненнями.

Перевіримо себе
Трансформуйте одну з розробок уроку, виконаного у традиційній
формі, у проект уроку в технології діяльнісного підходу. За основу 
можна взяти наведені вище або інші варіанти структури «діяльніс-

ного» уроку.
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ДОДАТОК

Òàáëèöÿ 9
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ

ТЕМА УРОКУ
ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ЗАГАЛЬНІ ПРЕДМЕТНІ ОСОБИСТІСНІ
Знання:
Уміння:

Пізнавальні
Регулятивні

Комунікативні
Задачі вивчення теми (дії вчителя)
ЕТАПИ УРОКУ
Форми та прийоми організації навчальної ді-
яльності вчителем

Діяльність 
учнів

Заплановані
результати (що
формують предметні
вміння, способи дій)

І. Мотиваційно-орієнтаційний етап
1.1 Створення мотиваційної основи навчаль-
ної діяльності (актуалізація знань, постановка 
навчальної задачі / проблемного питання / 
створення ситуації ускладнення та ін.).
1.2. Цільова основа діяльності (висування гі-
потези, припущень, виявлення причини труд-
нощів, формулювання навчального завдання, 
цілі навчальної діяльності).
ІІ. Пошуковий етап
2.1. Планування діяльності (пошук способів 
виходу зі скрути, колективний план вирішення 
навчального завдання, спільне планування 
діяльності в групах та ін.)
2.2. Фіксація плану в усній або письмовій формі

ІІІ. Практичний етап
3.1. Відкриття «нового» знання.

3.2. Застосування знань, умінь у новій ситуа-
ції, формування предметних способів дій, 
створення алгоритму та ін.
3.3. Застосування знань і вмінь для вирі-
шення навчальних, навчально-пізнавальних 
та навчально-практичних завдань, виконання 
творчих завдань та ін.
ІV. Рефлексивно-оцінний етап
4.1. Рефлексія результатів діяльності

4.2. Рефлексія способів діяльності

4.3. Рефлексія емоційного стану і настрою
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3.9. Компетентнісно орієнтовані завдання як умова
реалізації компетентнісного підходу до навчання

Освіта – найпотужніша зброя, аби змі-
нити світ.

Нельсон Мандела

Ïåðåä ñó÷àñíîþ øêîëîþ ïîñòàëè íîâі çàâäàííÿ: ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíîãî
ñåðåäîâèùà, ÿêå ìîòèâóє ó÷íіâ ñàìîñòіéíî çäîáóâàòè çíàííÿ, àíàëіçóâàòè,
ñèñòåìàòèçóâàòè îòðèìàíó іíôîðìàöіþ, øâèäêî îðієíòóâàòèñÿ â іíôîðìà-
öіéíîìó ïðîñòîðі; ñòâîðåííÿ óìîâ, ùî ñïðèÿþòü ðîçâèòêó êëþ÷îâèõ êîì-
ïåòåíòíîñòåé ó÷íіâ òà çíèæóþòü їõíє ïåðåâàíòàæåííÿ.

Òðàíñëþþ÷і çíàííÿ íå âèêîíóþòü ðîëі çàñîáó, ùî ðîçâèâàє îñîáèñòіñòü.
Âîíè ïåðåäàþòüñÿ â çàêðèòîìó, êіíöåâîìó é àáñîëþòíîìó âèãëÿäі. Çà-
ãàëüíó çàêðèòіñòü íàâ÷àëüíîї іíôîðìàöії çàáåçïå÷åíî òðàäèöіÿìè ðåïðî-
äóêòèâíîї (âіäòâîðþâàëüíîї) îñâіòè. Âîíà ñïðèÿє çáåðåæåííþ çíàíü ó 
ïàì’ÿòі, àëå óòâîðþє ïåðåøêîäè äëÿ âіäêðèòîãî ïіçíàííÿ. Çíàííÿ-çàïà-
ì’ÿòîâóâàííÿ îöіíþþòüñÿ çíà÷íî âèùå, íіæ çíàííÿ-âіäêðèòòÿ і çíàííÿ-
ðîçóìіííÿ.

Çìіíè, ùî âіäáóëèñÿ â ñîöіóìі, âèìàãàþòü âіä âèïóñêíèêà âìіíü íå
ñòіëüêè âèêîíóâàòè âêàçіâêè, ñêіëüêè âèðіøóâàòè æèòòєâі ïðîáëåìè ñà-
ìîñòіéíî.

ßê ñâіä÷èòü ïðàêòèêà, çíà÷íà ÷àñòèíà ó÷íіâ íå âìіє ïðîâîäèòè àíàëî-
ãії, êëàñèôіêóâàòè, óçàãàëüíþâàòè іíôîðìàöіþ; çàçíàє òðóäíîùіâ ïðè ðî-
áîòі ÿê ç òåêñòîì íàâ÷àëüíîї ñòàòòі, òàê і ç äîäàòêîâèìè іíôîðìàöіéíèìè 
ìàòåðіàëàìè äî óðîêó. Áàãàòî ç íèõ íå ñïðàâëÿþòüñÿ ç òàêèìè çàâäàí-
íÿìè, ÿê ïåðåâåäåííÿ іíôîðìàöії ç îäíієї ôîðìè â іíøó, íàïðèêëàä, êàð-
òîãðàôі÷íîї (êàðòà), ãðàôі÷íîї (äіàãðàìà, ñòàòèñòè÷íà òàáëèöÿ) ó òåêñòîâó.
Íàâ÷àííÿ ñòàíå áіëüø åôåêòèâíèì, ôóíêöіîíàëüíèì, іíäèâіäóàëіçîâàíèì,
ÿêùî ó øêîëі áóäå ñòâîðåíî óìîâè äëÿ ðåàëіçàöії ó÷íÿìè ñâîїõ іíòåðåñіâ, 
çäіáíîñòåé і ïîäàëüøèõ «äîðîñëèõ» æèòòєâèõ ïëàíіâ.

Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè çîðієíòîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ
íå ëèøå çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê, à é êîìïåòåíòíîñòåé ÿê äèíàìі÷íîãî íà-
áîðó îñâіòíіõ äîñÿãíåíü, ìîäåëåé ïîâåäіíêè òà îñîáèñòіñíèõ ÿêîñòåé ó÷íіâ,
ÿêі â ìàéáóòíüîìó äàäóòü ìîæëèâіñòü їì ñòàòè óñïіøíèìè. Îíîâëåííÿ 
çìіñòó îñâіòè òà çàïðîâàäæåííÿ êîìïåòåíòíіñíîãî, äіÿëüíіñíîãî òà îñî-
áèñòіñíî îðієíòîâàíîãî ïіäõîäіâ äî íàâ÷àííÿ äèêòóє ïîòðåáó çìіíè êîíò-
ðîëüíî-îöіííîї ñêëàäîâîї îñâіòíüîãî ïðîöåñó, à ñàìå, àêöåíò – íà îöіíêó 
êîìïåòåíòíîñòåé.

Âіò÷èçíÿíі é çàðóáіæíі äîñëіäíèêè ââàæàþòü, ùî íèíі çàãàëüíîþ òåí-
äåíöієþ äëÿ áіëüøîñòі êðàїí, îêðіì çîâíіøíüîãî îöіíþâàííÿ, є àêòèâíå
âèêîðèñòàííÿ âíóòðіøíüîї ñàìîîöіíêè ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ øêîëÿðіâ і 
ðåôëåêñії ñâîїõ äîñÿãíåíü äëÿ ðîçóìіííÿ ïðîáëåì і ïîøóêó ñïîñîáіâ ñàìî-
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âäîñêîíàëåííÿ. Äëÿ öüîãî â çàêëàäàõ îñâіòè òðåáà ñòâîðþâàòè іííîâàöіéíі 
îöіííі çàñîáè, ÿêі çàáåçïå÷àòü âèñîêó îá’єêòèâíіñòü (íàäіéíіñòü), îáґðóí-
òîâàíіñòü (âàëіäíіñòü) і ñïіââіäíîøåííÿ îöіíîê. ×іëüíå ìіñöå âіäâîäèòüñÿ 
êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíèì çàâäàííÿì, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ÿê îöіíêó êîì-
ïåòåíòíîñòåé, òàê і äіÿëüíіñíèé ïіäõіä ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі.

Íàéâàæëèâіøèì êîìïîíåíòîì çìіñòó îñâіòè ñòàþòü óíіâåðñàëüíі, ìåòà-
ïðåäìåòíі âìіííÿ (ùî äàþòü ìîæëèâіñòü óçàãàëüíåííÿ îòðèìàíèõ çíàíü 
äëÿ çàñòîñóâàííÿ â áóäü-ÿêіé ãàëóçі æèòòєäіÿëüíîñòі, ôîðìóþòü óìіííÿ 
ðîçâ’ÿçóâàòè çàäà÷і íà ñòèêó íàóê, ñïðèéìàòè öіëіñíіñòü íàóêîâèõ çíàíü 
âçàãàëі áåç êîíêðåòèçàöії áóäü-ÿêèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ), çàñòîñîâàíі â 
ðіçíèõ âèäàõ äіÿëüíîñòі.

Òðåáà âèáóäóâàòè îñâіòíіé ïðîöåñ òàê, ùîá øêîëÿðі îâîëîäіëè íàâè-
÷êàìè ïðàêòè÷íèõ äіé, òîáòî êëþ÷îâèìè êîìïåòåíòíîñòÿìè: óìіííÿì
àíàëіçóâàòè, ïîðіâíþâàòè, âèäіëÿòè ãîëîâíå, äàâàòè àäåêâàòíó ñàìî-
îöіíêó, áóòè ñàìîñòіéíèì, óìіòè ñïіâïðàöþâàòè, âèÿâëÿòè іíіöіàòèâó, 
áà÷èòè ïðîáëåìè і øóêàòè øëÿõè їõ âèðіøåííÿ.

Ðåçóëüòàòè ìіæíàðîäíèõ äîñëіäæåíü (PISA) ìàþòü áåçïîñåðåäíіé âïëèâ 
íà ðîçâèòîê îñâіòè ó ñâіòі, ó òîìó ÷èñëі і â Óêðàїíі. Âіò÷èçíÿíà îñâіòà 
çâàæàє íà öі ðåçóëüòàòè, îñêіëüêè àêòóàëüíèì є ïèòàííÿ ùîäî êîíêóðåí-
òîñïðîìîæíîñòі óêðàїíñüêîї îñâіòè.

Âіäîìî, ùî ÿêіñòü âіò÷èçíÿíîї îñâіòè âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ÿêîñòі îñâіòè çà 
êîðäîíîì òèì, ùî çà äîñèòü âèñîêèõ ïîêàçíèêіâ ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñ-
òåé ó÷íі âіä÷óâàþòü òðóäíîùі â çàñòîñóâàííі çíàíü ó ñèòóàöіÿõ, áëèçüêèõ 
äî ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ, à òàêîæ ó ðîáîòі ç іíôîðìàöієþ, ïðåäñòàâëåíîþ â 
ðіçíіé ôîðìі. Òîìó ïîñòàє çàâäàííÿ ïðèâåñòè óêðàїíñüêі ïðàêòèêî-îðієíòî-
âàíі ïîêàçíèêè ó âіäïîâіäíіñòü äî ìіæíàðîäíèõ âèìîã і ñòàíäàðòіâ.

Öåíòðàëüíèì ïîíÿòòÿì ó ìіæíàðîäíіé îñâіòíіé ïðîãðàìі âèñòóïàє 
«ãðàìîòíіñòü», ÿêà â øèðîêîìó ñåíñі âèçíà÷àєòüñÿ ùå é ÿê ôóíêöіîíàëüíà 
ãðàìîòíіñòü.

Ôóíêöіîíàëüíà ãðàìîòíіñòü (àíãë. functional literacy) – öå çäàòíіñòü 
ëþäèíè âñòóïàòè â ñòîñóíêè іç çîâíіøíіì ñåðåäîâèùåì і ìàêñèìàëüíî 
øâèäêî àäàïòóâàòèñÿ òà ôóíêöіîíóâàòè â íüîìó. Íà âіäìіíó âіä åëåìåí-
òàðíîї ãðàìîòíîñòі ÿê çäàòíîñòі îñîáèñòîñòі ÷èòàòè, ðîçóìіòè, ñêëàäàòè
ïðîñòі êîðîòêі òåêñòè і çäіéñíþâàòè íàéïðîñòіøі àðèôìåòè÷íі äії, ôóíêöі-
îíàëüíà ãðàìîòíіñòü çàáåçïå÷óє ðіâåíü çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê, íîðìàëüíå 
ôóíêöіîíóâàííÿ îñîáèñòîñòі â ñèñòåìі ñîöіàëüíèõ âіäíîñèí, ÿêà ââàæà-
єòüñÿ ìіíіìàëüíî íåîáõіäíîþ äëÿ çäіéñíåííÿ æèòòєäіÿëüíîñòі îñîáèñòîñòі
â êîíêðåòíîìó êóëüòóðíîìó ñåðåäîâèùі.

Íàé÷àñòіøå ìè âіä÷óâàєìî âіäñóòíіñòü ôóíêöіîíàëüíîї ãðàìîòíîñòі, ùî 
є îäíèì ç âèçíà÷àëüíèõ ÷èííèêіâ, ÿêі ãàëüìóþòü ðîçâèòîê ñóñïіëüíèõ 
âіäíîñèí. Òîìó ïðîáëåìà ôóíêöіîíàëüíîї ãðàìîòíîñòі ðîçãëÿäàєòüñÿ çà-
çâè÷àé íå ÿê íàóêîâà ïðîáëåìà, à ÿê ïðîáëåìà äіÿëüíіñíà, ÿê ïðîáëåìà 
ïîøóêó ìåõàíіçìіâ і ñïîñîáіâ ïðèñêîðåíîї ëіêâіäàöії áåçãðàìîòíîñòі.

Çàâäàííÿì ïî÷àòêîâîї ëàíêè îñâіòè є çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ îñâîєííÿ 
îñíîâíèõ óìіíü íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, ïëåêàííÿ ïîòðåáè і áàæàííÿ â÷è-
òèñÿ. Ñàìå öÿ äіÿëüíіñòü ó êîìïëåêñі іíøèõ äіÿëüíîñòåé (іãðîâîї, ñïîðòèâ-
íîї, õóäîæíüîї, òðóäîâîї), âèêîíóâàíèõ äèòèíîþ, âіäіãðàє ïðîâіäíó ðîëü ó 
її ïñèõі÷íîìó ðîçâèòêó.

Íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò «ß äîñëіäæóþ ñâіò» є іíòåãðîâàíèì і ñêëàäàєòüñÿ 
ç ìîäóëіâ ïðèðîäíè÷î-íàóêîâîї òà ñîöіàëüíî-ãóìàíіòàðíîї ñïðÿìîâàíîñòі, 
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à òàêîæ ïåðåäáà÷àє âèâ÷åííÿ îñíîâ áåçïåêè æèòòєäіÿëüíîñòі. Íà óðîöі 
âіäïðàöüîâóєìî íàâè÷êó ïîçíà÷åííÿ ïîäіé ó ÷àñі ìîâíèìè çàñîáàìè: ñïî-
÷àòêó, ïîòіì, ðàíіøå, ïіçíіøå, äî, ïіñëÿ, ó òîé ñàìèé ÷àñ. Çàêðіïëþєìî 
âèçíàííÿ äèòèíîþ çäîðîâ’ÿ ÿê íàéâàæëèâіøîї öіííîñòі ëþäñüêîãî áóòòÿ,
óìіííÿ ïіêëóâàòèñÿ ïðî ñâîє ôіçè÷íå çäîðîâ’ÿ і äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë
áåçïåêè æèòòєäіÿëüíîñòі. Òàêîæ ïðåäìåò ïåðåäáà÷àє îâîëîäіííÿ ó÷íÿìè
âìіííÿìè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ, íàâè÷êàìè ðó÷íèõ òåõíîëîãіé îáðîáêè ðіç-
íèõ ìàòåðіàëіâ; ðîçâèòîê іíäèâіäóàëüíî-òâîð÷èõ îñîáëèâîñòåé, âàæëèâèõ
äëÿ ïіçíàííÿ ñåáå ÿê îñîáèñòîñòі, ñâîїõ ìîæëèâîñòåé, óñâіäîìëåííÿ âëàñ-
íîї ãіäíîñòі.

Ðîçãëÿíåìî ñêëàäîâі ôóíêöіîíàëüíîї ãðàìîòíîñòі øêîëÿðіâ òà їõ ïî-
êàçíèêè:

Çàãàëüíà ãðàìîòíіñòü: ïèñàòè òâіð, ðåôåðàò; ðàõóâàòè áåç êàëüêóëÿ-
òîðà; âіäïîâіäàòè íà çàïèòàííÿ, íå âіä÷óâàþ÷è òðóäíîùіâ ó ïîáóäîâі ôðàç, 
äîáîðі ñëіâ; ïèñàòè çàÿâó, çàïîâíþâàòè áóäü-ÿêі àíêåòè, áëàíêè.

Іíôîðìàöіéíà: çíàõîäèòè і äîáèðàòè ïîòðіáíó іíôîðìàöіþ ç êíèæîê, 
äîâіäíèêіâ, åíöèêëîïåäіé òà іí. äðóêîâàíèõ òåêñòіâ; ÷èòàòè êðåñëåííÿ,
ñõåìè, ãðàôіêè; âèêîðèñòîâóâàòè іíôîðìàöіþ çі ÇÌІ; êîðèñòóâàòèñÿ àëôà-
âіòíèì òà ñèñòåìàòèçîâàíèì êàòàëîãàìè áіáëіîòåêè; àíàëіçóâàòè ÷èñëîâó
іíôîðìàöіþ.

Êîìóíіêàòèâíà: ïðàöþâàòè ó ãðóïі, êîìàíäі; çàðó÷àòèñÿ ïіäòðèìêîþ
іíøèõ; íå ïіääàâàòèñÿ êîëèâàííÿì íàñòðîþ, ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî íîâèõ,
íåçâè÷íèõ âèìîã і óìîâ, îðãàíіçîâóâàòè ðîáîòó ãðóïè.

 Âîëîäіííÿ іíîçåìíèìè ìîâàìè: ïåðåêëàäàòè çі ñëîâíèêîì íåñêëàäíèé
òåêñò; ðîçïîâіäàòè ïðî ñåáå, ñâîїõ äðóçіâ, íàñåëåíèé ïóíêò; ðîçóìіòè òåê-
ñòè іíñòðóêöіé íà óïàêîâêàõ ðіçíèõ òîâàðіâ, ïðèëàäіâ ïîáóòîâîї òåõíіêè;
ñïіëêóâàòèñÿ іç çàêîðäîííèìè äðóçÿìè òà çíàéîìèìè íà ðіçíі ïîáóòîâі
òåìè.

Ãðàìîòíіñòü ó âèðіøåííі ïîáóòîâèõ ïðîáëåì: âèáèðàòè ïðîäóêòè,
òîâàðè òà ïîñëóãè (ó ìàãàçèíàõ, ðіçíèõ ñåðâіñíèõ ñëóæáàõ); ïëàíóâàòè
ãðîøîâі âèòðàòè, âèõîäÿ÷è ç áþäæåòó ñіì’ї; âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíі òåõ-
íі÷íі ïîáóòîâі ïðèñòðîї, ïîñëóãîâóþ÷èñü іíñòðóêöіÿìè; îðієíòóâàòèñÿ â
íåçíàéîìîìó ìіñöі, êîðèñòóþ÷èñü äîâіäíèêîì, êàðòîþ.

Ïðàâîâà і ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íà: îáñòîþâàòè ñâîї ïðàâà é іíòåðåñè; ïî-
ÿñíþâàòè âіäìіííîñòі ó ôóíêöіÿõ і ïîâíîâàæåííÿõ ïðåçèäåíòà, óðÿäó, 
Âåðõîâíîї Ðàäè; ïîÿñíþâàòè âіäìіííîñòі ìіæ êðèìіíàëüíèì, àäìіíіñòðà-
òèâíèì і äèñöèïëіíàðíèì ïîðóøåííÿìè; àíàëіçóâàòè òà ïîðіâíþâàòè ïå-
ðåäâèáîð÷і ïðîãðàìè ðіçíèõ êàíäèäàòіâ і ïàðòіé.

Êîìï’þòåðíà: øóêàòè іíôîðìàöіþ â ìåðåæі Іíòåðíåò; êîðèñòóâàòèñÿ
åëåêòðîííîþ ïîøòîþ; ñòâîðþâàòè òà ðîçäðóêîâóâàòè òåêñòè; ïðàöþâàòè ç
åëåêòðîííèìè òàáëèöÿìè; âèêîðèñòîâóâàòè ãðàôі÷íі ðåäàêòîðè.

Ãðàìîòíіñòü äіé ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàöіÿõ: íàäàâàòè ïåðøó ìå-
äè÷íó äîïîìîãó ïîòåðïіëîìó; çâåðòàòèñÿ çà åêñòðåíîþ äîïîìîãîþ äî ñïå-
öіàëіçîâàíèõ ñëóæá; ïіêëóâàòèñÿ ïðî ñâîє çäîðîâ’ÿ; ïîâîäèòèñÿ â ñèòóàöіÿõ
çàãðîçè îñîáèñòіé áåçïåöі.

Òîìó îäíèì ç ãîëîâíèõ çàâäàíü ó÷èòåëÿ є çìіíà îðãàíіçàöії òðàäèöіé-
íîãî óðîêó, çàëó÷åííÿ ñïåöіàëüíî îðãàíіçîâàíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ â îñâіò-
íіé ïðîöåñ íà îñíîâі âèêîðèñòàííÿ êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíèõ çàâäàíü.

Êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíі çàâäàííÿ – öå çàâäàííÿ, ìåòîþ ÿêèõ є
ðîçâ’ÿçàííÿ ñòàíäàðòíîї àáî íåñòàíäàðòíîї ñèòóàöії (ïðåäìåòíîї, ìіæïðåä-
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ìåòíîї àáî ïðàêòè÷íîї) çà äîïîìîãîþ ïîøóêó ñïîñîáó âèðіøåííÿ ç 
îáîâ’ÿçêîâèì âèêîðèñòàííÿì ïðåäìåòíèõ çíàíü.

Ãîòóþ÷è óðîê òà ðîçðîáëÿþ÷è éîãî äèäàêòè÷íі îñíîâè, ó÷èòåëü âèçíà-
÷àє, ÿêі àñïåêòè êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé ìîæíà ôîðìóâàòè ïіä ÷àñ 
âèâ÷åííÿ ïåâíîї òåìè, íà ÿêîìó åòàïі îñâîєííÿ òåìè ó÷íÿì ìîæíà çàïðî-
ïîíóâàòè çàâäàííÿ, ñïðÿìîâàíі íà ôîðìóâàííÿ òієї ÷è іíøîї êîìïåòåíò-
íîñòі â òîìó ÷è іíøîìó àñïåêòі, íà ÿêîìó ïðåäìåòíîìó çìіñòі ó÷íÿì ìîæíà 
çàïðîïîíóâàòè ïîäіáíå çàâäàííÿ.

ßêі âìіííÿ ïåðåâіðÿþòü êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíі çàâäàííÿ?
1. Ðîçïіçíàâàòè ïèòàííÿ, іäåї àáî ïðîáëåìè, ÿêі ìîæóòü áóòè äîñëі-

äæåíі íàóêîâèì ìåòîäîì.
2. Âèäіëÿòè іíôîðìàöіþ (îá’єêòè, ôàêòè, åêñïåðèìåíòàëüíі äàíі), íåîá-

õіäíó äëÿ íàäõîäæåííÿ äîêàçіâ àáî ïіäòâåðäæåííÿ âèñíîâêіâ ïðè ïðîâå-
äåííі íàóêîâîãî äîñëіäæåííÿ.

3. Ðîáèòè âèñíîâêè àáî îöіíþâàòè âæå ñôîðìîâàíèé âèñíîâîê ç óðàõó-
âàííÿì çàïðîïîíîâàíîї ñèòóàöії.

4. Äåìîíñòðóâàòè êîìóíіêàòèâíі âìіííÿ: àðãóìåíòîâàíî, ÷іòêî é ÿñíî 
ôîðìóâàòè âèñíîâêè, äîêàçè.

5. Äåìîíñòðóâàòè çíàííÿ і ðîçóìіííÿ ïðèðîäíè÷èõ çíàíü.
Âèêîðèñòàííÿ êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíèõ çàâäàíü â îñâіòíіé ïðàê-

òèöі àêòèâіçóє íàâ÷àëüíó äіÿëüíіñòü, çìіíþþ÷è õàðàêòåð ðîáîòè â÷èòåëÿ 
і ó÷íÿ: ïîçèöіþ і äіÿëüíіñòü ó÷èòåëÿ ÿê êîíñóëüòàíòà і òüþòîðà; ðîáîòó 
øêîëÿðіâ ç âèðіøåííÿ ïðîáëåì, ôîðìóâàííÿ і ðîçâèòîê êîìïåòåíöіé.

Âèêîíàííÿ ïîäіáíèõ çàâäàíü íà óðîêàõ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ñïðèÿє íå 
òіëüêè ãëèáîêîìó óñâіäîìëåííþ ïðîãðàìîâîãî ìàòåðіàëó, àëå і äàє ìîæëè-
âіñòü ðîçøèðèòè ðàìêè íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè, ùî ñòèìóëþє ñàìîîñâіòó і 
ñàìîðîçâèòîê ó÷íіâ.

Ðåçóëüòàòèâíå âèêîíàííÿ êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíèõ çàâäàíü ó÷èòü 
øêîëÿðіâ ìèñëèòè і äіÿòè ñàìîñòіéíî.

Ñïðîáóєìî ðîçіáðàòèñÿ, ÷èì æå âіäðіçíÿþòüñÿ êîìïåòåíòíіñíî îðієíòî-
âàíі çàâäàííÿ âіä òðàäèöіéíèõ (äèâ. òàáë. 10).

Ïî-ïåðøå, öå äіÿëüíіñíі çàâäàííÿ (âèäè äіÿëüíîñòі), ÿêі âêëþ÷àþòü: 
ïðåäìåòíі âìіííÿ (ïîíÿòіéíèé àïàðàò, ïîÿñíåííÿ äіé, ïіäáіð ìîäåëåé,
ñòâîðåííÿ âëàñíîãî àëãîðèòìó äіé); óìіííÿ ïðàöþâàòè ç іíôîðìàöієþ; ïî-
øóê øëÿõіâ äîñÿãíåííÿ öіëåé; äîñëіäíèöüêі óìіííÿ; óñíó і ïèñüìîâó êî-
ìóíіêàöіþ. Òàêі çàâäàííÿ ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ і ðîçâèòêó óíіâåðñàëüíèõ 
çàãàëüíîíàâ÷àëüíèõ äіé, ÿêі áàçóþòüñÿ íà çìіñòі îñâіòè, çíàííÿõ і âìіí-
íÿõ ó÷íіâ; âèìàãàþòü çàñòîñóâàííÿ îòðèìàíèõ çíàíü ó ïðàêòè÷íіé äіÿëü-
íîñòі äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíêðåòíîї íàâ÷àëüíîї ïðîáëåìè.

Ïî-äðóãå, êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíі çàâäàííÿ ìîäåëþþòü ðåàëüíó àáî 
êâàçіðåàëüíó (íàâ÷àëüíó) ñèòóàöіþ, äëÿ ÿêîї òðåáà çíàéòè ðіøåííÿ і ïî-
äàòè éîãî â ïåâíîìó âèãëÿäі, âêëþ÷àþòü ó÷íіâ ó âèðіøåííÿ öієї ñèòóàöії.

Ïî-òðåòє, êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíі çàâäàííÿ áóäóþòüñÿ íà àêòóàëü-
íîìó äëÿ ó÷íіâ íàâ÷àëüíîìó ìàòåðіàëі, ïîòðåáóþòü ïîøóêó іíôîðìàöії ó 
äîäàòêîâèõ äæåðåëàõ.

Ïî-÷åòâåðòå, êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíі çàâäàííÿ ìàþòü ñâîþ ñïåöè-
ôі÷íó ñòðóêòóðó, çàáåçïå÷óþòü îðãàíіçàöіþ öіëåñïðÿìîâàíèõ äіé òèõ, õòî 
íàâ÷àєòüñÿ ó ïðîöåñі âèêîíàííÿ çàâäàíü, ïîøóêó âèðіøåííÿ і ïðåäñòàâ-
ëåííÿ âіäïîâіäі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Òàáëèöÿ 10

Ïîðіâíÿííÿ òðàäèöіéíîãî і êîìïåòåíòíіñíî
îðієíòîâàíîãî çàâäàíü

Структура 
завдання Традиційне завдання Компетентнісно орієнтоване 

завдання
Цілі Орієнтація на виявлення 

знань, якими на момент 
контролю володіє учень. 
Метою виконання 
традиційного завдання 
є оцінка набутих знань.

Формування й розвиток 
компетенцій, надто у здатності 
вирішувати проблеми різної 
складності на основі набутих 
знань або використання 
учнями наданих джерелом 
компетентнісно орієнтованих 
завдань.

Шляхи формування 
ціннісних орієнтацій

Набуття необхідних знань. Набуття досвіду самостійного 
вирішення проблем і 
використання знань.

Очікувані результати Освоєння відомостей, 
понять, законів і
закономірностей для
вирішення типових задач, 
уміння діяти за 
алгоритмом.

Здатність аналізувати 
проблему, моделювати 
потрібну для її вирішення 
діяльність, аналізувати, 
окреслювати шляхи 
вирішення, оцінювати дані та 
очікуваний результат.

Критерії оцінювання Шкала оцінювання
найчастіше з суб’єктивним 
оцінним результатом.

Розширена стандартизована 
шкала оцінювання на основі 
порівняння результатів з
модельною відповіддю з 
урахуванням раніше заданих 
критеріїв, оцінка 
супроводжується словесним 
поясненням, коментарями,
рекомендаціями щодо 
вдосконалення.

Особливості
розробки оцінного
інструменту

Завдання у традиційній 
формі за предметами
розробляються незалежно 
одні від одних, зв’язки між 
ними у кращому разі 
можна подати на рівні
виділення загальних 
понять.

Компетентнісно орієнтовані 
завдання можуть містити 
джерела інформації з різних 
тем однієї предметної галузі 
або різних. Перевіряючи 
компетенції, перевіряють не 
знання, а вміння ними 
користуватися для вирішення
комплексних завдань.

Îòæå, òðàäèöіéíі çàâäàííÿ ґðóíòóþòüñÿ íà çíàííÿõ і âìіííÿõ, àëå íå
ïîòðåáóþòü óìіííÿ çàñòîñîâóâàòè íàáóòі çíàííÿ ó ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі.
Êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíі çíàííÿ äîïîìàãàþòü çàëó÷èòè ó÷íіâ äî âèðі-
øåííÿ æèòòєâîї ïðîáëåìíîї çàäà÷і.

Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ìàє áóäóâàòèñÿ íà çàâäàííÿõ ðіçíèõ âèäіâ, êîæåí ç
ÿêèõ ïðèçíà÷åíî äëÿ ðåàëіçàöії êîíêðåòíèõ öіëåé.

Ðîçãëÿíåìî äåÿêі âèäè êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíèõ çàâäàíü òà öіëі їõ 
çàñòîñóâàííÿ ó òàáëèöі 11.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Òàáëèöÿ 11

Види компетентнісно
орієнтованих завдань

Цілі використання
компетентнісно орієнтованих завдань

Навчальні Усвідомлення навчальних завдань, освоєння пред-
метного змісту

Текстові Формування узагальнюючих умінь і освоєння пред-
метного змісту

Проблемні Загальний розвиток: інтелект, воля, емоції, творчість

Практичні Формування предметних знань і вмінь на пізнаваль-
ному матеріалі

Соціально орієнтовані Формування вмінь діяти в соціально значущій ситуації

ßêùî êîìïåòåíòíіñòü – öå âìіííÿ çàñòîñóâàòè íàêîïè÷åíі çíàííÿ ó 
ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі òà ïîâñÿêäåííîìó æèòòі, òî êîìïåòåíòíіñíî îðієí-
òîâàíå çàâäàííÿ ïðèçíà÷åíî äëÿ ðåàëіçàöії öüîãî âìіííÿ.

Ó çâ’ÿçêó ç óâåäåííÿì íîâîãî Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ç’ÿâèëèñÿ ïðîãðàìè, 
ïіäðó÷íèêè, ðîáî÷і çîøèòè, ó ÿêèõ àâòîðè ðîáëÿòü ñòàâêó íà äіÿëüíіñíі òà 
ïðîäóêòèâíі çàâäàííÿ (íàäòî â ïî÷àòêîâіé øêîëі). Ó ñòàðøèõ êëàñàõ äî-
öіëüíî áіëüøå óâàãè ïðèäіëèòè âіäêðèòèì òà іíòåãðîâàíèì çàâäàííÿì.

Áåçóìîâíî, äóæå âàæëèâî, ùîá ïðè íàâ÷àííі ó÷íі âèêîíóâàëè äіÿëü-
íіñòü ðіçíîãî âèäó: ðåïðîäóêòèâíó, ïðîäóêòèâíó, ÷àñòêîâî-ïîøóêîâó,
òâîð÷ó. Çàëåæíî âіä ìåòè çàíÿòü â÷èòåëü âèáèðàє òі ÷è іíøі âèäè çàâäàíü.
Êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíі çàâäàííÿ, áóäó÷è ïî ñóòі äіÿëüíіñíèìè, ïðî-
äóêòèâíèìè, ïîâèííі áóòè âêëþ÷åíі â íàâ÷àííÿ ÿê íà åòàïі ôîðìóâàííÿ, 
òàê і íà åòàïі ìîíіòîðèíãó ñôîðìîâàíîñòі óíіâåðñàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ äіé.

Âèîêðåìëþþòü òàêі òèïè êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíèõ çàâäàíü (äàëі –
ÊÎÇ):

1. Ïðåäìåòíі ÊÎÇ (ìàë. 24): â óìîâі îïèñàíî ïðåäìåòíó ñèòóàöіþ, äëÿ 
âèðіøåííÿ ÿêîї ïîòðіáíі âñòàíîâëåííÿ і âèêîðèñòàííÿ øèðîêîãî ñïåêòðó 
çâ’ÿçêіâ ïðåäìåòíîãî çìіñòó, ùî âèâ÷àєòüñÿ â ðіçíèõ ðîçäіëàõ äèñöèïëіíè; 
ó õîäі àíàëіçó óìîâè òðåáà îñìèñëèòè іíôîðìàöіþ, ïîäàíó â ðіçíèõ ôîð-
ìàõ; ñêîíñòðóþâàòè ñïîñіá âèðіøåííÿ (îá’єäíàííÿì óæå âіäîìèõ ñïîñîáіâ).

Çäîáóòèé ðåçóëüòàò çàáåçïå÷óє ïіçíàâàëüíó çíà÷óùіñòü âèðіøåííÿ і 
ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ó âèðіøåííі іíøèõ çàâäàíü (çàäà÷).

 

Ìàëþíîê 24. Çðàçîê ïðåäìåòíîãî ÊÎÇ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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2. Ìіæïðåäìåòíі ÊÎÇ (ìàë. 25): â óìîâі îïèñàíî ñèòóàöіþ ìîâîþ îä-
íієї ç ïðåäìåòíèõ ãàëóçåé ç ïðÿìèì ÷è ïðèõîâàíèì âèêîðèñòàííÿì ìîâè 
іíøîї ïðåäìåòíîї ãàëóçі. Äëÿ âèðіøåííÿ ñëіä çàñòîñóâàòè çíàííÿ ç âіäïî-
âіäíèõ ãàëóçåé, ïîòðіáíі äîñëіäæåííÿ óìîâè ç òî÷êè çîðó âèäіëåíèõ ïðåä-
ìåòíèõ îáëàñòåé, à òàêîæ ïîøóê âіäñóòíіõ äàíèõ, ïðè÷îìó ðіøåííÿ і 
âіäïîâіäü ìîæóòü çàëåæàòè âіä âèõіäíèõ äàíèõ, ÿêі îáðàëè (çíàéøëè) ó÷íі.

Ìàëþíîê 25. Çðàçîê ìіæïðåäìåòíîãî ÊÎÇ

3. Ïðàêòè÷íі ÊÎÇ (ìàë. 26): â óìîâі îïèñàíî ïðàêòè÷íó ñèòóàöіþ, äëÿ
âèðіøåííÿ ÿêîї ïîòðіáíî çàñòîñóâàòè íå ëèøå çíàííÿ ç ðіçíèõ ïðåäìåòíèõ
ãàëóçåé (îáîâ’ÿçêîâî ìіñòÿòü äîñëіäæóâàíó äèñöèïëіíó), à é íàáóòі ó÷íÿìè 
íà ïðàêòèöі, ó ïîâñÿêäåííîìó äîñâіäі.

Ìàëþíîê 26. Çðàçêè ïðàêòè÷íèõ ÊÎÇ

Ïðè öüîìó íå äîñèòü çàäàòè òіëüêè ñþæåòíó ôàáóëó, äàíі â òàêіé çàäà÷і
íå ïîâèííі áóòè âіäіðâàíі âіä ðåàëüíîñòі. Íàïðèêëàä, ðîçìіðè äåòàëåé,
öіíè, òåõíîëîãі÷íі ïðîöåñè ìàþòü âіäïîâіäàòè äіéñíîñòі.

Âèêîíàííÿ áóäü-ÿêîãî ÊÎÇ ïåðåäáà÷àє âèðіøåííÿ ïåâíîãî íàáîðó êîì-
ïåòåíòíіñíèõ çàâäàíü. Â îñíîâó ïîäàíîї íèæ÷å òèïîëîãії ïîêëàäåíî âìіííÿ 
ïðàöþâàòè ç іíôîðìàöієþ, îñêіëüêè ãðóïà іíôîðìàöіéíèõ óìіíü є íàä-
ïðåäìåòíîþ, ïîòðіáíîþ äëÿ âèêîíàííÿ áóäü-ÿêîãî çàâäàííÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ñõàðàêòåðèçóєìî êîæåí òèï ÊÎÇ äîêëàäíіøå.
1. Çàâäàííÿ-іíòåðïðåòàöіÿ (òåêñòîâîї, ãðàôі÷íîї, ñèìâîëüíîї іíôîðìà-

öії) îðієíòîâàíå íà çàñòîñóâàííÿ ïðèéîìó іíòåðïðåòàöії, òîáòî íà ðîçïіçíà-
âàííÿ îá’єêòà âèâ÷åííÿ ñåðåä іíøèõ îá’єêòіâ (ðîçêðèòòÿ çíà÷åíü) àáî íà 
ðîçãëÿä îá’єêòà â ðîçðіçі ðіçíèõ ïîíÿòü (ðîçêðèòòÿ ñóòíîñòі) ó õîäі «ðîç-
ãîðòàííÿ» іíôîðìàöії ïðî îá’єêò, ùî âèâ÷àєòüñÿ, çâ’ÿçêè і ñòîñóíêè éîãî 
ç іíøèìè îá’єêòàìè, êîëè âèÿâëÿþòüñÿ íîâі çâ’ÿçêè і ñòîñóíêè.

2. Çàâäàííÿ-ïîðіâíÿííÿ (ÿêіñíîãî і êіëüêіñíîãî) ïðèïóñêàє çàñòîñó-
âàííÿ ïðèéîìó ïîðіâíÿííÿ – âèäіëåííÿ ïîäіáíèõ і âіäìіííèõ âëàñòèâîñ-
òåé â îá’єêòàõ, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ.

Âèìîãà ÿêіñíîãî ïîðіâíÿííÿ ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíà ç:
 âèäіëåííÿì ñåðåä іíøèõ îá’єêòіâ îá’єêòà, ùî âîëîäіє êîíêðåòíèìè

õàðàêòåðèñòèêàìè;
 ïîøóêîì ÿêіñíîї îñíîâè ïîðіâíÿííÿ äëÿ äåêіëüêîõ îá’єêòіâ;
 âèëó÷åííÿì ç ðÿäó åëåìåíòà, ÿêèé íå âіäïîâіäàє çàäàíіé çàêîíîìіð-

íîñòі, àáî äîäàâàííÿì òîãî, ÷îãî áðàêóє, ó ðÿä;
 âèêîðèñòàííÿì «òðåòüîãî», äîáðå âіäîìîãî îá’єêòà, íà îñíîâі ÿêіñíèõ 

âëàñòèâîñòåé ÿêîãî ïîðіâíþþòüñÿ іíøі îá’єêòè.
Âèìîãà êіëüêіñíîãî ïîðіâíÿííÿ ìîæå ïîëÿãàòè ó:
 âèîêðåìëåííі (âèáîðі) îá’єêòà ç íàéáіëüøèì (íàéìåíøèì) çíà÷åííÿì 

äåÿêîї âèìіðþâàíîї (íàé÷àñòіøå îïîñåðåäêîâàíîї) âåëè÷èíè;
 ïîøóêó êіëüêіñíîї ïіäñòàâè ïîðіâíÿííÿ äëÿ äåêіëüêîõ îá’єêòіâ;
 âèêëþ÷åííі ç ðÿäó åëåìåíòà, ÿêèé íå âіäïîâіäàє íàÿâíіé çàêîíîìіð-

íîñòі, àáî äîäàâàííі òîãî, ÷îãî áðàêóє, ó ðÿä;
 âèêîðèñòàííі «òðåòüîãî», äîáðå âіäîìîãî îá’єêòà, íà îñíîâі êіëüêіñ-

íèõ âëàñòèâîñòåé ÿêîãî ïîðіâíþþòüñÿ іíøі îá’єêòè.
3. Çàâäàííÿ-àíàëîãіÿ ñïðÿìîâàíå íà îòðèìàííÿ íîâîї іíôîðìàöії ïðî 

îá’єêò íà ïіäñòàâі âñòàíîâëåííÿ ïîäіáíîñòі (àíàëîãії) äåÿêîãî ìàëîâіäî-
ìîãî îá’єêòà ç äîáðå âіäîìèì îá’єêòîì ó ôîðìі ãіïîòåçè.

4. Çàâäàííÿ-ìîäåëü (çíàêîâî-ñèìâîëі÷íå, îáðàçíå) ïîòðåáóє çàñòîñóâàííÿ 
ïðèéîìó ìîäåëþâàííÿ äëÿ ïîäàëüøîãî îòðèìàííÿ іíôîðìàöії ïðî îá’єêò, 
ùî âèâ÷àєòüñÿ.

Äëÿ çíàêîâî-ñèìâîëі÷íîãî çàâäàííÿ-ìîäåëі õàðàêòåðíå ïåðåòâîðåííÿ
іíôîðìàöії, äå åëåìåíòè, âіäíîñèíè і âëàñòèâîñòі ìîäåëüîâàíèõ ÿâèù áóäå 
âèðàæåíî çà äîïîìîãîþ ïåâíèõ çíàêіâ (óìîâíèõ ïîçíà÷åíü, ðіâíÿíü, ôîð-
ìóë) ïðèðîäíè÷îї òà ìàòåìàòè÷íîї ìîâè. Â îáðàçíîìó çàâäàííі-ìîäåëі 
îá’єêòè òà çâ’ÿçêè ìіæ íèìè âèðàæåíî çà äîïîìîãîþ êðåñëåíü, ìàëþíêіâ 
і ñõåì, äå âіäîáðàæåíî îñíîâíі äîñëіäæóâàíі îá’єêòè, їõíі çâ’ÿçêè і âіäíî-
ñèíè, âèìîãó.

5. Çàâäàííÿ-ïîøóê ïðîîáðàçó ïåðåäáà÷àє ïîøóê ðåàëüíîãî îá’єêòà ÷è 
ÿâèùà, ùî іëþñòðóє äåÿêó âëàñòèâіñòü àáî ñòîñóíêè ç іíøèìè îá’єêòàìè.

6. Çàâäàííÿ-ñòðóêòóðóâàííÿ (ëіíіéíå, ієðàðõі÷íå, òàáëèöÿ) îðієíòî-
âàíå íà ïåðåòâîðåííÿ іíôîðìàöії çà ñòðóêòóðîþ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íîâîї 
іíôîðìàöії ïðî îá’єêò âèâ÷åííÿ, ðîçêðèòòÿ íîâèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ åëåìåí-
òàìè îá’єêòà.

Çàâäàííÿ ëіíіéíîãî ñòðóêòóðóâàííÿ ïîâ’ÿçàíå ç óïîðÿäêóâàííÿì іí-
ôîðìàöії ïî ãîðèçîíòàëі, ç ðîçêðèòòÿì äåÿêîї çàêîíîìіðíîñòі.

Äëÿ çàâäàííÿ ієðàðõі÷íîãî ñòðóêòóðóâàííÿ ïåðåäáà÷àєòüñÿ âñòàíîâ-
ëåííÿ âіäíîñèí ïіäïîðÿäêóâàííÿ ìіæ åëåìåíòàìè ñòðóêòóðè.
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Ó çàâäàííі-òàáëèöі, äå âіäáóâàєòüñÿ îá’єäíàííÿ ієðàðõі÷íîї і ëіíіéíîї
ñòðóêòóð, âèìîãà ñòðóêòóðóâàòè іíôîðìàöіþ îçíà÷àє: ÷àñòêîâå (äåÿêі ìî-
æóòü áóòè çàïîâíåíі) àáî ïîâíå çàïîâíåííÿ êëіòèíîê òàáëèöі ç ïîçíà÷å-
íèìè ãðàôàìè; ïîáóäîâó òàáëèöі çà çàäàíèìè âëàñòèâîñòÿìè òà âіäíîñèíàìè
îá’єêòіâ, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ.

7. Çàâäàííÿ-ìîæëèâіñòü ñïðÿìîâàíå íà îöіíþâàííÿ äîñòîâіðíîñòі іí-
ôîðìàöії – óñòàíîâëåííÿ іñòèííîñòі ÷è õèáíîñòі òâåðäæåíü.

8. Çàâäàííÿ íà íàäìіðíіñòü ïåðåäáà÷àє âèêîðèñòàííÿ ïðèéîìó ñòèñ-
íåííÿ äëÿ îöіíþâàííÿ іíôîðìàöії ùîäî ïîâíîòè.

9. Çàâäàííÿ íà íåäîñòàòíіñòü ïîâ’ÿçàíå ç âèêîðèñòàííÿì ïðèéîìó 
äîïîâíåííÿ äàíèõ ó õîäі îöіíþâàííÿ ïîâíîòè іíôîðìàöії.

Çàóâàæèìî, ùî â êîíêðåòíîìó ÊÎÇ ìîæóòü ðåàëіçîâóâàòèñÿ âіäðàçó 
êіëüêà çàçíà÷åíèõ ïðèéîìіâ îáðîáêè іíôîðìàöії.

Çìіñò і ñòðóêòóðà êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíèõ çàâäàíü ìàþòü âіä-
ïîâіäàòè òàêèì âèìîãàì:

ôîðìóëþâàííÿ ÊÎÇ àáî ðåçóëüòàò éîãî âèêîíàííÿ ìàþòü áóòè äëÿ
ó÷íіâ ïіçíàâàëüíî, ïðîôåñіéíî, çàãàëüíîêóëüòóðíî àáî ñîöіàëüíî çíà÷ó-
ùèìè, ùîá їõíÿ äіÿëüíіñòü áóëà ìîòèâîâàíîþ;

ìåòà âèêîíàííÿ ÊÎÇ ìàє ïîëÿãàòè íå ñòіëüêè â îòðèìàííі âіäïîâіäі, 
ñêіëüêè ó ïðèâëàñíåííі íîâîãî ôàêòîëîãі÷íîãî àáî ìåòîäîëîãі÷íîãî çíà-
ííÿ (ìåòîäó, ñïîñîáó âèêîíàííÿ, ïðèéîìó) ç ìîæëèâèì ïåðåíåñåííÿì â
іíøі àíàëîãі÷íі ñèòóàöії, ó ôîðìóâàííі îñîáèñòіñíèõ ÿêîñòåé øêîëÿðà;

óìîâà çàâäàííÿ ôîðìóëþєòüñÿ ÿê ïðîáëåìà àáî ïðîáëåìíà ñèòóàöіÿ,
ÿêó ïîòðіáíî ðîçâ’ÿçàòè çàñîáàìè ïåâíîї íàâ÷àëüíîї äèñöèïëіíè (òàêі ÊÎÇ
íàçèâàþòü ïðåäìåòíèìè), ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïëіí (ìіæïðåäìåòíі
ÊÎÇ), çà äîïîìîãîþ çíàíü, íàáóòèõ íà ïðàêòèöі (ïðàêòè÷íі ÊÎÇ), íà ÿêі
íåìàє ïîñèëàííÿ ó òåêñòі çàäà÷і;

çàâäàííÿ ïåðåäáà÷àє íåäåòåðìіíîâàíіñòü äіé ó÷íÿ ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ
çàâäàííÿ, òîáòî ñïîñіá âèêîíàííÿ çàâäàííÿ ó÷íþ âіäîìèé íå ïîâíіñòþ àáî
ñêëàäàєòüñÿ ç êîìáіíàöії âіäîìèõ éîìó ñïîñîáіâ;

ó âèêîíàííі ÊÎÇ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ðіçíі ñïîñîáè, äîïóñêà-
єòüñÿ ìîæëèâіñòü ïåðåôîðìóëþâàííÿ (êîíêðåòèçàöіÿ, óçàãàëüíåííÿ, óâå-
äåííÿ äîäàòêîâèõ óìîâ) çàâäàííÿ çàëåæíî âіä çíàíü òà іíäèâіäóàëüíèõ
îñîáëèâîñòåé øêîëÿðà;

іíôîðìàöіÿ â çàâäàííі ìîæå áóòè íàäìіðíîþ, âіäñóòíüîþ àáî ñóïå-
ðå÷ëèâîþ. Ó÷åíü ìàє âіäіáðàòè ïîòðіáíі éîìó äàíі àáî â ðàçі íåäîñòàòíîñòі
çäіéñíèòè ïîøóê äîäàòêîâîї іíôîðìàöії. Äàíі ìîæóòü áóòè ïðåäñòàâëåíі â
ðіçíіé ôîðìі: ó âèãëÿäі ìàëþíêà, òàáëèöі, ñõåìè, äіàãðàìè, ãðàôіêà, òåê-
ñòó, âіäåî, êàðòè òîùî;

ó ðåçóëüòàòі ðîáîòè íàä ÊÎÇ ó÷íі ìàþòü íàáóòè é ïðîäåìîíñòðóâàòè
ïåâíèé íàáіð çíàíü, óìіíü, íàâè÷îê, îñîáèñòіñíèõ ÿêîñòåé;

îòðèìàíèé ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ ÊÎÇ ìàє áóòè çíà÷óùèì äëÿ ó÷íіâ,
òîìó âàæëèâà ïðÿìà àáî ïðèõîâàíà âêàçіâêà ãàëóçі çàñòîñóâàííÿ ðåçóëü-
òàòó.

Ðîçðîáëÿþ÷è êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíі çàâäàííÿ, âðàõîâóþòü, ùî
âîíè ïîâèííі ìіñòèòè: ñòèìóë, ÿêèé çàíóðþє ó÷íÿ â êîíòåêñò çàâäàííÿ і
ìîòèâóє íà éîãî âèêîíàííÿ; ôîðìóëþâàííÿ, ÿêå ÷іòêî âêàçóє íà äіÿëü-
íіñòü ó÷íÿ, ÿêó òðåáà çàñòîñóâàòè; äæåðåëî іíôîðìàöії; áëàíê äëÿ âè-
êîíàííÿ çàâäàííÿ (ÿêùî âîíî ïåðåäáà÷àє ñòðóêòóðîâàíó âіäïîâіäü);
іíñòðóìåíò ïåðåâіðêè. Êîæíà ñêëàäîâà êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíîãî çà-
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âäàííÿ ïіäïîðÿäêîâóєòüñÿ ïåâíèì âèìîãàì, çóìîâëåíèì òèì, ùî âîíî îðãà-
íіçîâóє äіÿëüíіñòü ó÷íÿ, à íå âіäòâîðåííÿ íèì іíôîðìàöії àáî îêðåìèõ äіé.

Åëåìåíòè (êîìïîíåíòè) êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíèõ çàâäàíü.
1. Ñòèìóë çàíóðþє â êîíòåêñò çàâäàííÿ і ìîòèâóє íà éîãî âèêîíàííÿ. 

Âêëþ÷àє îïèñ ñèòóàöії àáî іíøі óìîâè çàâäàííÿ, ÿêі âіäіãðàþòü ðîëü äæå-
ðåëà іíôîðìàöії. Ïðè öüîìó âèêîíóє òàêі ôóíêöії: ìîòèâóє ó÷íіâ íà âè-
êîíàííÿ çàâäàííÿ; ìîäåëþє ïðàêòè÷íó, æèòòєâó ñèòóàöіþ; ïðè íåîáõіäíîñòі
ìîæå íåñòè ôóíêöіþ äæåðåëà іíôîðìàöії.

2. Ôîðìóëþâàííÿ çàäà÷і òî÷íî âêàçóє íà äіÿëüíіñòü ó÷íіâ äëÿ âèêî-
íàííÿ çàâäàííÿ. Ìàє áóòè çðîçóìіëèì, ÷іòêî ñïіââіäíîñèòèñÿ ç ìîäåëüíîþ 
âіäïîâіääþ/øêàëîþ, âіäïîâіäàòè ðіâíþ ðîçâèòêó і áóòè öіêàâèì äëÿ ó÷íіâ.

3. Äæåðåëî іíôîðìàöії ìіñòèòü іíôîðìàöіþ, ïîòðіáíó äëÿ óñïіøíîї äі-
ÿëüíîñòі ó÷íіâ ùîäî âèêîíàííÿ çàâäàííÿ, àáî ïîñèëàííÿ íà іíøі äæåðåëà, 
çà ÿêèìè öþ іíôîðìàöіþ ìîæíà îòðèìàòè. Іíôîðìàöіÿ ìàє áóòè äîñòóïíà
ó÷íÿì, öіêàâà, âіäïîâіäàòè їõ ðіâíþ ðîçâèòêó. Äëÿ ïîøóêó іíôîðìàöії
ìîæëèâå øèðîêå âèêîðèñòàííÿ ðіçíèõ ðåñóðñіâ.

4. Áëàíê äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ çàäàє ñòðóêòóðó íàäàííÿ ó÷íÿìè ðå-
çóëüòàòó ñâîєї äіÿëüíîñòі.

Çàçíà÷èìî, ùî ïіä ÷àñ îöіíþâàííÿ êîìïåòåíöіé çíàííÿ íå ïåðåâіðÿ-
þòüñÿ, à òîìó â çàâäàííі ìіñòèòüñÿ íå âñÿ ïîòðіáíà äëÿ éîãî âèêîíàííÿ 
іíôîðìàöіÿ (ñõ. 24).

СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ЗАВДАННЯ

Стимул

Мотивує на 
виконання завдання

Формулювання

Мотивує на 
виконання

Інструмент
перевірки

Визначає критерії 
оцінювання

Джерело 
інформації

Надає потрібну
інформацію

Ñõåìà 24. Ñòðóêòóðà ÊÎÇ

Êîæåí åëåìåíò ÊÎÇ ïіäïîðÿäêîâóєòüñÿ ïåâíèì âèìîãàì, çóìîâëåíèì
òèì, ùî âіí îðãàíіçóє äіÿëüíіñòü ó÷íіâ, à íå âіäòâîðåííÿ íèìè íàâ÷àëüíîї 
іíôîðìàöії.

Ñòèìóë ÊÎÇ âèêîíóє òàêі ôóíêöії: çàíóðþє ó÷íÿ â êîíòåêñò çàâäàííÿ і 
ìîòèâóє éîãî íà âèêîíàííÿ çàâäàííÿ. Ñòèìóë ìàє áóòè êîðîòêèì, ìіñòèòè 
ëèøå òó іíôîðìàöіþ, ÿêà äîïîìàãàє çàöіêàâèòè ó÷íÿ ó âèêîíàííі çàâäàííÿ 
àáî ïîëåãøèòè ðîçóìіííÿ ôîðìóëþâàííÿ.

Ôîðìóëþâàííÿ çàâäàííÿ ÷іòêî і ìàêñèìàëüíî ïðîñòî îïèñóє òó äіÿëü-
íіñòü, ÿêó ó÷åíü ìàє âèêîíàòè äëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàòó; íå äîïóñêàєòüñÿ
ðіçíèõ òëóìà÷åíü. Òîáòî òàêå çàâäàííÿ ïîáóäîâàíî ãðàìîòíî, îäíîçíà÷íî
і ìàêñèìàëüíî ïðîñòî. Äæåðåëî ìіñòèòü іíôîðìàöіþ äëÿ óñïіøíîї äіÿëü-
íîñòі ó÷íÿ ç âèêîíàííÿ çàâäàííÿ.
Іíñòðóìåíò ïåðåâіðêè âèêîíàííÿ çàâäàííÿ âèçíà÷àє êіëüêіñòü áàëіâ çà 

êîæåí åòàï äіÿëüíîñòі òà çàãàëüíèé ïіäñóìîê çàëåæíî âіä ñêëàäíîñòі íà-
â÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, äîäàòêîâèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі. Íèì ìîæå áóòè:

 êëþ÷, ïåðåâàæíî âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ òåñòîâèõ çàâäàíü çàêðèòîãî
òèïó. Ïðîïîíóє âèáіð ç äåêіëüêîõ âàðіàíòіâ âіäïîâіäі, ç ÿêèõ ïðàâèëüíèì 
є îäèí àáî áіëüøå îäíîãî (ìíîæèííèé âèáіð);
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ìîäåëüíà âіäïîâіäü, çàçâè÷àé âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ âіäêðèòèõ òåñòî-
âèõ çàâäàíü ç êîðîòêîþ âіäïîâіääþ. Ñêëàäàєòüñÿ ç: ïðèêëàäó ôîðìóëþ-
âàííÿ ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі, іíøèõ ôîðìóëþâàíü ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі,
ïðèêëàäіâ âіäïîâіäåé, ÿêі ÷àñòêîâî ïðàâèëüíі, ïіäðàõóíêó áàëіâ (ìіñòèòü
âêàçіâêó êіëüêîñòі áàëіâ çà ïðàâèëüíó àáî ÷àñòêîâî ïðàâèëüíó âіäïîâіäü).
Ìîäåëüíà âіäïîâіäü äàє ìîæëèâіñòü îöіíèòè âèêîíàííÿ âñіõ äіé, çàçíà÷å-
íèõ ó ôîðìóëþâàííі;

àíàëіòè÷íà øêàëà, âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ âіäêðèòèõ çàâäàíü ç ðîçãîðíó-
òîþ âіäïîâіääþ. Îïèñóє êðèòåðії âèñòàâëåííÿ áàëіâ çà âіäïîâіäü çà äåÿêèì íà-
áîðîì ïàðàìåòðіâ. Ïàðàìåòðè àíàëіòè÷íîї øêàëè ìіñòÿòü: ïàðàìåòðè єäèíîї 
øêàëè (âèñóâàþòü çàãàëüíі âèìîãè äî ðîçãîðíóòîї âіäïîâіäі â öіëîìó), ïàðàìå-
òðè ñïåöèôі÷íîї øêàëè (äëÿ êîíêðåòíîãî òåñòîâîãî çàâäàííÿ ç óòî÷íåííÿì 
єäèíîї øêàëè çà îêðåìèìè ïàðàìåòðàìè). Єäèíà øêàëà äîçâîëÿє çàáåçïå÷èòè 
îäíàêîâèé ïіäõіä äî îöіíþâàííÿ ïèñüìîâèõ/óñíèõ âіäêðèòèõ âіäïîâіäåé. Ñïå-
öèôі÷íà øêàëà äåòàëіçóє çàãàëüíі âèìîãè, ïîäàþ÷è їõ ó âèãëÿäі êðèòåðіїâ 
îöіíêè êîíêðåòíîãî òåñòîâîãî çàâäàííÿ, і ðåãóëþєòüñÿ éîãî çìіñòîì;

áëàíê ñïîñòåðåæåíü çà ãðóïîâîþ ðîáîòîþ, âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ
îöіíêè âíåñêó êîæíîãî ó÷àñíèêà ó ãðóïîâèé ïðîäóêò òà åôåêòèâíîñòі äі-
ÿëüíîñòі âñієї ãðóïè â öіëîìó.

Îïèñ ÊÎÇ ìàє ñâîþ ñïåöèôіêó (ñõ. 25).

ВИМОГИ ДО ОПИСУ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ
1. Пояснювальна записка:
 найменування компетентнісно орієнтованого завдання;
 актуальність;     цілі, завдання;
 розташування завдання із зазначенням розділу дисципліни, заданого програмою;
 кількість часу (за потреби), виділеного на виконання;
 контингент учасників;
 очікувані результати: компетенції, що формуються, аспекти цих компетенцій, рівні 
знань, умінь, особистісних якостей, яких досягли.

2. Зміст:
 опис проблемної ситуації;
 інформація для виконання або вказівка джерел отримання інформації;
 формулювання завдання;  бланк виконання завдання;
 організація виконання КОЗ;
 опис діяльності учнів і педагогів;  використовувані технології навчання;
 допоміжні завдання;
 технології оцінки результативності, включаючи інструмент перевірки виконання завдання.

3. Організація виконання:
 опис діяльності учнів і педагогів;    використовувані технології навчання;
 допоміжні завдання;
 технології оцінки результативності, включаючи інструмент перевірки виконання.

4. Технологія впровадження:
 необхідні ресурси;  додаткова підготовка педагогів;
 «вхідна» діагностика учнів;  установка обладнання;
 додаткова підготовка учнів;
 можливі труднощі використання та шляхи їх подолання.

Ñõåìà 25. Ñïåöèôіêà îïèñó ÊÎÇ
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Îòæå, âèêîðèñòàííÿ êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíèõ çàâäàíü äîçâîëÿє 
àêòèâіçóâàòè ñàìîñòіéíó íàâ÷àëüíó äіÿëüíіñòü øêîëÿðà, çìіíèâøè õàðàê-
òåð éîãî ðîáîòè, ïîçèöіþ і õàðàêòåð äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ. Ó÷èòåëü ìàє âè-
êîíóâàòè ôóíêöії îðãàíіçàòîðà äіÿëüíîñòі, êîíñóëüòàíòà, òüþòîðà, ÿêèé 
ñóïðîâîäæóє ñàìîñòіéíó äіÿëüíіñòü ó÷íÿ ùîäî ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó
êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé.

Âèêîíàííÿ ïîäіáíèõ çàâäàíü ñïðèÿє íå òіëüêè ãëèáøîìó îñìèñëåííþ
ïðîãðàìîâîãî ìàòåðіàëó, à é äàє ìîæëèâіñòü ðîçøèðèòè ðàìêè íàâ÷àëüíîї 
ïðîãðàìè, ùî ñòèìóëþє ñàìîîñâіòó і ñàìîðîçâèòîê ó÷íіâ. Ðåçóëüòàòèâíå 
âèêîíàííÿ òàêèõ çàâäàíü äîçâîëèòü âèïóñêíèêó óñïіøíî ðåàëіçóâàòè ñåáå 
â óìîâàõ ñó÷àñíîї åêîíîìіêè, äå çàòðåáóâàíèìè é óñïіøíèìè ñòàþòü ëþäè, 
çäàòíі ìèñëèòè і äіÿòè ñàìîñòіéíî.

Áåç îíîâëåííÿ ìåòîäè÷íîãî іíñòðóìåíòàðіþ âіäïîâіäíî äî ïîñòàâëåíèõ
çàâäàíü óñі ñïðîáè çàáåçïå÷èòè ðåàëіçàöіþ êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó ïðè-
ðå÷åíі íà ïîðàçêó. Îäíèì іç òàêèõ іíñòðóìåíòіâ є êîìïåòåíòíіñíî ðієíòî-
âàíі çàâäàííÿ.

Приклад компетентнісно орієнтованого завдання у формі тесту
На уроці «Я досліджую світ» ви дізналися, що температура замерзання прісної 

води становить 0 С. Узимку в Україні температура повітря мінусова. На річках 
утворюється щільний шар льоду. Водночас вода не замерзає до самого дна, що 
засвідчують місцеві рибалки. Уважно розглянувши малюнок та прочитавши інфор-
мацію в довідці, дайте відповіді на запитання.

Довідка. Вода має таку властивість: при охоло-
дженні спочатку стискається, а за температури 
+4 С починає розширюватися. Особливості тепло-
вого розширення води мають величезне значення 
для всього живого, зокрема в тих місцевостях, де 
бувають суворі зими. Зимою холодне повітря, сти-
каючись з верхніми шарами води, охолоджує її. 
Стаючи важчою, холодна вода опускається вниз, 
до дна. Таке переміщення відбувається доти, доки 
температура води у верхніх шарах не сягне 0 С.
Потім вода на поверхні замерзає. Суцільний лід за-
хищає воду, що під ним, від холодного повітря, пе-
решкоджаючи її промерзанню до дна водойми. 
Якби не було дивовижної особливості води – роз-
ширення при замерзанні, то все чи майже все 
життя взимку у воді припинилося б.

Запитання
1. Яке явище перешкоджає замерзанню води у водоймі взимку від поверхні до 

самого дна?
2. Яка температура води спостерігається на дні глибоких водойм взимку в 

сильні морози?

1.
Варіанти відповідей
А  перемішування води в нижніх

шарах водойми;
Б теплове розширення;
В велика кількість мешканців водойм.

2. А 0 С;
Б + 4 С;
В + 1 С;
Г – 2 С.
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Перевіримо себе
 У процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань зміню-
ються позиції вчителя та його вихованця. Відновіть подані речення.

… починає виступати в ролі організатора, консультанта, наставника, який спрямо-
вує і підтримує … як суб’єкта навчальної діяльності у процесі оволодіння предметними, 
загальнонавчальними та ключовими компетентностями. Застосування компетентнісно
орієнтованих завдань для … – це дієвий інструмент формування і перевірки рівня
предметних та ключових компетентностей, визначення подальших шляхів їх
розвитку.

 Розташуйте в ієрархічній послідовності освітні компетенції.

 ПРЕДМЕТНІ, сформовані в межах
окремих предметів.

 КЛЮЧОВІ (БАЗОВІ), реалізовані на
загальному для всіх предметів змісті.

 МІЖПРЕДМЕТНІ, реалізовані на 
змісті освітньої галузі.

1

2

3

Класифікація та зміст 
ключових компетентностей

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
1. Андрієвська В. Проектування дидактичних ситуацій у навчанні 
молодших школярів з використанням комп’ютера : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд.пед.наук: спец.13.00.04 «Теорія і ме-
тодика професійної освіти» / В. Андрієвська. – Харків: ХНУ імені 
Г. С. Сковороди, 2009. – 23 с.

2. Громыко Ю. В. Образование как средство формирования и выращивания прак-
тики общественно-регионального развития // Вопросы методологии. – 1992. –
№ 1–2. – С. 689.

3. Кемельбекова Г. А. Особенности формирования функциональной грамотности 
учащихся по предметам гуманитарного цикла // Проблемы и перспективы разви-
тия образования: материалы VIII Междунар. науч. конф. (февраль 2016 г.). – 
С. 6–9

4. Лазарев В. С. Проектная и псевдопроектная деятельность в школе // Народ-
ное образование. – 2014. – № 8. – С. 130–136.

5. Метапредметний підхід як спосіб реалізації принципу профільного навчання у 
старшій школі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www: rmk.org.
ua/.../modernizacija_zagalnoosvitnoji/

6. Петунин О. В. Метапредметные умения школьников // Народное образова-
ние. – 2012. – №  7. – С. 164–169.

7. Підласий І. П. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя. – Харків: Вид.
група «Основа», – 2010. – 360 с.

8. Трубачева Світлана. Метапредметний аспект формування загальнонавчаль-
них компетентностей учнів в умовах профільного навчання / С. Е.Трубачева //
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка.
Соціальна робота. – № 36. – 2015. – С.183–185.

9. Тюріна В. Пізнавальна самостійність школярів. – Харків: ХДПІ, 1993. – 138 с.
10. Хамзин И. И. Метапредметные навыки // Научное сообщество студентов

XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXXI междунар. студ. науч.-
практ. конф. № 4(31).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



229

3.10. Формувальне оцінювання навчальних досягнень 
учнів з інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

«Ти можеш!» – має нагадувати вчитель 
учневі.
«Він може!» – має нагадувати колектив.
«Я можу!» – має повірити в себе учень.

Віктор Шаталов

Ïî÷àòêîâà øêîëà ïîêëèêàíà ðîçêðèâàòè òàëàíòè òà çäіáíîñòі êîæíîãî
ó÷íÿ, äîïîìîãàòè ìîëîäøèì øêîëÿðàì ôîðìóâàòè, ðîçâèâàòè òà âäîñêî-
íàëþâàòè ïðåäìåòíі òà êëþ÷îâі êîìïåòåíòíîñòі, ÿêі çàáåçïå÷óâàòèìóòü
ïîñòóï äèòèíè â çàãàëüíîìó ðîçâèòêó, її ãîòîâíіñòü äî íàâ÷àëüíèõ òà æèò-
òєâèõ âèêëèêіâ. Óñïіøíå âèêîíàííÿ öèõ çàâäàíü çàëåæèòü âіä êîìïëåêñ-
íîãî ïіäõîäó äî îðãàíіçàöії îñâіòíüî-ïіçíàâàëüíîãî ïðîöåñó, îäíієþ çі 
ñêëàäîâèõ ÿêîãî є ñèñòåìà îöіíþâàííÿ îñâіòíіõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ.

Îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ, òîáòî âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòà-
òèâíîñòі îñâіòíüîãî ïðîöåñó, є éîãî íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ. Âîíî âèçíà÷àє 
ïîçèòèâíі ðåçóëüòàòè, óñïіõè, äîñÿãíåííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè, âîäíî÷àñ äàє 
çìîãó âèÿâèòè іíäèâіäóàëüíі âèêëèêè, ïðîâîäèòè öіëåñïðÿìîâàíó êîðåãó-
âàëüíó ðîáîòó, çàäîâіëüíÿє îñâіòíі ìîæëèâîñòі òà ïîòðåáè âñіõ ó÷íіâ.

Îöіíþâàííÿ, îöіíêà. Öі ïîíÿòòÿ ëþäèíà âèêîðèñòîâóє ùîäåííî, õî÷ і 
íå çàâæäè âæèâàє öі òåðìіíè. Êîëè їñòü, îäÿãàєòüñÿ – âіäáóâàєòüñÿ ïðîöåñ 
àíàëіçó, ïîðіâíÿííÿ, âèçíà÷åííÿ äîöіëüíîñòі, åôåêòèâíîñòі, ðåçóëüòàòèâ-
íîñòі ÷îãîñü òîùî. Ó øêîëі íà óðîöі ó÷íіâ îöіíþþòü ó÷èòåëі, îäíîêëàñ-
íèêè. Îöіíþþòü ðåçóëüòàòèâíіñòü ïðàöі äèòèíè é áàòüêè (÷è îñîáè, ÿêі їõ 
çàìіíþþòü). Çà äîïîìîãîþ îöіíêè ìîæíà ÿê ïîëіïøèòè, òàê і ïîãіðøèòè 
åìîöіéíèé ñòàí ó÷íÿ. ßê áóòè â÷èòåëþ â ñó÷àñíіé øêîëі, ùîá çäіéñíþâàòè 
îöіíþâàííÿ äіÿëüíîñòі ó÷íÿ, çàáåçïå÷óâàòè éîãî îñîáèñòіñíå çðîñòàííÿ,
îïàíóâàííÿ íèì ïðåäìåòíèõ òà êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé і ðàçîì ç òèì 
íå âîäèòè ó ñòðåñîâó ñèòóàöіþ? ßê ïðîâîäèòè îöіíþâàííÿ òà âèêîðèñòàòè 
éîãî ðåçóëüòàòè äëÿ âèðіøåííÿ îñíîâíèõ öіëåé і çàâäàíü ñó÷àñíîї îñâіòè?

Âіäïîâіäíî äî âèìîã ÷àñó â ïåäàãîãі÷íіé íàóöі Óêðàїíè âіäáóâàєòüñÿ 
іñòîòíå ïåðåîñìèëåííÿ ðîëі òà ôóíêöіé îöіíþâàííÿ òà îöіíêè íàâ÷àëüíèõ
äîñÿãíåíü ó÷íіâ íà ðіçíèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ, çîêðåìà â ïî÷àòêîâіé ëàíöі 
îñâіòè. Ðîçðîáëÿþòüñÿ ñó÷àñíі ìåòîäè÷íі ïіäõîäè ùîäî âïðîâàäæåííÿ íî-
âîї ñèñòåìè îöіíþâàííÿ.

Çà íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè ïðî îñâіòó ðîçðіçíÿþòü îöіíþâàííÿ ðå-
çóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ òà îöіíþâàííÿ äëÿ íàâ÷àííÿ. Ó ïåðøîìó âàðіàíòі 
öå є ñóìàòèâíå îöіíþâàííÿ, ó äðóãîìó – ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ. Ôîð-
ìóâàëüíå (ôîðìàòèâíå, ôîðìóþ÷å, ôîðìàöіéíå) îöіíþâàííÿ íàçèâàþòü
ùå îöіíþâàííÿì äëÿ ïîëіïøåííÿ íàâ÷àííÿ [10].

Âіäñòåæåííÿ îñîáèñòіñíîãî ðîçâèòêó ó÷íÿ/ó÷åíèöі òà ïîñòóïó â íàáóòòі 
íèì/íåþ íàâ÷àëüíîãî òà ïðàêòè÷íîãî äîñâіäó і êîìïåòåíòíîñòåé âіäáóâà-
єòüñÿ çà äîïîìîãîþ іíñòðóìåíòіâ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ, ùî àíàëіçóє
ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ó÷íіâ, à íå ðåçóëüòàò.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



230

Îñêіëüêè òåìï çàñâîєííÿ îñâіòíüîї ïðîãðàìè ç ïåâíîãî êóðñó, íàâ÷àëü-
íîãî ïðåäìåòà â êîæíîãî ó÷íÿ/ó÷åíèöі ðіçíèé (âðàõîâóþ÷è іíäèâіäóàëüíі 
ïñèõîôіçè÷íі îñîáëèâîñòі), äîñÿãíåííÿ îñâіòíіõ ðåçóëüòàòіâ íèì/íåþ ìîæå
âіäáóòèñÿ ðàíіøå àáî ïіçíіøå âіä çàâåðøåííÿ çàçíà÷åíîãî öèêëó ÷è ðіâíÿ
íàâ÷àííÿ.

Îðієíòèðàìè äëÿ ñïîñòåðåæåííÿ çà ïðîöåñîì íàâ÷àííÿ òà îöіíþâàííÿ
ïîñòóïó ó÷íіâ ó íüîìó є âèìîãè äî îáîâ’ÿçêîâèõ òà î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ 
íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè, ùî çàçíà÷åíі â ÄÑÏÎ, Òèïîâèõ îñâіòíіõ 
ïðîãðàìàõ. Çàãàëüíі âèìîãè äî îáîâ’ÿçêîâèõ òà î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ
íàâ÷àííÿ, ôîðìóâàííÿ êîìïåòåíòíîñòåé ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї îñâіòè âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ôîðìóâàëüíîãî (ïîòî÷íîãî) òà çàâåðøàëüíîãî
(ïіäñóìêîâîãî) îöіíþâàííÿ ç ìåòîþ îðãàíіçàöії ïîñòіéíîãî ñïîñòåðåæåííÿ
çà íàâ÷àëüíèì ïîñòóïîì êîæíîãî ó÷íÿ/ó÷åíèöі, îáãîâîðåííÿ ðåçóëüòàòèâ-
íîñòі íàâ÷àííÿ äèòèíè ç áàòüêàìè àáî îñîáàìè, ùî їõ çàìіíþþòü, ïðîâå-
äåííÿ êîðåãóâàëüíîї ðîáîòè. Ïіäñóìêîâå òà ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ – íå
òîòîæíі. Ïіäñóìêîâå îöіíþâàííÿ, ùî àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàëè â÷èòåëі
ó øêіëüíіé ïðàêòèöі ó ôîðìі ñòàíäàðòíèõ òåñòіâ і ïåðåâіðíèõ (ñàìîñòіéíі 
òà êîíòðîëüíі) ðîáіò, çäåáіëüøîãî çîñåðåäæóєòüñÿ íà òîìó, ÷îãî ÍÅ çíà-
þòü ÷è ÍÅ âìіþòü ðîáèòè ó÷íі. Âîíî âіäõîäèòü ó ìèíóëå, íà ïåðøèé ïëàí 
âèõîäÿòü ìåòîäè òà ôîðìè îöіíþâàííÿ, ÿêі çîñåðåäæóþòüñÿ íà ïðîòèëåæ-
íîìó – ùî çíàþòü і ùî âìіþòü ðîáèòè ó÷íі [8].

Ó ÷îìó âіäìіííіñòü ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ âіä ïіäñóìêîâîãî? ßêùî
äëÿ ïіäñóìêîâîãî îöіíþâàííÿ áóëî âàæëèâèì íàñàìïåðåä êîíñòàòóâàòè
ðåçóëüòàòè äіÿëüíîñòі íà óðîöі, òî ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ ñêëàäàєòüñÿ ç
êîìïîíåíòіâ, ùî äîçâîëÿþòü ïåðåòâîðèòè éîãî íà äієâèé іíñòðóìåíò ïðî-
öåñó іíäèâіäóàëіçàöії і ïîëіïøåííÿ íàâ÷àííÿ, àäæå ïåðåäáà÷àє: àêòèâíó 
ó÷àñòü ó÷íіâ ó ïðîöåñі âëàñíîãî íàâ÷àííÿ; іíôîðìóâàííÿ ïðî öіëі íà-
â÷àííÿ òà êðèòåðії îöіíþâàííÿ; âèêîðèñòàííÿ ñàìîîöіíþâàííÿ і âçàєìî-
îöіíþâàííÿ âіäïîâіäíî äî öèõ êðèòåðіїâ; çàáåçïå÷åííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
äëÿ ñàìîñòіéíîãî êîíòðîëþ ó÷íÿìè ñâîїõ óñïіõіâ і âèçíà÷åííÿ ïîäàëüøèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü òà ñïîñîáіâ їõ âèêîíàííÿ.

Ïіäñóìêîâå îöіíþâàííÿ â òіé ðîëі, ùî áóëî ðàíіøå, ñåáå âè÷åðïàëî. À
ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ â óìîâàõ êîìïåòåíòíіñíîãî íàâ÷àííÿ ñòàëî éîìó
àëüòåðíàòèâîþ.

Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ є іíòåðàêòèâíèì îöіíþâàííÿì ïðîãðåñó ó÷íіâ, 
ùî äàє çìîãó â÷èòåëþ âіäïîâіäíèì ÷èíîì àäàïòóâàòè îñâіòíіé ïðîöåñ, âіäñòå-
æóâàòè îñîáèñòіñíèé ïîñòóï äèòèíè, õіä îïàíîâóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó
òà âèáóäîâóâàòè іíäèâіäóàëüíó îñâіòíþ òðàєêòîðіþ îñîáèñòîñòі. À äëÿ ó÷íіâ 
äàє çìîãó ôîðìóâàòè âïåâíåíіñòü ó ñîáі, íàãîëîøóþ÷è íà ñèëüíèõ ñòîðîíàõ, 
à íå íà ïîìèëêàõ, äіàãíîñòóâàòè äîñÿãíåííÿ íà êîæíîìó ç åòàïіâ íàâ÷àííÿ; 
â÷àñíî âèÿâëÿòè ïðîáëåìè é çàïîáіãàòè їõ íàøàðóâàííþ; ïіäòðèìóâàòè áà-
æàííÿ íàâ÷àòèñÿ òà ïðàãíóòè ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèõ ðåçóëüòàòіâ; çàïîáі-
ãàòè ñòðàõó ïåðåä ïîìèëêàìè. Íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ ïðîöåñó îöіíþâàííÿ є 
ôîðìóâàííÿ çäàòíîñòі ó÷íіâ ñàìîñòіéíî îöіíþâàòè âëàñíèé ïîñòóï [8].

Âàæëèâó ðîëü ó ðîçâèòêó ñôåðè ñàìîðåãóëÿöії ñèñòåìà îöіíþâàííÿ
íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ âіäіãðàє òîäі, êîëè ïîáóäîâàíà íà ïðèíöèïі
ñàìîîöіíþâàííÿ. Ó÷íÿ/ó÷åíèöþ ñëіä ñòàâèòè â ñèòóàöіþ, ùî ñïîíóêóє 
àíàëіçóâàòè âëàñíó âіäïîâіäü, íàâ÷àëüíó àêòèâíіñòü. Ïîòðіáíî ðîçâèâàòè â
íèõ óìіííÿ ñàìîñòіéíî îöіíþâàòè ðåçóëüòàò ñâîїõ äіé, êîíòðîëþâàòè ñåáå,
çíàõîäèòè і âèïðàâëÿòè âëàñíі ïîìèëêè.
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Îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïîñòóïó ðîçïî÷èíàєòüñÿ ç ïåðøèõ äíіâ íà-
â÷àííÿ äèòèíè ó øêîëі і òðèâàє ïîñòіéíî.

Ïðî ñêëàäíîùі â íàâ÷àííі âàæëèâî ãîâîðèòè ç ó÷íåì іíäèâіäóàëüíî, 
àáè íå ñòâîðþâàòè ñèòóàöіþ êîëåêòèâíîї çíåâàãè äî äèòèíè. Âàæëèâî íå 
ïðîòèñòàâëÿòè äіòåé îäíå îäíîìó. Ñòèìóëþþ÷èì ìàє áóòè ïîðіâíÿííÿ ðî-
áîòè (âіäïîâіäі, äії òîùî) ç òèì, ÿê ïðàöþâàëà äèòèíà ðàíіøå. Äîöіëüíî 
àêöåíòóâàòè óâàãó ëèøå íà ïîçèòèâíіé äèíàìіöі äîñÿãíåíü ó÷íіâ [24].

Òåîðåòè÷íі äîñëіäæåííÿ òà ïðàêòè÷íі åêñïåðèìåíòè ùîäî îñó÷àñíåííÿ,
ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ, ñòóäåí-
òіâ, ñëóõà÷іâ (çäîáóâà÷іâ îñâіòè) ïðîâîäèëè çàðóáіæíі і âіò÷èçíÿíі íà-
óêîâöі, ó÷èòåëі-ïðàêòèêè.

Êëàñè÷íèì ó íàóêîâèõ êîëàõ çàðóáіææÿ ââàæàþòü âèçíà÷åííÿ îöіíþ-
âàííÿ, ïîäàíå âіäîìèì íîâîçåëàíäñüêèì ó÷åíèì Ê. Å. Áіáі, ÿêèé òðàêòóє 
îöіíþâàííÿ ÿê ñèñòåìàòè÷íå çáèðàííÿ і òëóìà÷åííÿ ôàêòіâ, çà ÿêèìè éäå 
íàñòóïíèé åòàï – ñóäæåííÿ ïðî їõíþ öіííіñòü і âіäïîâіäíå ïëàíóâàííÿ ïî-
äàëüøèõ äіé. Іíàêøå êàæó÷è: îçíàéîìëåííÿ ç ðåçóëüòàòàìè ïðàöі, îñâіòè, 
їõ îöіíêà (îá’єêòèâíà і ñóá’єêòèâíà) і íà îñíîâі äîñÿãíóòîãî – ïëàíóâàííÿ 
ïîäàëüøîї äіÿëüíîñòі [7].

Îñíîâíèé ìåñåäæ äîñëіäæåííÿ і âïðîâàäæåííÿ ïîëÿãàє â òîìó, ùî 
ìàє іñíóâàòè âçàєìîçâ’ÿçîê ìіæ ó÷íåì і â÷èòåëåì ó ïèòàííі îðãàíіçàöії 
îñâіòíüîãî ïðîöåñó äëÿ çàäîâîëåííÿ îñâіòíіõ, ïіçíàâàëüíèõ, ðîçâèâàëüíèõ 
ïîòðåá íà îñíîâі ñïіâïðàöі, îá’єêòèâíîãî, åôåêòèâíîãî і ñòèìóëþþ÷îãî 
îöіíþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ ïîñòóïàëüíîãî ðîçâèòêó òà îñâі÷åíîñòі îñîáèñ-
òîñòі, äî çàîõî÷åííÿ ó÷íіâ äî ñàìîîöіíþâàííÿ, ñàìîâäîñêîíàëåííÿ [15].

Îòæå, ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ äàє ìîæëèâіñòü ó÷íÿì óñâіäîìëþâàòè
é âіäñòåæóâàòè îñîáèñòèé ïðîãðåñ і ïëàíóâàòè ïîäàëüøі êðîêè ç äîïîìî-
ãîþ â÷èòåëÿ. Äëÿ ïåäàãîãà ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ îçíà÷àє – áóòè ïîðó÷ 
іç ó÷íåì і âåñòè éîãî äî óñïіõó. Ó÷èòåëі âèêîðèñòîâóþòü іíôîðìàöіþ ç 
îöіíþâàííÿ äëÿ êîðåãóâàííÿ íàâ÷àííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ïðàâèëüíîãî âè-
êîíàííÿ ó÷íÿìè çàâäàíü. Êîëè íàñòàâíèêè ðåãóëÿðíî çàëó÷àþòü ó÷íіâ äî 
çáèðàííÿ òà ïåðåâіðêè іíôîðìàöії ïðî ñâîє íàâ÷àííÿ, âîíè äîïîìàãàþòü
їì ñòàâàòè âіäïîâіäàëüíèìè òà ñàìîñòіéíèìè [6] .

Êîëåêòèâàìè íàóêîâèõ ïðàöіâíèêіâ і ïðàêòèêіâ äîñëіäæåíî òåõíîëîãіþ 
ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ, ïîäàíî ïðèêëàäè âèêîðèñòàííÿ ðіçíèõ âèäіâ 
ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ, çîêðåìà â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ íà îñíîâі êîì-
ïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó íàâ÷àííÿ.

Âîäíî÷àñ ïèòàííÿ îðãàíіçàöії òà ïðîâåäåííÿ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþ-
âàííÿ â øêіëüíіé ïðàêòèöі íà óðîêàõ ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ êóðñіâ òà ïðåä-
ìåòіâ ïîòðåáóє äîñêîíàëîãî îïðàöþâàííÿ.

Ïðîïîíóєìî îçíàéîìèòèñÿ ç îêðåìèìè çðàçêàìè òà ïðèêëàäàìè îðãà-
íіçàöії òà ïðîâåäåííÿ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ íà óðîêàõ/çàíÿòòÿõ ç 
іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò».

 ÀËÃÎÐÈÒÌ ÄІßËÜÍÎÑÒІ Â×ÈÒÅËß ÙÎÄÎ ÎÐÃÀÍІÇÀÖІЇ ÔÎÐÌÓ-
ÂÀËÜÍÎÃÎ ÎÖІÍÞÂÀÍÍß.

1. Ôîðìóëþâàííÿ îá’єêòèâíèõ і çðîçóìіëèõ äëÿ ó÷íіâ íàâ÷àëüíèõ öіëåé.
Â îñâіòíüîìó ïðîöåñі îá’єêòîì îöіíþâàííÿ є äіÿëüíіñòü ó÷íÿ/ó÷åíèöі 

äëÿ äîñÿãíåííÿ öіëåé íàâ÷àííÿ. Îòæå, îñíîâîþ âñіõ âèäіâ îöіíþâàííÿ є 
÷іòêà ïîñòàíîâêà íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü òà öіëåé ó÷íÿì. Ó ïî÷àòêîâèõ êëà-
ñàõ, íà ïåðøèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ â÷èòåëü/â÷èòåëüêà ðîçðîáëÿє, äîâîäèòü 
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äî âіäîìà é îáãîâîðþє çі øêîëÿðàìè öіëі óðîêó. Ðåãóëÿðíі îáãîâîðåííÿ
â ìàéáóòíüîìó ìàþòü ïåðåðîñòè ó òðàäèöіéíó ñïіëüíó ðîáîòó â÷èòåëÿ ç 
ó÷íÿìè.

Öіëі íàâ÷àííÿ ìàþòü ôîðìóëþâàòèñÿ êîíêðåòíî, ÷іòêî, ëàêîíі÷íî, òàê,
ùîá їõ ìîæíà áóëî «âèìіðÿòè», òîáòî ïîðіâíÿòè ðåçóëüòàò ç «ìіðêîþ».
Òîäі ìîæíà âèçíà÷èòè, íà ÿêîìó ðіâíі äîñÿãíóòî öіëü. Íà æàëü, äîñèòü
÷àñòî íà ïðàêòèöі öіëі ôîðìóëþþòüñÿ íàäòî øèðîêî, àáñòðàêòíî, їõ íå-
ìîæëèâî âèìіðÿòè.

Íàïðèêëàä. Çà òðàäèöіéíèì ïіäõîäîì ôîðìóëþâàííÿ ìåòè (öіëåé)
óðîêó íà òåìó «Øêіðà. Äîãëÿä çà øêіðîþ» áóëî òàêèì: «Ôîðìóâàòè íà-
âè÷êè ïðàâèëüíîãî äîãëÿäó çà øêіðîþ». Çà ðåêîìåíäàöіÿìè ùîäî ôîðìó-
âàëüíîãî îöіíþâàííÿ öіëü óðîêó ìàє âèçíà÷àєòüñÿ òàê: «Ó÷åíü/ó÷åíèöÿ
ðîçóìіє, ÿêó ðîëü âèêîíóє øêіðà, çíàє, ÷îìó øêіðà ìàє áóòè ÷èñòîþ, ùî
ìèòèñÿ/ïðèéìàòè äóø ñëіä íå ìåíøå ÿê äâà ðàçè íà òèæäåíü». Іíøèé
ïðèêëàä. Òåìà «Êіìíàòíі ðîñëèíè». Ìåòà: «Ðîçøèðèòè é óòî÷íèòè óÿâ-
ëåííÿ äіòåé ïðî ðîñëèíè, ðîçêðèòè їõ çíà÷åííÿ äëÿ ëþäåé» (öіëü óçàãàëü-
íåíà, íå êîíêðåòíà, íåâèìіðíà). Ïîðіâíÿéòå êîíêðåòíó öіëü, ÿêó ìîæíà
âèçíà÷èòè, âèìіðÿòè, îá’єêòèâíî îöіíèòè: «Óòî÷íèòè, ÷è ó÷íі çíàþòü
íàçâè êіìíàòíèõ ðîñëèí, ÿêі є ó êëàñі. Ó÷íі ìàþòü çíàòè, ùî êіìíàòíі 
ðîñëèíè ïðèêðàøàþòü êіìíàòó, î÷èùàþòü ïîâіòðÿ, çáèðàþòü ïèë, îêðåìі
ç íèõ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ëіêóâàííÿ. Ìàþòü ðîçóìіòè, ùî áåç ïîñòіéíîãî 
äîãëÿäó ðîñëèíè ìîæóòü çàãèíóòè. Îðãàíіçóâàòè ïîñòіéíèé äîãëÿä çà êâі-
òàìè íàøîãî êëàñó».

Ó ôîðìóëþâàííі êîíêðåòíèõ íàâ÷àëüíèõ öіëåé, òîáòî î÷іêóâàíü ùîäî
ðіâíÿ і ÿêîñòі çàñâîєííÿ íàâ÷àëüíîї іíôîðìàöії, çà îñíîâó äîöіëüíî áðàòè 
òàêñîíîìіþ, ÿêó çàïðîïîíóâàâ Á. Áëóì (äèâ. ìàë. 27, 28). 

ÒÀÊÑÎÍÎÌІß (âіä ãðåö. taxis – ïîðÿäîê і nomos – çàêîí)
Íàóêà ïðî ïðèíöèïè òà ñïîñîáè êëàñèôіêàöії òà íîìåíêëàòóðè ñêëàä-
íîîðãàíіçîâàíèõ ієðàðõі÷íèõ ñèñòåì äіéñíîñòі.

Ó÷åíèé âèçíà÷èâ øіñòü êàòåãîðіé/
ãðóï íàâ÷àëüíèõ öіëåé: çíàííÿ, ðîçó-
ìіííÿ, çàñòîñóâàííÿ, àíàëіç, ñèíòåç,
îöіíþâàííÿ [6, 23].

Çíàííÿ – ïåðøà êàòåãîðіÿ öіëåé
íàâ÷àííÿ. Àäæå äëÿ òîãî, ùîá ïðî-
àíàëіçóâàòè ÿâèùå, ïîäіþ, ïîðіâíÿòè
îçíàêè îá’єêòіâ, îöіíèòè êîíêðåòíó
äіþ, çðîáèòè ïåâíі ïåðåòâîðåííÿ,
ñôîðìóëþâàòè âèñíîâêè òîùî, òðåáà
ìàòè іíôîðìàöіþ, çíàòè é ïàì’ÿòàòè
її.

Íàïðèêëàä, âèâ÷àþ÷è òåìó «Îð-
ãàíè ÷óòòÿ» (1 êëàñ) íàâ÷àëüíó öіëü
ìîæíà ñôîðìóëþâàòè òàê: «Çíàòè,

ùî îðãàíàìè ÷óòòÿ â ëþäèíè є: î÷і – îðãàí çîðó, âóõà – îðãàí ñëóõó, 
øêіðà – îðãàí äîòèêó, íіñ – îðãàí íþõó, ÿçèê – îðãàí cìàêó. Ïîÿñíèòè,
ÿêó ðîëü âèêîíóє êîæåí îðãàí». Ïîðіâíÿéòå: «Ôîðìóâàòè òà ðîçâèâàòè

оцінювання

Рівні засвоєння знань
(Таксономія Б. Блума, 1956)

синтез

аналіз

застосування

розуміння

знання

Ìàëþíîê 27. Òàêñîíîìіÿ Á. Áëóìà
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óÿâëåííÿ ó÷íіâ ïðî îðãàíè ÷óòòÿ òà їõ çíà÷åííÿ äëÿ ëþäèíè» (íåêîí-
êðåòíî, íåâèìіðíî).

Ðîçóìіííÿ ÿê êàòåãîðіÿ òàêñîíîìії âіäîáðàæàєòüñÿ ó òðüîõ òèïàõ ïî-
âåäіíêè, íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ: òðàíñëÿöії (âіä êîíêðåòíîãî äî 
àáñòðàêòíîãî) – òîáòî âèêîðèñòàííі іíøèõ òåðìіíіâ, ñèìâîëіâ, ïåðåêàçó-
âàííі òîùî; іíòåðïðåòàöії (ðåîðãàíіçàöії іäåé, âèîêðåìëåííі ñåðåä âіäîìèõ
іäåé çíà÷óùèõ, òëóìà÷åííі çâ’ÿçêіâ, óçàãàëüíåííі, ïîÿñíåííі, ñòèñëîìó 
ïåðåêàçі òîùî); ïåðåíåñåííі çíàíü – òðàíñôîðìàöії (ïðîãíîçóâàííі, çàñíî-
âàíîìó íà ðîçóìіííі íàïðÿìіâ, òåíäåíöіé, ïðàâèë) [6].

Íàïðèêëàä, òåìà «×è ìîæíà âñå ÷óòè çà äîïîìîãîþ âóõ» (1 êëàñ).
Ìåòà: ó÷íі ìàþòü ðîçóìіòè, ùî ÷іòêіñòü çâóêó çàëåæèòü âіä âіäñòàíі äî 
äæåðåëà çâóêó. Ñêëàñòè ïîðàäè, ÿê áåðåãòè ñëóõ. Çðîáèòè âèñíîâêè ïðî 
ñïîñîáè çáåðåæåííÿ ñëóõó: íîñèòè ãîëîâíèé óáіð ó õîëîäíó ïîðó ðîêó; 
íå ñëóõàòè ãó÷íó ìóçèêó; ñàìîñòіéíî íå ÷èñòèòè ñëóõîâі ïðîõîäè; ó ðàçі 
ïîòðåáè â÷àñíî çâåðíóòèñÿ äî áàòüêіâ і ëіêàðÿ».

Я
ВЧУСЯ!

Я оцінюю Н.М., 
власні знання, дії 

та думки

Я пояснюю Н.М. 
та відтворюю 

іншим способом

Я запам’ятав
Н.М. і можу 
повторити

Я вмію комбінувати 
частини, щоб створювати

нову цілісність

Я використовую Н.М.
так, як мені показали, 
або в нових ситуаціях

Я виділяю частини цілого, 
встановлюю зв’язки між 

частинами, знаходжу помилки 
в послідовностях

ОЦІНКА

СИНТЕЗ

АНАЛІЗ

ЗАСТОСУВАННЯ

РОЗУМІННЯ
ЗНАННЯ

Ìàëþíîê 28. Êàòåãîðії öіëåé íàâ÷àííÿ (çà Á. Áëóìîì)

Çàñâîєííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó íà ðіâíі çàñòîñóâàííÿ îçíà÷àє, ùî 
ó÷åíü áóäå ïðàâèëüíî çàñòîñîâóâàòè çíàííÿ â ñèòóàöії, ùî є âіäìіííîþ âіä 
òієї, ó ÿêіé âіí îòðèìóâàâ öå çíàííÿ. Çàóâàæèìî, ùî іíôîðìàöіÿ, çíàííÿ, 
óìіííÿ, íàâ÷àëüíèé äîñâіä, ÿêèé îòðèìàëè ó÷íі â ïðîöåñі âèâ÷åííÿ êóðñó 
«ß äîñëіäæóþ ñâіò», ìàþòü áóòè ïðàêòè÷íèì íàäáàííÿì äèòèíè, її «äî-
ðîãîâêàçîì» ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі.

Íàïðèêëàä, òåìà «Äîñëіäæóєìî âëàñòèâîñòі âîäè». Îäíèì ç êîìïîíåí-
òіâ ïîñòàíîâêè öіëі íà óðîöі ìîæå áóòè: óòî÷íèòè ç ó÷íÿìè, äëÿ ÷îãî 
ïîòðіáíà âîäà â îñåëі. Ç’ÿñóâàòè, ÿê âèêîðèñòîâóþòü і áåðåæóòü âîäó â 
ðîäèíàõ ó÷íіâ. Çîñåðäèòè óâàãó äіòåé íà åêîíîìії ïðіñíîї/ïèòíîї âîäè â 
äîìàøíіõ óìîâàõ.

Àíàëіç ÿê êàòåãîðіþ öіëåé íàâ÷àííÿ ñïðÿìîâàíî íà âèÿâëåííÿ îêðåìèõ 
÷àñòèí ìàòåðіàëó, âèçíà÷åííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ íèìè і ïðèíöèïіâ îðãàíіçàöії, 
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ç’ÿñóâàííÿ ïåðåäóìîâ, âèñíîâêіâ, êîíöåïöіé, ÿêі çàêëàäåíî â òåêñòі ÷è â 
ñõåìàõ, ìàëþíêàõ іíôîðìàöії, çà ÿêèìè ó÷íі ìàþòü їõ äîñëіäèòè, âèðіçíèòè, 
íàçâàòè, ïîÿñíèòè àáî ÿêèõ àâòîð òåêñòó äîòðèìóєòüñÿ, ïðîòå íå âèñëîâëþє.

Çàçíà÷èìî, ùî íà êîæíîìó óðîöі/çàíÿòòі ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äî-
ñëіäæóþ ñâіò» ïðîâîäèòüñÿ àíàëіç äîñëіäæóâàëüíîãî îá’єêòà, ïîíÿòòÿ, éîãî
îçíàê, âëàñòèâîñòåé, âçàєìîçâ’ÿçêіâ ìіæ ïåâíèìè îá’єêòàìè, ÿâèùàìè,
äіÿìè, îïåðàöіÿìè. Âñòàíîâëþþòüñÿ âçàєìîçâ’ÿçêè òà âçàєìîçàëåæíîñòі,
âïëèâ ïåâíîãî ïðèðîäíîãî ÿâèùà íà іíøå, âïëèâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäî-
âèùà íà ëþäèíó, òâàðèí, ðîñëèíè і íàâïàêè. Öі õàðàêòåðíі çâ’ÿçêè âàðòî
ðîçãëÿíóòè, àêöåíòóâàòè íà íèõ óâàãó ó÷íіâ, ó÷èòè ïîìі÷àòè çàêîíîìіð-
íîñòі ó ïðèðîäі, ñïîñòåðіãàþ÷è çà íåþ, âèäіëÿþ÷è її îçíàêè, âëàñòèâîñòі, 
àíàëіçóâàòè їõ, ïîðіâíþâàòè, ðîáèòè âèñíîâêè.

Ó ôîðìóëþâàííі íàâ÷àëüíîї öіëі âàðòî ïðî öå çàçíà÷àòè, çâåðòàòè
óâàãó íà ðîçãëÿä ñêëàäîâèõ ïîíÿòòÿ, ÿêå âèâ÷àєòüñÿ, óìіòè їõ âèäіëèòè,
ïðîàíàëіçóâàòè і, çâè÷àéíî, íà îñíîâі àíàëіçó êîíêðåòíîї ñèòóàöії ðîáèòè
óçàãàëüíåíі âèñíîâêè.

Íàïðèêëàä, òåìà «×è âñі ãðèáè їñòіâíі?». Ìåòà: «Âèäіëèòè áóäîâó
ãðèáà, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç ãðèáíèöі, ïëîäîâîãî òіëà, äî ÿêîãî íàëåæàòü 
íіæêà òà øàïèíêà. Óòî÷íèòè îçíàêè ðîçðіçíåííÿ їñòіâíèõ òà îòðóéíèõ
ãðèáіâ. Ñêëàñòè ïåðåëіê îñíîâíèõ ïðàâèë çáèðàííÿ ãðèáіâ». 

Êàòåãîðіÿ ñèíòåçó îçíà÷àє âìіííÿ êîìáіíóâàòè åëåìåíòè òàê, ùîá
îòðèìàòè íîâå öіëå, ùî õàðàêòåðèçóєòüñÿ íîâèçíîþ òà îðèãіíàëüíіñòþ.
Äëÿ ïðèêëàäó íàâåäåìî çðàçîê ôîðìóëþâàííÿ öіëåé óðîêó ç òåìè «ßêà
íàøà àäðåñà» (2 êëàñ). Öіëі: «Óñâіäîìèòè, ùî Áàòüêіâùèíà – Óêðàїíà 
ñêëàäàєòüñÿ ç ìàëèõ áàòüêіâùèí, äå ïðîæèâàє êîæåí ç íàñ». Іíøèé çðà-
çîê, òåìà «ßâèùà ïðèðîäè» (2 êëàñ). Ìåòà: «Ïіäâåñòè ó÷íіâ äî ðîçóìіííÿ
òîãî, ùî êîæíіé ïîðі ðîêó âëàñòèâі ïåâíі ÿâèùà ïðèðîäè, íà îñíîâі äå-
òàëüíîãî ðîçãëÿäó îñîáëèâîñòåé ïіð ðîêó».

Âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî íà îäíîìó ÷è êіëüêîõ ñóìіæíèõ óðîêàõ ñòàâèòüñÿ
íàâ÷àëüíà ìåòà, ùî ïîєäíóє êіëüêà êàòåãîðіé. Ñòóïіíü її äîñÿãíåííÿ, âè-
êîíàííÿ áóäå ðіçíèì, ïîñòóïàëüíèì.

Îöіíêà ÿê êàòåãîðіÿ òàêñîíîìії ïåðåäáà÷àє âìіííÿ îöіíþâàòè çíà÷åííÿ
ïåâíîãî ìàòåðіàëó (òâåðäæåííÿ, õóäîæíüîãî òâîðó, äîñëіäíèöüêèõ äàíèõ
òîùî) іç çàñòîñóâàííÿì ÷іòêî âèçíà÷åíèõ êðèòåðіїâ.

Ó÷èòåëü ñïіëüíî ç ó÷íÿìè ðîçðîáëÿє é îáãîâîðþє öіëі óðîêó. Ìåòà ìàє 
áóòè âèìіðíîþ, ùîá çà äîïîìîãîþ îöіíþâàííÿ âèìіðÿòè, íà ÿêîìó ðіâíі
її äîñÿãíóòî. Âèñíîâêè ïðî ðіâåíü çàñâîєííÿ çíàíü, óìіíü àíàëіçóâàòè, ïî-
єäíóâàòè, çàñòîñîâóâàòè çíàííÿ, óìіííÿ, íàâè÷êè íà ïðàêòèöі â íàâ÷àëü-
íîìó ïðîöåñі і â æèòòі ó÷íі ìîæóòü ôîðìóëþâàòè ñàìîñòіéíî.

Íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåìè «Äëÿ ÷îãî ïîòðіáíèé êàëåíäàð»
(2 êëàñ) ó÷íі âèñëîâëþþòü âëàñíі ñïîñòåðåæåííÿ, âèñíîâêè ùîäî ïî÷ó-
òîãî, ïîáà÷åíîãî, ðîçãëÿíóòîãî òîùî. Âèñëîâëþþòü ñâîї äóìêè, ñóäæåííÿ,
âèñíîâêè â ðіçíèõ ôîðìàõ: âåðáàëüíî, ïðàêòè÷íî: «ß çíàþ, ùî â ðîöі 
12 ìіñÿöіâ», «Çíàþ, ÿê ïîáóäîâàíî êàëåíäàð: ó íüîìó ïîçíà÷åíî äíі 
òèæíÿ, äàòè öèõ äíіâ». «ß âìіþ êîðèñòóâàòèñÿ êàëåíäàðåì, âèçíà÷àþ
çà êàëåíäàðåì äíі, êîëè â ìåíå áóäóòü òðåíóâàííÿ, ïîçíà÷àþ äíі íàðî-
äæåííÿ äðóçіâ» òîùî.

Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ âіäáóâàєòüñÿ ùîóðîêó, ïîåòàïíî. Ïіäòðè-
ìóâàòè ó÷íіâ і âñåëÿòè îïòèìіçì ùîäî ðåçóëüòàòèâíîñòі äîñÿãíóòîãî ìàє
â÷èòåëü.
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Öåé ïіäõіä äåìîíñòðóє ñòâîðåííÿ åôåêòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ÿêèé 
ìàє áóòè ÷іòêèì, çðîçóìіëèì, ñâîє÷àñíèì, âіäáóâàòèñÿ â àòìîñôåðі äî-
áðî-çè÷ëèâîñòі і âçàєìîïîâàãè. Îòæå, çâîðîòíèé çâ’ÿçîê є ïîçèòèâíèì. 
Ïîçèòèâíî íàëàøòîâàíèé ó÷èòåëü ïðîïîíóє ó÷íåâі äîïîìîãó ó âèêîíàííі 
çàâäàííÿ. Ùî áіëüøå іíôîðìàöії îòðèìóє â÷èòåëü ïðî ðіâåíü çíàíü, ìіð-
êóâàííÿ, íàâ÷àííÿ ó÷íіâ, òî áіëüøå ìàє ìîæëèâîñòåé äëÿ êîðåãóâàííÿ
ïðîöåñó.

2. Çàáåçïå÷åííÿ àêòèâíîї ó÷àñòі ó÷íіâ ó ïðîöåñі ïіçíàííÿ.
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ є îá’єêòèâíèì, çàáåçïå÷óє çâîðîòíèé çâ’ÿçîê 

ïðî ñòóïіíü ðîçóìіííÿ, óñâіäîìëåííÿ, çàñâîєíí  ÿ òà âèêîðèñòàííÿ ó÷íÿìè 
âіäïîâіäíèõ êîìïåòåíòíîñòåé, çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê. Äëÿ ó÷íÿ/ó÷åíèöі 
âîíî ñëóãóє ðåêîìåíäàöієþ äî äії, ïîñòóïîâîãî òà âïåâíåíîãî çðîñòàííÿ
íàâ÷àëüíèõ óñïіõіâ і ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі. Òàêå îöіíþâàííÿ ñïðèÿє àê-
òèâіçàöії îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, їõ àêòèâíіé ó÷àñòі ó ïðîöåñі âëàñíîãî 
íàâ÷àííÿ.

Äëÿ óñïіøíîãî çàñâîєííÿ îñâіòíüîї ïðîãðàìè ó÷íþ ïîòðіáíî ïðàöþâàòè
ç íàâ÷àëüíèì ìàòåðіàëîì, äîñëіäæóâàòè, àíàëіçóâàòè éîãî, ðîçøèðþâàòè 
äіàïàçîí âëàñíîãî ñïðèéíÿòòÿ, áóòè àêòèâíèì, äієâèì, ñàìîñòіéíèì òîùî.

Ùîá çíàííÿ ñòàâàëî іíñòðóìåíòîì, ó÷åíü ìàє ç íèì ïðàöþâàòè: çàñòî-
ñîâóâàòè, øóêàòè óìîâè é ìåæі çàñòîñóâàííÿ, ïåðåòâîðþâàòè, ðîçøèðþ-
âàòè, äîïîâíþâàòè, çíàõîäèòè íîâі çâ’ÿçêè òà ñïіââіäíîøåííÿ òîùî. Öå 
çàáåçïå÷óєòüñÿ ðіçíîìàíіòòÿì ïðèéîìіâ, ôîðì і ìåòîäіâ ðîáîòè ç íàâ÷àëü-
íèì ìàòåðіàëîì.

Äëÿ ïðèêëàäó ðîçãëÿíåìî îðãàíіçàöіþ òà ïðîâåäåííÿ óðîêó/çàíÿòòÿ ç 
òåìè «Äîñëіäæóєìî âëàñòèâîñòі ïîâіòðÿ» ó ðîçäіëі «ß äîñëіäíèê. ß äîñëіä-
íèöÿ» (1 êëàñ). Àêòóàëіçàöіþ îïîðíèõ çíàíü òà ÷óòòєâîãî äîñâіäó ó÷íіâ 
äîðå÷íî ðîçïî÷àòè ç âèêîíàííÿ ïðîñòèõ ôіçè÷íèõ âïðàâ: ïіäíÿòè ðóêè, 
ïðèñіñòè, óñòàòè, âäèõíóòè ïîâіòðÿ і ïîâіëüíî éîãî âèäèõíóòè. Ïîòіì çà-
ïðîïîíóâàòè âіäãàäàòè çàãàäêó: «Òàêå âåëèêå, ùî çàéìàє óâåñü ñâіò, òàêå
ìàëåíüêå, ùî â ùіëèíó çàéäå». Çâіñíî, âіäãàäêó øâèäêî çíàéäóòü/íàçâóòü 
äіòè. Îñíîâíå, ùîá âîíè ïîÿñíèëè çìіñò òâåðäæåíü ó çàãàäöі.

Êîæíå òâåðäæåííÿ, ùî çàêëàäåíå â іíôîðìàöіéíîìó òåêñòі, âàðòî ïðî-
àíàëіçóâàòè: Äå є ïîâіòðÿ? Äîâåäіòü. ×è áà÷èòå âè ïîâіòðÿ? ×îìó? ßêîãî 
âîíî êîëüîðó? ×è ìàє ïîâіòðÿ çàïàõ? (Ó÷íі ìîæóòü «ïîïðàöþâàòè» íî-
ñîì – ïåðåêîíàòèñÿ â íàÿâíîñòі çàïàõіâ. ßêùî âèíèêíå ñóìíіâ ùîäî öüîãî, 
òî äîöіëüíî ç’ÿñóâàòè, ùî âïëèâàє íà íàÿâíіñòü ïåâíîãî ïðèñìàêó, çàïàõó). 

Äî ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ äîðîñëі ðàçîì ç ó÷íÿìè ìàþòü ïіäãîòóâàòè ìà-
òåðіàë: ïðîçîðó ïîñóäèíó, êàìіíöі, ïîðîëîí, ïîëіåòèëåíîâі êóëüêè òîùî.

Çàâåðøàëüíèì áóäå ïðàêòè÷íå çàâäàííÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ ÷èñòîòè/çà-
áðóäíåíîñòі ïîâіòðÿ â íàñåëåíîìó ïóíêòі, äå ïðîæèâàþòü äіòè.

Ëîãі÷íèì ïåðåõîäîì äî ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ ìîæå áóòè çàïèòàííÿ: ßêі 
ùå âëàñòèâîñòі ìàє ïîâіòðÿ? Çàñëóõàéòå ïðîïîçèöії. Ñëіä ïåðåäáà÷èòè
é іíøèé ïîðÿäîê îçíàéîìëåííÿ ç âëàñòèâîñòÿìè ïîâіòðÿ. Öå ìîæå áóòè 
ïðàêòè÷íå äîñëіäæåííÿ çàïðîïîíîâàíîї ó÷íÿìè âëàñòèâîñòі àáî ïåðå-
íåñåííÿ її ðîçãëÿäó íà іíøèé ÷àñ (íàäòî êîëè ïîòðіáíі ïåâíі çàñîáè íà-
â÷àííÿ).

3. Îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ ç êðèòåðіÿìè îöіíþâàííÿ.
Îáãîâîðåííÿ ç ó÷íÿìè êðèòåðіїâ îöіíþâàííÿ ðîáèòü ïðîöåñ îöіíþâàííÿ 

ïðîçîðèì і çðîçóìіëèì äëÿ âñіõ ñóá’єêòіâ îñâіòíüîãî ïðîöåñó òà ñïðèÿє 
ïîçèòèâíîìó ñòàâëåííþ äî ïðîöåñó îöіíþâàííÿ. Êðèòåðії, ðîçðîáëåíі
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äëÿ ôîðìóâàëüíîãî (ïîòî÷íîãî) îöіíþâàííÿ, ìàþòü îïèñóâàòè òå, ùî çà-
çíà÷åíî â íàâ÷àëüíèõ öіëÿõ. Ó÷íіâ ñëіä îçíàéîìèòè ç íèìè äî ïî÷àòêó 
âèêîíàííÿ çàâäàííÿ. Êîíêðåòíî ñôîðìóëüîâàíі êðèòåðії îöіíþâàííÿ, çðî-
çóìіëі, äîñòóïíі, äîíåñåíі äî ó÷íіâ, ñêåðîâóþòü їõ äî àêòèâíîї äіÿëüíîñòі
äëÿ óñïіøíîãî âèêîíàííÿ çàâäàííÿ.

Ðîçãëÿäàþ÷è òåìó â 1 êëàñі «Áåçïå÷íà äîðîãà äî øêîëè», îñîáëèâó
óâàãó äіòåé ñëіä çîñåðåäèòè íà îá’єêòàõ, ïðåäìåòàõ, ÿêі ìîæóòü ñòâîðþ-
âàòè íåáåçïåêó ïіä ÷àñ ðóõó ó÷íіâ. Ïåðøîêëàñíèêіâ äî øêîëè ñóïðîâî-
äæóþòü äîðîñëі. Ïðîòå çíàííÿ ïðàâèë áåçïå÷íîãî ðóõó îáîâ’ÿçêîâі äëÿ
êîæíîãî øêîëÿðà, їõ âàæëèâî äîòðèìóâàòèñÿ ðàçîì ç áàòüêàìè.

Ïåäàãîãі÷íà ïðàêòèêà ïîêàçóє, ùî ðîçðîáëåííÿ êðèòåðіїâ ðîáèòü ïðî-
öåñ îöіíþâàííÿ ïðîçîðèì і çðîçóìіëèì äëÿ âñіõ ñóá’єêòіâ. Óêëàäàííÿ 
êðèòåðіїâ ñïіëüíî ç ó÷íÿìè ñïðèÿє ïîçèòèâíîìó ñòàâëåííþ äî ïðîöåñó 
îöіíþâàííÿ ç áîêó ó÷íіâ, áàòüêіâ.

4. Çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñòі é óìіííÿ ó÷íіâ àíàëіçóâàòè âëàñíó äіÿëü-
íіñòü (ðåôëåêñіÿ).

Äëÿ ïëàíîìіðíîї îðãàíіçàöії îñâіòíüî-ïіçíàâàëüíîãî ïðîöåñó â ïî÷àòêî-
âіé øêîëі âàæëèâî çíàòè, ÿêèìè çíàííÿìè ó÷åíü/ó÷åíèöÿ âîëîäіє, ÿêå
їõíє ñòàâëåííÿ äî òåìè óðîêó, ÿêèõ çíàíü, íàâè÷îê áðàêóє, ïðî ùî âàðòî
äіçíàòèñÿ.

Ùîá îòðèìàòè åôåêòèâíèé çâîðîòíèé çâ’ÿçîê âіä ó÷íіâ ùîäî çàñâî-
єííÿ íèìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó òà âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ íàâ÷àëüíèõ 
öіëåé, ñëіä ç 1 êëàñó ôîðìóâàòè â íèõ íàâè÷êè ðåôëåêñії (ñàìîàíàëіçó). 
Âîäíî÷àñ ñàìîîöіíþâàííÿ ïåðåäáà÷àє íå ëèøå îöіíþâàííÿ ó÷íåì âëàñíîї 
ðîáîòè, à é âèçíà÷åííÿ ïðîáëåì, âèêëèêіâ і ñïîñîáіâ їõ âèðіøåííÿ. Ñà-
ìîîöіíþâàííÿ ìàє ïåðåäóâàòè îöіíþâàííþ â÷èòåëåì îñâіòíіõ äîñÿãíåíü 
ó÷íÿ/ó÷åíèöі.  

Äîöіëüíî òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòè âçàєìîîöіíþâàííÿ, îäíàê áåç íàäìіð-
íîãî çàõîïëåííÿ. Êîðèñòü âіä ïðîöåñó âçàєìîîöіíþâàííÿ îòðèìóþòü і òі,
êîãî îöіíþþòü, і òі, õòî àíàëіçóє, îñêіëüêè â íèõ ç’ÿâëÿєòüñÿ ìîæëèâіñòü 
ïîáà÷èòè é óñâіäîì èòè âëàñíі ïîìèëêè.

Äіòè ïîâèííі ðîçóìіòè, ùî âîíè îöіíþþòü íå îñîáèñòіñòü, à âèêîíàíó
ðîáîòó. Ó÷íі ìàþòü îâîëîäіòè íàâè÷êàìè ñïîñòåðåæåííÿ çà ñâîїìè äіÿìè,
ðåçóëüòàòàìè і äіÿìè òà ðåçóëüòàòàìè îäíîêëàñíèêіâ âіäïîâіäíî äî ïî-
ñòàâëåíîї ìåòè. Ìàþòü ó÷èòèñÿ òàêòîâíî âèñëîâëþâàòè ñâîї âðàæåííÿ,
ñóäæåííÿ, îöіíêó, ïîáàæàííÿ, ðåêîìåíäàöії òîùî. Ïî÷àòêîâі íàâè÷êè
ðåôëåêñії ÿê îñîáèñòіñíîãî íîâîóòâîðåííÿ â ïîâíîìó îáñÿçі ìàþòü ñôîð-
ìóâàòèñÿ òіëüêè íàïðèêіíöі ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó.

Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ – öå «çâîðîòíèé çâ’ÿçîê» äëÿ ó÷íіâ, ùî äî-
çâîëÿє їì óñâіäîìèòè, ÿêі êðîêè ñëіä çðîáèòè äëÿ ïîëіïøåííÿ ñâîїõ ðå-
çóëüòàòіâ. Òîáòî ó÷íі ìàþòü õàðàêòåðèçóâàòè (îöіíþâàòè) õіä ðåàëіçàöії
ñâîєї äіÿëüíîñòі (іíòðîñïåêòèâíà ôîðìà ðåôëåêñії), êîíñòàòóâàòè ðåçóëü-
òàòèâíіñòü ñâîєї äіÿëüíîñòі, ðîáîòè (ðåòðîñïåêòèâíà((  ôîðìà ðåôëåêñії)
òà ïëàíóâàòè øëÿõè êîðåãóâàííÿ ìàéáóòíüîї äіÿëüíîñòі (ïðîñïåêòèâíà
ôîðìà ðåôëåêñії).

Ïðîâîäèòè ðåôëåêñіþ äîöіëüíî íà êîæíîìó åòàïі óðîêó, àáî âèáіðêîâî,
àáî íà êіíåöü óðîêó. Çàïèòàííÿ і çàâäàííÿ äëÿ ðåôëåêñії ìàþòü áóòè ðіçíî-
ìàíіòíèìè, ùîá îòðèìàòè çâîðîòíó іíôîðìàöіþ âіä ó÷íіâ çà åìîöіéíèìè,
çíàííєâèìè òà ïðàêòè÷íèìè ÷èííèêàìè.
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Ðîçãëÿíåìî ïðèêëàäè ïðîâåäåííÿ ðåôëåêñії íà óðîêàõ ç òåìè «Ùî òàêå 
åêñïåðèìåíò?» (2 êëàñ). Ðåôëåêñіþ çäіéñíþєìî ïіñëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðè-
ìåíòó ç êâіòàìè «×è ïîãëèíàþòü ðîñëèíè âîäó?».

Ñèñòåìà çàâäàíü і çàïèòàíü äî ó÷íіâ ìîæå áóòè òàêîþ:
–   Íó ÿê, öіêàâî? À ùî ñïîäîáàëîñÿ? ×îìó?
–   ßê ìîæíà äîâåñòè, ùî ðîñëèíè ïîãëèíàþòü âîäó? (Áіëі êâіòî÷êè õðè-

çàíòåì íàáóëè ðіçíîãî çàáàðâëåííÿ çàëåæíî âіä êîëüîðó âîäè).
– Ïîðіâíÿéòå ñâîї «êðîêè» ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòó іç çàïðîïîíîâà-

íèì íà ôîðçàöі ïіäðó÷íèêà. ×è âñå âäàëîñÿ âàì çðîáèòè? ×îìó?
– ßêі ùå åêñïåðèìåíòè âàì õî÷åòüñÿ ïðîâåñòè? Ùî äëÿ öüîãî òðåáà 

çðîáèòè?
– ×îãî âè íàâ÷èëèñÿ, ïðîâîäÿ÷è åêñïåðèìåíòè?
Ñïîíóêàþòü äî ðåôëåêñії çàïèòàííÿ: «Ùî íîâîãî äіçíàëèñÿ íà óðîöі?»,

«Ùî ïðèâåðíóëî óâàãó?», «Ùî íîâîãî ó ñïіëêóâàííі?», «Ùî íàéáіëüøå 
ñõâèëþâàëî (ùî íîâîãî â åìîöіÿõ)?», «ßê òè ìîæåø äîâåñòè, ùî ...?», 
«Ùî äóìàєø ïðî ... ?», «Îáґðóíòóé ñâîþ äóìêó», «ßê ìîæíà ðîçâ’ÿçàòè
öþ ïðîáëåìó?».

Íàâåäåìî çðàçêè – ïðèêëàäè îðієíòîâíèõ çàâäàíü ó ðîáî÷èõ çîøèòàõ 
äëÿ ó÷íіâ 1–2 êëàñó ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò», ùî âè-
êîíóþòü ðåôëåêñèâíó ôóíêöіþ (äèâ. ìàë. 29).

«Ñèãíàë ðóêè» – îäíèì ïîëîæåííÿì ðóêè äіòè äàþòü ñèãíàë ïðî çà-
êіí÷åííÿ ðîáîòè, іíøèì – ïðî íàÿâíіñòü ïðîáëåì, çàïèòàíü. Âіäïîâіäíî 
â÷èòåëü/â÷èòåëüêà ðåàãóє íà ñèãíàëè і ïðèéìàє ðіøåííÿ ùîäî ïîäàëü-
øîãî ïîñòóïó â ðîáîòі.

«Ñâіòëîôîð» – êàðòêà, ùî ìіñòèòü òðè êîëüîðè. Ðîëü її âèêîðèñòàííÿ 
àíàëîãі÷íà ïîïåðåäíіì òåõíіêàì: çåëåíèé – çðîçóìіëî – éäåìî äàëі; æîâ-
òèé êîëіð – íåïîâíå ðîçóìіííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, ÷åðâîíèé êîëіð äàє 
ñèãíàë, ùî є ïðîáëåìè â ó÷íÿ, âіí/âîíà ïîòðåáóє äîïîìîãè. Ïіñëÿ îòðè-
ìàííÿ ñèãíàëіâ ó÷èòåëü ç’ÿñîâóє: Ùî çðîçóìіëè ó÷íі? Ùî íå çðîçóìіëè?

Ñêëàäàííÿ ïèñüìîâî àáî óñíî êîðîòêîãî åñå. Ùî òè äіçíàâñÿ/ëàñÿ? ßêі 
ïèòàííÿ çàëèøèëèñÿ äëÿ òåáå íåçðîçóìіëèìè?

«Âèìіðþâàííÿ òåìïåðàòóðè». Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ â÷èòåëü/â÷è-
òåëüêà êîíòðîëüíèì çàïèòàííÿì ç’ÿñîâóє, ÿê ïðàöþþòü ó÷íі, ÷è âñå їì çðîçó-
ìіëî. Â÷àñíî íàäàíà äîïîìîãà ïîïåðåäæóє íåãàòèâíі íàñëіäêè âñієї ðîáîòè.

Äëÿ âèìіðþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ òà îöіíþâàííÿ і ñàìî-
öіíþâàííÿ ïðîïîíóєìî çðàçêè òåõíіê ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ òà ïðî-
öåäóðó їõ âèêîðèñòàííÿ.
Іíäåêñ-êàðòêà, ùî ìàє ðіçíå êîëüîðîâå çîáðàæåííÿ ç îáîõ áîêіâ. Îäèí 

êîëіð (çà äîìîâëåíіñòþ) ñèãíàëіçóє ïðî ïîâíå ðîçóìіííÿ çìіñòó íàâ÷àëü-
íîãî ìàòåðіàëó, іíøèé – ùî âèíèêëè çàïèòàííÿ, ïðîáëåìè.

Ñèãíàë ðóêîþ. Ó÷íі ìîæóòü ñèãíàëіçóâàòè â÷èòåëþ ïðî ðåçóëüòàòè 
ñâîєї äіÿëüíîñòі: çà äîìîâëåíіñòþ.

«Øâèäêà äîïîìîãà». Ó÷èòåëü ïåðіîäè÷íî äàє ó÷íÿì çðàçêè/ïіäêàçêè 
äëÿ ïîáóäîâè ñòðóêòóðè âіäïîâіäі: «Ùîá çíàéòè íåâіäîìèé äîäàíîê, äî-
ñòàòíüî …». «Ñïîñòåðіãàòè – öå îçíà÷àє …».

«Äâі çіðî÷êè». Òåõíіêà äëÿ îðãàíіçàöії âçàєìîïåðåâіðêè òà âçàєìî-
îöіíþâàííÿ òâîð÷îãî çàâäàííÿ îäíîêëàñíèêà/îäíîêëàñíèöі. Ó÷íі ìàþòü 
âèñòàâèòè ïîçèòèâíі ðåçóëüòàòè îäèí îäíîìó («äâі çіðêè») і âèñëîâèòè 
îäíå ïîáàæàííÿ ùîäî äîîïðàöþâàííÿ.
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Ìàëþíîê 29. Çàâäàííÿ ç ðåôëåêñієþ

Ó÷èòåëü ìîæå ñàìîñòіéíî äîïîâíèòè öåé ïåðåëіê òà óñïіøíî éîãî âè-
êîðèñòîâóâàòè â ïåäàãîãі÷íіé ïðàêòèöі.

Ôîðìóâàëüíå (ïîòî÷íå) îïèòóâàííÿ – öå ôîðìà ïåðåâіðêè îñâіòíіõ ðå-
çóëüòàòіâ, ÿêà éäå âіäðàçó çà ïðåçåíòàöієþ ìàòåðіàëó àáî çà áóäü-ÿêèì
âèäîì äіÿëüíîñòі íà óðîöі. Â îïèòóâàííі áàæàíî óíèêàòè çàïèòàíü: «Ùî 
ñïîäîáàëîñÿ?», «Ùî íå ñïîäîáàëîñÿ?» áåç ïîïåðåäíüîї îïåðàöіîíàëіçàöії
öüîãî óçàãàëüíåííÿ. Âіäïîâіäі ó÷íіâ ó öüîìó âèïàäêó ìîæóòü çäåáіëüøîãî 
ñòîñóâàòèñÿ ôîðì, îðãàíіçàöії ðîáîòè, à íå çìіñòó íàâ÷àííÿ.

Äîäàòêîâі óòî÷íþþ÷і çàïèòàííÿ і çàâäàííÿ ìîæóòü áóòè òàêèìè:
ßêà îñíîâíà іäåÿ, ãîëîâíà äóìêà, ìîðàëü ó…?
ßêèé âèñíîâîê ìîæíà çðîáèòè? ×îìó?
ßê ìîæíà ïåðåâіðèòè, ùî …?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



239

×èì … ñõîæі/âіäðіçíÿþòüñÿ âіä …?
ßêі õàðàêòåðíі îçíàêè …?
ßêèì ÷èíîì ìè ìîæåìî ïîêàçàòè, ïðîіëþñòðóâàòè …?
Âèêîíàéòå ïîðіâíÿííÿ.
Ïðèäóìàéòå і ñôîðìóëþéòå ïîäіáíå çàâäàííÿ ÷è çàïèòàííÿ ïðî…
ßêèì ÷èíîì … ñïіââіäíîñèòüñÿ ç …? Íàâåäіòü ïðèêëàä.
ßêó ïðîáëåìó íàìàãàєìîñÿ âèðіøèòè?
Ùî âè ïðîïîíóєòå çðîáèòè?
Ùî ìîãëî á ñòàòèñÿ, ÿêáè …?
ßêі êðèòåðії âàøîї îöіíêè …?
ßêі äîêàçè àáî ïіäòâåðäæåííÿ âè ìîæåòå íàâå  ñòè íà êîðèñòü …? 
ßê öå ìîæíà ïіäòâåðäèòè/ñïðîñòóâàòè?
5. Êîðåãóâàííÿ ñïіëüíî ç ó÷íÿìè ïіäõîäіâ äî íàâ÷àííÿ ç óðàõóâàííÿì 

ðåçóëüòàòіâ îöіíþâàííÿ.
Öå îñòàííіé åòàï îðãàíіçàöії ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ.
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ íå є åëåìåíòîì ñóìàðíîї îöіíêè, îñêіëüêè 

éîãî ìåòà íàñàìïåðåä ïîëÿãàє â ìîòèâàöії і àêòèâіçàöії íàâ÷àëüíîї äіÿëü-
íîñòі. Ìîòèâàöіÿ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óєòüñÿ äîòðèìàííÿì ïåâíèõ 
ïðèíöèïіâ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ:

 âіäìîâà âіä êîíêóðåíöії ñåðåä ó÷íіâ, âіä ñêëàäàííÿ ðåéòèíãіâ, íàãîðîä 
çà ïðàâèëüíî âèêîíàíі çàâäàííÿ; ïîçíà÷åííÿ óñòàëåíèìè ñèìâîëàìè (ùî,
âëàñíå, çàìіíþє îöіíêó â áàëàõ), ïðіîðèòåò ñëîâåñíîї ïîõâàëè âèêîíàíîї 
ðîáîòè і çàîõî÷åííÿ;

 ïåðåíåñåííÿ ñèòóàöії êîíêóðåíöії íà іãðîâі âèäè äіÿëüíîñòі àáî ïðîєêò-
íó ðîáîòó, ùî äàє ìîæëèâіñòü âіäìîâèòèñÿ âіä ðіçêîї êðèòèêè ïîìèëîê, 
ÿêà ñïðè÷èíþє íåãàòèâíі åìîöії â äіòåé;

 ñèòóàòèâíіñòü íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, òîáòî äîáіð íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü 
ç åëåìåíòîì íîâèçíè òà íåïåðåäáà÷óâàíîñòі, îðієíòîâàíèõ íà æèòòєâèé 
äîñâіä ó÷íіâ;

 íàäàííÿ ìîæëèâîñòі ó÷íÿì óäîñêîíàëèòè ðîáîòó òà ïіäâèùèòè îöіíêó.
Âèêîðèñòàííÿ òàêèõ ïðèíöèïіâ і ïіäõîäіâ ïðèâ÷àє äіòåé äî åôåêòèâíîãî 
ñàìîîöіíþâàííÿ. Êîëè ó÷íі âîëîäіþòü íàâè÷êàìè ñàìîîöіíþâàííÿ і âçà-
єìîîöіíþâàííÿ, òî ïèòàíü ïðî ñïðàâåäëèâіñòü і àäåêâàòíіñòü îöіíêè íå 
âèíèêàє. Ïðàêòèêà ïîêàçóє, ùî êîëè íàâіòü ôîðìóëüíå îöіíþâàííÿ ïðÿìî 
íå âïëèâàє íà ïіäñóìêîâå, îïîñåðåäêîâàíî âîíî ñïðèÿє ïіäâèùåííþ і ôîð-
ìóâàííþ ñòіéêîї ìîòèâàöії äî íàâ÷àííÿ.

Ó÷íі é ó÷èòåëü ñïіëüíî äîáèðàþòü ôîðìè ðîáîòè, âèäè äіÿëüíîñòі, òå-
ìàòèêó íàâ÷àëüíîãî çìіñòó ìàòåðіàëó, ÷àñ і ìåòîäè, ñïîñîáè äîäàòêîâîãî 
îïðàöþâàííÿ ïðîãàëèí êîæíîї äèòèíè çîêðåìà.

Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ ïåðåäáà÷àє îðãàíіçàöіþ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó 
òàêèì ÷èíîì, ùîá âіí ïðèíîñèâ ó÷íÿì çàäîâîëåííÿ і ÿñêðàâі åìîöіéíі 
ïåðåæèâàííÿ, òîìó ïðіîðèòåòíèì òóò ñòàє âèêîðèñòàííÿ ïàðíî-ãðóïîâîї
ðîáîòè, ïðîєêòíèõ òåõíîëîãіé, іãðîâèõ ôîðì íàâ÷àííÿ òîùî.

Îáëіê ðåçóëüòàòіâ çàâåðøàëüíîãî (ïіäñóìêîâîãî) îöіíþâàííÿ, ùî çäіé-
ñíþєòüñÿ ç óðàõóâàííÿì äèíàìіêè çðîñòàííÿ ðіâíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü 
ó÷íÿ/ó÷åíèöі, ôіêñóєòüñÿ ó÷èòåëåì ó ñâіäîöòâі äîñÿãíåíü. Âîíî ìàє áóòè 
çðîçóìіëèì äîêóìåíòîì äëÿ áàòüêіâ àáî îñіá, ÿêі їõ çàìіíþþòü, äàâàòè
ðîçãîðíóòå óÿâëåííÿ ïðî íàâ÷àëüíèé ïîñòóï äèòèíè ó øêîëі ïðîòÿãîì 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó.
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 ÏÎÐÒÔÎËІÎ. ÒÅÕÍÎËÎÃІß ÏÎÐÒÔÎËІÎ.
Ó ìåòîäèöі ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ ðîçãëÿäàþòü ùå ãðóïîâі ôîðìè 

îöіíþâàííÿ òà âèìіðþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ðåçóëüòàòіâ çà äîïîìîãîþ ïîðò-
ôîëіî.

Äåòàëüíèé àíàëіç ðîëі, çíà÷åííÿ ïîðòôîëіî, éîãî âèäіâ, òåõíîëîãії ïå-
äàãîãі÷íîãî êîðèñòóâàííÿ ïîðòôîëіî â îñâіòíüîìó ïðîöåñі äëÿ ôîðìóâàëü-
íîãî îöіíþâàííÿ çäіéñíèëà àêàäåìіê ÍÀÏÍ Óêðàїíè Í. Ì. Áіáіê [8].

Îäíієþ ç âàæëèâèõ òåõíîëîãіé îöіíþâàííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі, îñîá-
ëèâî â 1 êëàñі, є òåõíîëîãіÿ ïîðòôîëіî, ÿêà çàáåçïå÷óє â÷èòåëÿ îáґðóíòî-
âàíîþ іíôîðìàöієþ ïðî ïðîöåñ і ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íÿ/
ó÷åíèöі çà ïåâíèé âіäðіçîê íàâ÷àëüíîãî ÷àñó. Ïîðòôîëіî äàє òàêîæ ìîæ-
ëèâіñòü ó÷íÿì ôîðìóëþâàòè âëàñíі îöіííі ñóäæåííÿ ïðî ðåçóëüòàòè ñâîєї
äіÿëüíîñòі.

Ïîðòôîëіî – öå ñïîñіá ôіêñóâàííÿ, íàêîïè÷åííÿ ïðîäóêòіâ íàâ÷àëüíîї 
äіÿëüíîñòі, іíäèâіäóàëüíèõ äîñÿãíåíü êîæíîãî çäîáóâà÷à îñâіòè. Ìàòåðі-
àëè â ïîðòôîëіî ðîçìіùóє ó÷åíü/ó÷åíèöÿ, áàòüêè òà â÷èòåëü. Âîíè âіäî-
áðàæàòèìóòü ïðîöåñ íàâ÷àííÿ äèòèíè â її ñèëüíèõ òà ñëàáêèõ ïîçèöіõ,
ïîòðåáè. Çóïèíèìîñÿ íà äåÿêèõ ìîìåíòàõ éîãî ôîðìóâàííÿ, âèêîðèñ-
òàííÿ íà óðîêàõ ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò».

Ïîðòôîëіî çàâæäè âіçóàëіçîâàíå, – çàçâè÷àé, ó âèãëÿäі ñïåöіàëüíîї
ïàïêè, ó ÿêіé ðîçìіùóþòüñÿ óíàî÷íåíі ìàòåðіàëè: ìàëþíêè, ñõåìè, ïî-
ðîáêè, ìàòåðіàëè ïèñüìîâèõ ðîáіò ç ìàòåìàòèêè, ìîâè òà ÷èòàííÿ, äî-
ñëіäæåííÿ, ïðèðîäíі ìàòðіàëè – ãåðáàðії, òåìàòè÷íі äîáіðêè іëþñòðàöіé ç 
ïåâíîї òåìè, ÿêі ó÷íі ðîáëÿòü ñàìîñòіéíî (ç ïіäïèñîì, âëàñíèìè êîìåíòà-
ðÿìè) òîùî.

Ðîçðіçíÿþòü òðè îñíîâíèõ âèäè ïîðòôîëіî.
Ðîáî÷å (çàãàëüíå) ïîðòôîëіî – äî éîãî ñòâîðåííÿ äîëó÷àþòüñÿ âñі: ó÷è-

òåëü, ó÷åíü, áàòüêè. Äîáèðàþòü ÿê ïîòî÷íі ðîáîòè, òàê і çðàçêè ïіäñóìêî-
âèõ ðîáіò. Öіííèì ó öüîìó ïîðòôîëіî є òå, ùî â íüîìó âіäîáðàæàþòüñÿ âñі 
ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі. Âîäíî÷àñ âîíî ìîæå áóòè ïåðåîáòÿæåíå
÷èìàëîþ êіëüêіñòþ ðîáіò. Òîìó âàðòî ó âèáîðі ðîáіò çâåðòàòè óâàãó íà òі,
äå ðåçóëüòàòè ïîçèòèâíі, ÿêі äåìîíñòðóþòü ïðîãðåñ ó íàâ÷àííі, çà ÿêèìè 
ìîæíà âèçíà÷èòè ïðîáëåìè, ïîòðåáè.

Äåìîíñòðàöіéíå (ó÷íіâñüêå) ïîðòôîëіî ìіñòèòü ëèøå íàéêðàùі ðîáîòè,
ÿêі îáèðàþòü ñàìі äіòè. Òàêèé âèä ïîðòôîëіî є äîñèòü ñèëüíîþ ìîòèâàöієþ 
äëÿ äèòèíè âèêîíóâàòè ðîáîòè, ùî äåìîíñòðóþòü її íàéêðàùі çäіáíîñòі.
Ïðîòå â áіëüøîñòі âèïàäêіâ öå íå ìîæå áóòè ñèñòåìíèì ïîêàçíèêîì ùî-
äåííîї íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ. Ìåòîäè÷íîþ çàñòîðîãîþ áóäå ðåêîìåí-
äàöіÿ, ùîá ó÷íі íàìàãàëèñÿ ç êîæíîї ðîáîòè äіáðàòè ñâіé êðàùèé âàðіàíò.

Ïîðòôîëіî â÷èòåëÿ ìіñòèòü ïåðåâіðíі (ñàìîñòіéíі, ïіäñóìêîâі) ïèñüìîâі 
ðîáîòè ó÷íіâ, âèêîíàíі çàâäàííÿ і çðàçêè ðîáіò, ÿêі âіäіáðàâ ó÷èòåëü. Ó
â÷èòåëüñüêå ïîðòôîëіî âêëàäàþòü ïðîäóêòè íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, ÿêі
çàñâіä÷óþòü її äèíàìіêó (íàâè÷êè êîðèñòóâàííÿ íîæèöÿìè, íàâè÷êè
ç ïèñüìà, óìіííÿ âèêîíóâàòè îá÷èñëåííÿ òîùî), à íå ëèøå àáñîëþòíі 
îöіíêè. Ìîæíà äîïîâíþâàòè éîãî çðàçêàìè òâîð÷èõ ðîáіò àáî їõ ôîòî-
іëþñòðàöіÿìè, ùî íå óâіéøëè äî ó÷íіâñüêîãî ïîðòôëіî.

Îêðåìèì ðîçäіëîì ó â÷èòåëüñüêîìó ïîðòôîëіî є ôіêñàöіÿ îöіíîê – ðå-
çóëüòàòіâ ó÷íіâ ç ïðåäìåòà, äîïóùåíі ïîìèëêè, їõíÿ êіëüêіñòü, äàíі ïðî 
ñîöіàëüíó êîìïåòåíòíіñòü ó÷íÿ/ó÷åíèöі, ñïіâïðàöþ, ñïіëêóâàííÿ ç îäíî-
êëàñíèêàìè, óìіííÿ îðãàíіçóâàòè ðîáî÷å ìіñöå, ñëóõàòè, ÷óòè, âіäòâîðþ-
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âàòè, ïîÿñíþâàòè, ïðî çàöіêàâëåíіñòü і ìîòèâàöіþ äî íàâ÷àííÿ, óìіííÿ 
äîòðèìóâàòèñÿ àëãîðèòìіâ äіé, ïðàâèë, âèçíà÷åíèõ êîëåêòèâîì çà éîãî/її
ó÷àñòі, ïðî âèêîíàííÿ äîðó÷åíü òîùî.

Îôîðìëåííÿ ïîðòôîëіî ìîæå áóòè ðіçíîìàíіòíèì, ÿñêðàâèì, öіêàâèì. 
Íàñòàíîâè â éîãî îôîðìëåííі äàє â÷èòåëü. Ìîæíà ïîêàçàòè çðàçêè, äî-
ëó÷èòè äî îáãîâîðåííÿ âìіñòó ïîðòôîëіî ó÷íіâ. Äîðå÷íèì áóäå ïðèâ÷àòè 
їõ äî çàïèñó äàòè âèêîíàííÿ ðîáîòè. Ó òàêèé ñïîñіá âèêîíóâàòèìåòüñÿ 
ôóíêöіÿ êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó â íàâ÷àííі – ïðàêòè÷íå âèêîðèñòàííÿ 
çäîáóòèõ çíàíü ç òåìè «×àñ. Îäèíèöі ÷àñó».
Єäèíèõ âèìîã äî áóäîâè/ñòðóêòóðè ïîðòôîëіî íåìàє. Ùîá ïîâíî, øè-

ðîêî і ðіçíîïëàíîâî âіäîáðàçèòè ðіâåíü äîñÿãíåííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíèõ 
öіëåé, ðåêîìåíäóєòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ïîäàíèé äàëі ïåðåëіê ðîçäіëіâ äëÿ 
îôîðìëåííÿ ó÷íіâñüêîãî ïîðòôîëіî.

Òèòóëüíèé àðêóø «Öå ÿ і ìîÿ ñіì’ÿ» ìіñòèòü іíôîðìàöіþ ïðî àäðåñó 
é íàéìåíóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ïðіçâèùå, іì’ÿ, ïî-áàòüêîâі ó÷íÿ/
ó÷åíèöі òà êëàñ. Çà áàæàííÿì ìîæíà ïîìіñòèòè òóò ôîòî ó÷íÿ/ó÷åíèöі,
÷ëåíіâ ñіì’ї (ç äîçâîëó áàòüêіâ àáî îñіá, ÿêі їõ çàìіíþþòü) àáî ìàëþíêè äè-
òèíè ïðî ñâîþ ñіì’þ. Ôîòî, ìàëþíêè ðîçêðèâàþòü ñîöіàëіçàöіþ äèòèíè, її 
ñòîñóíêè ç ðіäíèìè, áëèçüêèìè.

Ðîçäіë «Ùî ÿ âìіþ і ëþáëþ ðîáèòè» äîçâîëÿє ïðîіëþñòðóâàòè íàâè÷êè 
і çàõîïëåííÿ ó÷íÿ/ó÷åíèöі. Òóò ìîæíà ïîìіñòèòè іëþñòðàöії, ôîòî, âè-
ðîáè, çàïèñè ñïðàâ, äîñÿãíåíü ç ðіçíèõ ñôåð äіÿëüíîñòі (ñïîðòó, íàâ÷àííÿ, 
äîçâіëëÿ, ïðàöі). Òàêà іíôîðìàöіÿ äîïîìîæå â÷èòåëþ äіáðàòè äіàïàçîí
ñïðàâ, ÿêі ñïîíóêàòèìóòü äèòèíó äî àêòèâíèõ äіé â îñâîєííі ïðîãðàìîâîãî 
çìіñòó.

Ó ðîçäіëі «Ìîї çàõîïëåííÿ» çàçíà÷àþòüñÿ õîáі äèòèíè. Áóäå äîáðå, 
ÿêùî öі çàõîïëåííÿ ìàòèìóòü ïðàêòè÷íó îñíîâó і áóäóòü ïðåäñòàâëåíі îðè-
ãіíàëüíèìè âèðîáàìè, àïëіêàöіÿìè, ÿêі ìîæíà òóò ïðèêðіïèòè. Ó ïðîöåñі 
íàâ÷àííÿ öÿ іíôîðìàöіÿ ìîæå äîïîìîãòè ïåäàãîãàì ðîçâèíóòè íàÿâíі â 
äèòèíè çäіáíîñòі, à òàêîæ çíàéòè ñåðåä îäíîêëàñíèêіâ îäíîäóìöіâ і äðóçіâ. 

Äîðå÷íèì є ðîçäіë «Ìіé ðåæèì äíÿ». Âіí ïðèùåïëþє ó÷íåâі íàâè÷êè 
ïëàíóâàííÿ. Ðåêîìåíäóєìî ðîçäðóêóâàòè öåé ëèñò ïîðòôîëіî і çàïðîïî-
íóâàòè ïîâіñèòè éîãî âäîìà ïîðÿä ç ðîáî÷èì ìіñöåì. Ó âêëàäöі «Ìîÿ 
óëþáëåíà їæà» áóäå äóæå öіêàâî íàïèñàòè íå ëèøå ïðî ñìàêîâі ïåðåâàãè, 
à é ðîçêðèòè ñåêðåòè ðåöåïòóðè ïåâíèõ ñòðàâ.

«Ìîї äîñÿãíåííÿ і ïëàíè». Іíôîðìàöіÿ â öüîìó ðîçäіëі äîçâîëÿє â÷èòåëþ 
çîðієíòóâàòèñÿ â ñèëüíèõ ñòîðîíàõ ó÷íÿ/ó÷åíèöі, çðîçóìіòè ïðàãíåííÿ і 
áàæàííÿ äèòèíè îòðèìàòè äîäàòêîâі çíàííÿ òà íàâè÷êè àáî æ ïåðåêîíà-
òèñÿ â òîìó, ùî â íåї âæå є äåÿêèé àðñåíàë äîñÿãíåíü. Ïðîïîíóéòå ó÷íÿì 
çàçíà÷àòè, ùî, äå і êîëè âіäáóëîñÿ, і íå çàáóâàòè âêëàäàòè ñþäè ïîäÿêè, 
ãðàìîòè, ÿêùî òàêі є, àáî їõ êîïії.

Ó ðîçäіëі «Ìîÿ çàéíÿòіñòü â ãóðòêàõ, ñåêöіÿõ і êëóáàõ» áàæàíî âі-
äîáðàçèòè âïîäîáàííÿ і çàíÿòòÿ äèòèíè. Çà áàæàííÿì ìîæíà çàçíà÷èòè 
íàçâó ãóðòêà, êëóáó, ñåêöіїї, ÿêі âîíà âіäâіäóє, äíі òà ÷àñ çàíÿòü ó íèõ.

Ðîçäіë «Ìîÿ òâîð÷іñòü» ðîçêðèє òàëàíò äèòèíè â ìàëþâàííі, ëіïëåííі, 
ëіòåðàòóðíèõ ñìàêàõ, ìóçèöі òîùî. Öåé ðîçäіë íå є îáîâ’ÿçêîâèì.

Íà ñòîðіíöі «Ìîї ìàëþíêè» ìîæíà âêëåїòè ìàëþíêè, çðîáëåíі ó÷íåì, 
àáî ðîçäðóêóâàòè ëèñò öüîãî ðîçäіëó (áàæàíî â äåêіëüêîõ ïðèìіðíèêàõ) і 
ïîïðîñèòè äèòèíó íàìàëþâàòè ùî-íåáóäü.
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Ðîçäіë «Ìîї óñïіõè â íàâ÷àííі» ìàє ìіñòèòè ðîáîòè, ÿêі äèòèíà âèáåðå
ñàìîñòіéíî. Àðñåíàë äîðîáîê, ïðàêòè÷íèõ ðîáіò ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß 
äîñëіäæóþ ñâіò» є çíà÷íèì і ñêëàäàòèìå áіëüøіñòü «ñêàðáіâ» ïîðòôîëіî. 
Ïàì’ÿòàéòå, ùî ïîðòôîëіî ìàє áóòè ìàêñèìàëüíî îðієíòîâàíèì íà äè-
òèíó. Êîëè äèòèíі íàäàєòüñÿ ìîæëèâіñòü âèáèðàòè ñâîї ðîáîòè, öå ñòâîðþє
ñèòóàöіþ, ó ÿêіé ñàìå äèòèíà ïî÷èíàє âèçíà÷àòè êðèòåðії îöіíþâàííÿ її
ðîáіò. Çíàþ÷è ìåòó çáåðіãàííÿ òієї ÷è іíøîї ðîáîòè, äіòè ïî÷èíàþòü çäіé-
ñíþâàòè ñàìîîöіíþâàííÿ.

Äëÿ äîáîðó âіäïîâіäíîãî ìàòåðіàëó äî ïîðòôîëіî ïðîïîíóєìî òàêі ôîðìè
ïðîïîçèöіé ó÷íÿì:

Îáåðè çі ñâîїõ íàïðàöþâàíü, äîðîáêіâ, âèðîáіâ äâі–òðè êðàùі ðîáîòè
ç òåìè ... , ðîçäіëó ...

Âèáåðè ïî îäíіé ðîáîòі, ÿêó âèêîíàíî íà ïî÷àòêó, ó ñåðåäèíі òà êіíöі
âèâ÷åííÿ êóðñó.

Âèáåðè ðîáîòè, ÿêі, íà òâîþ äóìêó, íàéêðàùå äåìîíñòðóþòü, ÷îãî òè 
íàâ÷èâñÿ/íàâ÷èëàñÿ çà ñåìåñòð, çà îñòàííіé òèæäåíü.

Âèáåðè äâі ðîáîòè, ÿêèìè ïèøàєøñÿ.
Âèáåðè òðè ðîáîòè, ÿêі õî÷åø ïðîäåìîíñòðóâàòè äðóçÿì, äîðîñëèì.
Âàæëèâî, ùîá äèòèíà îáґðóíòóâàëà âèáіð ñâîїõ ðîáіò.
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ äîçâîëÿє àíàëіçóâàòè ÿê êîãíіòèâíі, òàê і 

âîëüîâі, åìîöіéíі ñêëàäîâі íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, ùî â öіëîìó ïîçèòèâíî 
âïëèâàє íà ìîòèâàöіþ íàâ÷àííÿ ó÷íіâ òà éîãî åôåêòèâíіñòü. Âîíî áåçïî-
ñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå ç íîâèì îñìèñëåííÿì íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ó ÿêîìó 
ó÷åíü ïîðó÷ іç ó÷èòåëåì ñòàє àêòèâíèì ñóá’єêòîì íàâ÷àííÿ, і ïåðåäáà÷àє 
âіäìîâó âіä æîðñòêîї çâіòíîñòі òà ðîçâèòîê íîâîї îöіííîї ïðàêòèêè [6].

Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ ïіäòðèìóє âïåâíåíіñòü ó÷íіâ ó òîìó, ùî êî-
æåí ç íèõ çäàòåí ïîëіïøèòè ñâîї ðåçóëüòàòè, îñêіëüêè äіòÿì íàâîäÿòü 
ïðèêëàäè òîãî, ÷îãî âіä íèõ î÷іêóþòü. Àêòèâíå çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèìè
ïåäàãîãàìè ìåòîäèêè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ є îäíèì ç êëþ÷îâèõ 
÷èííèêіâ ÿêіñíîї îñâіòè.

Перевіримо себе
 Проведіть спостереження за ходом уроку «Я досліджую світ». Оці-
ніть діяльність учителя із залучення учнів до оцінюва ння своїх 
досягнень.

 Виберіть серед поданих слова, що створять асоціативний кущ із словоспо-
лученням формувальне оцінювання. Поясніть свій вибір. Доповніть.
Оцінка для навчання. Портфоліо.
Зворотний зв’язок. Рефлексія.
Підсумкова оцінка. Самооцінювання. Взаємооцінювання.
Навчання на помилках. Самостійна робота.
Діагностика. Контрольна робота.
Моніторинг. Співбесіда.
Корекція. Проєктне завдання.
Перевірка.
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ДОДАТОК

Контрольні запитання для самоперевірки з теорії 
та методики викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 

у І циклі навчання початкової школи (1–2 класи)

БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ
1. Що таке поняття?
2. Які характеристики поняття?
3. Що таке зміст, обсяг і динаміка поняття?

 4. Що таке початкове і елементарне поняття?
 5. Чому в початковій школі формуються початкові та елементарні поняття?
 6. Яким вимогам має задовольняти початкове поняття?
 7. Що таке уявлення?
 8. У чому полягає роль уявлень у процесі освіти?
 9. Назвіть етапи формування вмінь.
10. Які основні технології взаємодії з природними об’єктами у класі та вдома?и
11. Що належить до технології колекціонування природних об’єктів?
12. Яка участь молодших школярів у природоохоронній діяльності?
13. Про які заходи безпеки життєдіяльності під час взаємодії з природним до-і

вкіллям має знати вчитель у початковій школі?
14. Розкрийте зміст поняття засоби навчання.
15. Яке значення засобів навчання в інтегрованому курсі?
16. Чому підручник є одним з найважливіших засобів навчання?
17. Розкажіть про роботу з колекціями. Як ви вважаєте: у чому сенс складання

колекцій на краєзнавчій основі?
18. Яка роль моделювання в пізнанні навколишнього світу засобами інтегрова-

ного курсу?
19. Чому в роботі з екранними засобами навчання споглядання зображення та

його аналіз є основними методичними прийомами?
20. У чому сутність поняття комплексне використання засобів навчання?
21. Що входить до складу навчально-методичного комплекту для учнів почат-у

кової школи? Яка в ньому роль підручника?
22. Які форми організації навчальної роботи в інтегрованому курсі «Я досліджую

світ» наявні в сучасній початковій школі?
23. Які функції сучасного уроку в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» та якіу

основні вимоги до нього?
24. У чому полягає підготовка вчителя до уроку?
25. Які типи уроків набули найбільшого поширення в інтегрованому курсі «Я до-

сліджую світ»? Схарактеризуйте їх.
26. Яка роль екскурсій у пізнанні та дослідженні навколишнього світу молод-

шими школярами?
27. У чому полягає підготовка вчителя до екскурсії?
28. Які вимоги висуваються до організації та проведення навчальної екскурсії?
29. Яка роль проблемного навчання в І циклі навчання початкової школи?я
30. Яка мета та які завдання проєктно-дослідницької діяльності в початковій і

школі?
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31. Назвіть особливості дослідницької діяльності молодших школярів.
32. Які ви знаєте форми та методи дослідницької діяльності в початковій школі?
33. Опишіть етапи проєктно-дослідницької діяльності: мотиваційний, плану-

вальний, інформаційно-операційний та рефлексивно-оцінний.
34. Що таке навчальний проєкт?
35. Назвіть типологію навчальних проєктів.
36. Назвіть вимоги до навчального проєкту.
37. Що обумовлює природничо-науковий та практико-орієнтований зміст почат-

кової освіти?
38. Назвіть цілі та завдання, які вирішує методика вивчення предмета «Я до-

сліджую світ». Розкрийте їхню сутність. Доведіть значення кожного.
39. З якими науками пов’язана методика вивчення предмета «Я досліджую 

світ»? Розкрийте сутність і значення цих зв’язків.
40. Дайте класифікацію методів дослідження та розкрийте сутність кожного.
41. Назвіть етапи конкретного дослідження та його цілі.
42. Чому наукове дослідження є основним шляхом розвитку методики вивчення 

предмета «Я досліджую світ»?
43. Яку роль у формуванні знань про навколишній світ відіграють спостере-

ження?
44. У чому полягає зміст основних етапів організації та проведення спостере-

жень?
45. Які особливості ведення спостережень за природою і трудовою діяльністю 

людини у І циклі навчання у початковій школі?
46. Яка роль дослідів і практичних робіт у пізнанні навколишнього світу молод-

шими школярами?
47. Які особливості демонстраційного і фронтального дослідів?
48. Охарактеризуйте основні етапи організації і проведення дослідів та експе-

риментів.
49. Дайте визначення практичних методів навчання. Продовжте: «Практичні 

методи навчання – це ...».
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РОЗВ’ЯЗУЄМО ПРОБЛЕМУ ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Доведіть, що методика вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую
світ» – наука.
2. Складіть схему формування будь-якого поняття.
3. Підготуйте план однієї з програмних екскурсій відповідно до умов ва-
шої місцевості.

4. Складіть програму спостережень для учнів (будь-який клас) за осінніми змінами у 
природі.

5. Розробіть сценарій бесіди з узагальненням результатів спостережень учнів за змі-
нами у природі протягом тижня.

6. Розробіть фрагмент уроку з узагальнення спостережень за сезон у 2 класі.
7. Використовуючи програму та підручники, складіть перелік дослідів та практичних

робіт за однією змістовою лінією курсу «Я досліджую світ» (див. табл. 1)

Таблиця 1

№ пор. Тема уроку 
 Назва досліду або практичної роботи
 Потрібне обладнання

8. На основі методичних вказівок продемонструйте фрагмент уроку з використанням 
досвіду або практичної роботи у вигляді ділової гри.

Д і й о в і  о с о б и:  учитель, учні (2–3 особи).
Решта – студенти, спостерігають та аналізують.

П л а н  а н а л і з у:
1) вступна бесіда (підведення учнів до потреби у проведенні досліду, постановка

мети майбутньої роботи, добір обладнання, інструктаж зі складання приладу, з 
засобів безпеки життєдіяльності та за технікою виконання досліду);

2) керівництво вчителя діяльністю учнів під час проведення досліду або практичної 
роботи;

3) заключна бесіда.
9. Використовуючи навчальні програми, методичні рекомендації та підручники з інте-

грованого курсу «Я досліджую світ», розробіть конспекти уроків різних типів з ви-
вчення навколишнього світу для 1 і 2 класів.

10. На основі конспектів, розроблених самостійно, у формі ділової гри проведіть уроки 
з вивчення навколишнього світу.

*Студенти (колеги-вчителі) спостерігають за уроком, аналізують його за схемою:
а) реалізація цілей, поставлених перед уроком;
б) установлення екологічних зв’язків між об’єктами та явищами неживої і живої при-
роди, між природою і людиною;
в) зв’язок навчального матеріалу із сучасністю, місцевим довкіллям школи (ураху-
вання краєзнавчого принципу), життєвим досвідом учнів;
г) установлення міжпредметних зв’язків;
д) методи, що застосовуються при вивченні нового матеріалу, при його закріпленні 
(обґрунтувати необхідність їх використання);
е) використання прийомів порівняння, протиставлення, узагальнення, системати -
зації.
11. Використовуючи навчальні програми, методичні рекомендації та підручники інте-

грованого курсу «Я досліджую світ», розробіть конспект весняної екскурсії (2 клас), 
у якому треба відобразити:
а) цілі екскурсії;
б) обладнання;
в) маршрут;
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г) об’єкти спостереження;
д) зміст і етапи проведення.

Приділіть увагу розкриттю екологічних взаємозв’язків між об’єктами та явищами 
природи, між природою і людиною.
12. Використовуючи розроблені конспекти, проведіть екскурсію у формі ділової гри.
Д і й о в і  о с о б и: учитель, група учнів, решта (студенти) спостерігають і 
аналізують.

П л а н  а н а л і з у:
1) Чіткість постановки мети екскурсії.
2) Безпека маршруту екскурсії. Добір об’єктів для спостережень.
3) Зв’язок з попередніми і наступними уроками.
4) Обґрунтування потреб у кожному з методів, які використовуються на різних етапах 

екскурсії.
5) Використання прийомів порівняння, протиставлення, узагальнення, систематизації, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків.
6) Дотримання правил поведінки в природі і на виробництві; природоохоронна діяль-

ність школярів під час екскурсії.
13. Оберіть тему проєкту та опишіть: мету, завдання, форму організації дітей, провідну 

діяльність, сферу застосування, форму продуктів проєктної діяльності, вік учнів, 
кількість учнів, час роботи, передбачувані результати, режим роботи.

14. Оберіть тему проєкту і опишіть: підготовчу роботу до проекту, організацію роботи, 
етапи, захист проєкту, критерії визначення переможців, роль батьків у проєктній 
діяльності.

15. На основі програми і підручників інтегрованого курсу «Я досліджую світ» розробіть 
календарно-тематичний план за однією з тем для кожного класу (див. табл. 2)

Таблиця 2

Орієнтовна схема календарно-тематичного плану

№ уроку 
Тема уроку
Тип уроку
Дата проведення 
Цілі 
Наочні посібники
Поняття, що формуються на уроці 
Досліди і практичні роботи
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ТЕСТОВІ  ЗАВДАННЯ
1. Методика викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» на-
лежить до групи:
а) природничих наук;  б) педагогічних наук;
в) психологічних наук;  г) суспільних наук.

2. Об’єктом дослідження методики викладання інтегрованого курсу «Я досліджую
світ» є:
а) освітній процес ознайомлення молодших школярів з навколишнім світом;
б) процес вивчення молодшими школярами навколишнього світу.

3. Як реалізується принцип цілісності в курсі «Я досліджую світ»?
а) за рахунок організації навчальної взаємодії; б) за рахунок інтеграції знань; 
в) шляхом уведення нових форм діяльності; г) усі відповіді правильні

4. Найбільш продуктивним джерелом знань про навколишній світ є:
а) пояснення вчителя; б) робота з підручником;
в) безпосередні контакти в повсякденному житті;
г) організовані спостереження і уроки-практикуми.

5. Розвиток природознавчої, соціальної, громадянської та історичної складових
змісту сучасної початкової освіти здійснюється за такими напрямами:
а) гуманізація;  б) інтеграція;  в) екологізація; 
г) варіативність;  д) спадкоємність;  е) інноваційність.

6. При пізнанні (дослідженні) навколишнього світу молодшими школярами вирі-
шуються такі виховні завдання:
а) патріотичні;  б) атеїстичні;  в) естетичні;  г) екологічні; 
д) санітарно-гігієнічні;  е) трудові;  ж) фізичні.

7. Метою екологічної освіти в шкільному навчанні є:
а) формування любові до природи; б) формування бережливого ставлення до при-
роди; в) формування відповідального ставлення до природи; г) формування знань
про екологічні проблеми.

8. До загальнодидактичних принципів відбору змісту інтегрованого курсу «Я до-
сліджую світ» належать принципи:
а) науковості;  б) інтеграції;  в) сезонності; 
г) краєзнавчий;  д) практичної спрямованості;  е) систематичності;
ж) послідовності;  з) зв’язку навчання з життям;  і) доступності.

9. До специфічних принципів відбору змісту інтегрованого курсу «Я досліджую
світ» належать принципи:
а) сезонності;  б) систематичності;  в) науковості; 
г) практичної спрямованості;  д) краєзнавчий;  е) інтеграції;
ж) зв’язок навчання з життям;  з) послідовності;  і) доступності.

10. Принцип науковості передбачає:
а) відповідність змісту курсу сучасному рівню розвитку наук про навколишній світ; 
б) уточнення і виправлення вже наявних в учнів знань про навколишній світ; 
в) у сукупності все те, що викладено в пунктах а) і б).

11. Зв’язок навчання з життям означає зв’язок набутих знань про природу і су-
спільство:
а) з практикою людської діяльності;  б) з реальним життям самого учня;
в) у сукупності все те, що викладено в пунктах а) і б).

12. Принцип практичної спрямованості передбачає:
а) добір змісту, що орієнтує засвоєння його учнями в ході безпосередньої практич-
ної діяльності;
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б) можливість застосування і перевірки отриманих знань на практиці;
в) у сукупності все те, що викладено в пунктах а) і б).

13. Краєзнавчий принцип передбачає:
а) безпосереднє вивчення природи свого краю;
б) залучення матеріалу про природу і соціум свого краю при розкритті загальних 
питань;
в) у сукупності все те, що викладено в пунктах а) і б).

14. Принцип екологічного спрямування передбачає побудову змісту інтегрованого 
курсу з урахуванням:
а) взаємозв’язків у природі;  б) взаємозв’язків людини і природи; 
в) взаємозв’язків організму або системи організмів з навколишнім середовищем.

15. Зміст інтегрованого курсу «Я досліджую світ» представлено знаннями (вибрати 
найбільш точне визначення):
а) екологічними;    б) біологічними;   в) географічними;   г) про природу;
д) про історію та суспільство; е) про правила поведінки в навколишньому світі.

16. Поняття – це:
а) знання про зовнішні ознаки навколишніх предметів та явищ;
б) узагальнене знання, що відбиває істотні властивості і зв’язки предметів та явищ.

17. За змістом виділяють поняття:
а) прості;  б) складні;  в) поодинокі;  г) загальні.

18. За обсягом виділяють поняття:
а) прості;  б) складні;  в) поодинокі;  г) загальні.

19. Початковою сходинкою формування у молодших школярів поняття про пред-
мети і явища навколишнього світу є:
а) сприйняття;  б) відчуття;  в) уявлення.

20. Спостереження як метод формування понять про навколишній світ у молод-
ших школярів відіграє
а) провідну роль;  б) другорядну роль.

21. Значення застосування наочних засобів у процесі вивчення навколишнього 
світу:
а) сприяють формуванню пізнавального інтересу до предмета; 
б) підвищують наочність навчання; 
в) прикрашають клас;    г) підвищують настрій учнів.

22. До природних засобів навчання належать:
а) колекції корисних копалин, ґрунтів;  б) картини і фільми про природу;
в) гербарії; г) живі об’єкти природи;  д) модель яру.

23. До образотворчо-площинних засобів наочності належать:
а) таблиці і картини;  б) географічні та історичні карти;
в) фільми;  г) фотографії.

24. До образотворчо-об’ємних засобів навчання належать:
а) моделі;    б) фільми;    в) макети;    г) муляжі.

25. До аудіовізуальних засобів навчання належать:
а) таблиці і картини;  б) географічні та історичні карти;
в) відеофільми;  г) аудіозаписи.

26. Визначте істинність твердження «Методами навчання називають способи пе-
редачі учням знань»:
а) так;   б) ні.
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27. Уміння організувати навчальну діяльність учнів проявляється у використанні 
учителем методів, які:
а) спонукають учнів самостійно міркувати;
б) формують навички навчальної діяльності;
в) сприяють отриманню результатів навчальної діяльності учнями;
г) правильні всі відповіді.

28. Як називається вміння педагога, який не допускає серед учнів конкуренції за 
похвалу вчителя?
а) вміння пробудити інтерес до досліджуваного матеріалу; 
б) вміння викликати співпереживання учнів за успіхи кожного; 
в) вміння мобілізувати активність;
г) вміння строго дотримуватися педагогічних вимог.

29. Компетентність в області цілепокладання передбачає вміння педагога:
а) привернути увагу учнів на початку заняття; 
б) знаходити конструктивний вихід з різних педагогічних ситуацій; 
в) перевести тему заняття в педагогічне завдання;  
г) правильні всі відповіді.

30. Залучаючи учнів у процес постановки цілей і завдань, учитель:
а) пропонує учням згадати зміст попереднього заняття;
б) пропонує учням назвати результат діяльності на занятті і способи його 
досягнення;
в) записує на дошці тему заняття;    
г) правильні всі відповіді.

31. Показником компетентності вчителя в мотивуванні учнів є:
а) наявність у нього хороших відносин з учнями; 
б) вміння створювати ситуації, які забезпечують успіх в освітній діяльності; 
в) методична обґрунтованість робочої програми педагога; 
г) правильні всі відповіді.

32. Уміння педагога створювати ситуації, що забезпечують успіх в освітній діяль-
ності, виявляється в:
а) хороших взаєминах педагога з батьками учнів;
б) здатності педагога відзначати навіть незначні успіхи дитини;
в) володінні педагогом активними методами навчання;    
г) правильні всі відповіді.

33. В ознайомленні з інтегрованим курсом «Я досліджую світ» прийнято таку кла-
сифікацію методів:
а) за дидактичними цілями;  б) за джерелом знань; 
в) за ступенем самостійності учнів;  г) за рівнями пізнавальної діяльності учнів.

34. Вибір методів навчання не залежить від:
а) змісту навчального матеріалу;  б) конкретного навчально-виховного завдання;
в) вікових особливостей дітей;  г) від часу проведення уроків.

35. Провідним методом при вивченні навколишнього світу є:
а) бесіда;  б) спостереження;  в) робота з підручником;  г) розповідь учителя.

36. Оберіть неправильне твердження:
а) до моменту вступу до школи діти не мають природознавчих уявлень і понять;
б) кожне поняття складається з трьох компонентів: терміну, його визначення і на-
очного образу;
в) систематичне застосування наочності на уроках сприяє підвищенню пізнаваль-
ної активності учнів і розширенню у них системи природознавчих понять;
г) вивчення нових понять на уроках природознавства сприяє розвитку словнико-
вого запасу молодших школярів.
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37. Виберіть неправильне твердження:
а) неможливе формування природознавчих понять за допомогою наочних 
методів;
б) вартість наочності має провідне значення при формуванні природознавчих 
понять;
в) при формуванні нових понять необхідно враховувати індивідуальні особливості 
учнів, використовувати можливості сприйняття учнів;
г) послідовність розвитку природознавчих понять на уроці: виділення узагальнюю-
чого слова, істотних ознак об’єкта, неодноразове їх повторення, що закріплюють 
вправи.

38. За якої умови можливе використання в навчальному процесі інноваційних 
освітніх програм і технологій, розкладів занять, режимів навчання?
а) за погодженням з директором школи;
б) за рішенням методичного об’єднання вчителів;
в) при позитивних результатах гігієнічної експертизи; 
г) з дозволу заступника директора.

39. Зміст інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у початковій школі регламенто-
вано:
а) нормативними документами (ДСПО (2018), базовий навчальний план, Типові 
освітні програми); 
б) змістом підручників і навчальних посібників;
в) станом розвитку природничої, соціальної та інших наук на початковому етапі.

40. Оберіть правильну відповідь: компонент уроку-дискусії – вміння вести суперечку, 
відстоювати свою точку зору, володіти способами здійснення логічних операцій:
а) емоційно-оцінний;   б) операційно-комунікативний;   в) пізнавальний.

41. Діалогічний метод викладу навчального матеріалу: евристична бесіда:
а) актуалізує, систематизує і конкретизує опорні знання дітей;
б) передбачає виділення і повторення основних понять змісту та теми уроку, закрі-
плення найбільш важливих знань, формулювання причинно-наслідкових зв’язків;
в) являє собою ряд послідовних і взаємопов’язаних питань, під час відповіді на які 
учні повинні висловлювати будь-які припущення і намагатися самостійно доводити 
їх істинність.

42. До практичних методів навчання відносяться:
а) демонстрація натуральних наочних об’єктів;  б) спостереження;
в) практична робота на місцевості;  д) лабораторний експеримент.
г) робота з текстом підручника; 

43. До практичних прийомів роботи на уроках «Я досліджую світ» належать:
а) урок-мандрівка/екскурсія;  б) фенологічні розповіді-загадки;
в) театралізація; г) проведення дослідів, експериментів;
д) моделювання схем причинно-наслідкових зв’язків;
е) використання кросвордів, чайнвордів, ребусів;   ж) складання казок; 
з) дидактичні ігри;   і) моделювання природних процесів і явищ.

44. Дидактичні ігри, що використовуються на уроках «Я досліджую світ», перед-
бачають розвиток сенсорної сфери інтуїції дітей, такі:
а) профорієнтаційні ігри;    б) асоціативні ігри;    в) ділові ігри.

45. Сутність принципу казкової аналогії у поясненні навчального матеріалу такий:
а) особливо важкі для розуміння закони і явища можна пояснити за допомогою 
спеціально складеної небилиці;
б) використовується при вивченні законів розвитку і функціонування природи (за-
кон всесвітнього тяжіння, збереження і перетворення енергії та ін.);
в) популяризація наукових законів, теорій на доступному для дітей рівні.
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46. Метод ілюстрацій передбачає, що використовуються:
а) натуральні об’єкти;  б) таблиці;  в) репродукції картин;
г) прилади;  д) слайди;  е) портрети вчених, мандрівників;
ж) відеофільми;  з) досліди;  і) комп’ютерні презентації.

47. Сучасний підручник складається з двох структурних блоків, що включають на-
ступні компоненти. Кожен структурний компонент підручника несе певну ди-
дактичну функцію. Дайте визначення структурному компоненту:
а) основний текст.    б) додатковий текст;    в) пояснювальний.

48. Найбільш ефективними методами при ознайомленні учнів 1–2 класів з навко-
лишнім світом є (пронумеруйте за ступенем значущості):
 словесні;     наочні;     практичні.

49. До наочних методів вивчення навколишнього світу молодшими школярами на-
лежать:
а) демонстрація натуральних об’єктів;  б) робота з настінною картиною;
в) лабораторний експеримент;  г) демонстрація досвіду;
д) робота з екранними посібниками.

50. Наочні методи виявляють на уроці за наступною ознакою:
а) джерелом знання є засіб наочності (картина, таблиця, модель, натуральний об’єкт);
б) під час розповіді вчителя на дошку вивішуються наочні посібники;
в) розглядання учнями ілюстрацій в підручнику;
г) максимальна кількість наочності при поясненні нового матеріалу.

51. До словесних методів ознайомлення учнів із навколишнім світом належать:
а) розповідь;  б) бесіда;  в) лекція;
г) перегляд фільму;  д) пояснення; е) інструктаж;
ж) робота з дитячою книгою.

52. Оптимальний час для розповіді на уроці триває:
а) 5 хвилин;    б) 10 хвилин;    в) 15 хвилин.

53. Розповідь як метод навчання сприяє:
а) засвоєнню інформації цілісно;   б) розвитку пам’яті;   в) розвитку мислення.

54. Вимоги до розповіді на уроці:
а) чітка, доступна, жива, образна мова вчителя;
б) використання наукової термінології;
в) використання безлічі фактів, термінів, цифр.

55. Бесіда на уроці будується на:
а) знаннях і досвіді учнів;    б) знаннях і досвіді учителя.

56. Дидактична мета бесіди:
а) узагальнення знань учнів;
б) закріплення і систематизація знання учнів;
в) отримання нових знань.

57. Цінність бесіди як методу в тому, що вона:
а) активізує учнів на уроці;
б) учитель має можливість оцінити знання значного числа учнів за відносно корот-
кий термін;
в) привчає учнів до зв’язного викладу матеріалу;
г) сприяє перевірці всієї глибини знань конкретного учня з даного питання.

58. До питань бесіди, що вимагають відтворення фактичних відомостей, належать:
а) хто це?   б) який?   в) чому?   г) у чому причина?   д) що робить?

59. До питань бесіди, спрямованої на осмислення фактичних відомостей, належать:
а) хто це?   б) який?   в) чому?   г) у чому причина?   д) що робить?
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60. Питання для бесіди на уроці повинні бути:
а) чіткими і конкретними;    б) активізують пам’ять, а не мислення;
в) спрямовувати розумову діяльність учня; 
г) такими, що не потребують кількох відповідей.

61. Логічна послідовність питань бесіди:
а) обов’язкова;    б) не обов’язкова.

62. За дидактичними цілями виокремлюють наступні типи бесід:
а) вступні;    б) узагальнюючі;    в) імітаційні.

63. За логікою побудови питань при вивченні курсу використовують бесіди:
а) електромагнітні;    б) дедуктивні.

64. Робота з текстом книги на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» про-
водиться з метою:
а) формування навичок читання; б) пошуку відповідей на запитання вчителя;
в) закріплення отриманих знань.

65. Спостереження – це:
а) розгляд предмета або явища навколишнього світу;
б) цілеспрямоване і планомірне сприйняття предмета або явища навколишнього 
світу.

66. У процесі спостереження як методу пізнання задіяні:
а) тільки зір;    б) всі органи чуття.

67. Спостереження належить до групи методів:
а) практичних;   б) наочних;   в) словесних;   г) не є методом навчання.

68. Відбір об’єктів для спостереження повинен відповідати вимогам:
а) зручні підходи;  б) безпека для учнів;
в) практична цінність для людини; г) можливість розгляду з усіх боків.

69. Назвіть дії вчителя, якщо у процесі спостереження учні зробили неправильний 
висновок:
а) обговорюючи, підвести до правильної відповіді;  б) указати, у чому помилка;
в) організувати повторне спостереження із зазначенням того, на що варто звер-
нути особливу увагу.

70. Найбільш важливою дидактичною метою проведення експерименту є:
а) набуття дітьми нових знань;   б) залучення дітей до дослідницької роботи;
в) підвищення інтересу до предмета «Я досліджую світ».

71. Демонстрація дослідів може належати до групи методів:
а) практичних;    б) наочних;    в) словесних;    г) не є методом навчання.

72. Лабораторні досліди належать до групи методів:
а) наочних;    б) словесних;    в) практичних.

73. Тривалий дослід проводиться:
а) протягом уроку;    б) виходить за рамки уроку;
в) протягом декількох днів, тижнів і навіть місяців у позаурочний час.

74. Найбільш ефективними для розвитку учнів є досліди:
а) демонстраційні;    б) лабораторні.

75. При підготовці до досліду потрібно:
а) дібрати обладнання;  б) перевірити якість і кількість речовин;
в) заздалегідь провести дослід;  г) заздалегідь попередити учнів про дослідження.

76. При проведенні досліду вчитель ставить запитання на логічне мислення типу:
а) що відбувається?    б) у чому причина того, що відбувається?
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в) про які властивості даної речовини можна дізнатися в результаті побаченого?
г) що спостерігаєте?

77. Робота з картою належить до групи методів:
а) словесних;    б) наочних;    в) практичних;
г) залежно від виду роботи – або до наочних, або до практичних методів.

78. Під час роботи з настінною картою (таблицями тощо) дотримуються правил:
а) показувати об’єкти указкою;
б) стояти біля об’єкта слід так, щоб насамперед його було добре видно вчителю; 
в) стояти біля об’єкта слід так, щоб його було добре видно учням; 
г) показувати об’єкти (у т.ч. географічні) мовчки; 
д) під час показу називати об’єкт.

79. Найбільш ефективними методами, використовуваними на уроці «Для чого по-
трібний календар», є:
а) бесіда;   б) розповідь;   в) практична робота;   г) демонстрація досліду;
д) спостереження,  е) робота з підручником;
ж) перегляд фільму;  з) моделювання.

80. Найбільш ефективними методами, використовуваними на уроці «Як здобути 
козацьке здоров’я», є:
а) бесіда;   б) розповідь;   в) практична робота;   г) демонстрація досліду; 
д) спостереження,  е) робота з підручником;
ж) перегляд фільму;  з) моделювання.

81. Найбільш ефективними методами, використовуваними на уроці «Що таке по-
года і як її передбачити», є:
а) бесіда;   б) розповідь;   в) практична робота;   г) демонстрація досліду;
д) спостереження,  е) робота з підручником;
ж) перегляд фільму;  з) моделювання.

82. Найбільш ефективними методами, використовуваними на уроці «Який у весни 
святковий календар», є:
а) бесіда;   б) розповідь;   в) практична робота;   г) демонстрація досліду; 
д) спостереження,  е) робота з підручником;
ж) перегляд фільму;  з) моделювання.

83. Найбільш ефективними методами, використовуваними на уроці «Як стати ви-
нахідником», є:
а) бесіда;   б) розповідь;   в) практична робота;   г) демонстрація досліду; 
д) спостереження,  е) робота з підручником;
ж) перегляд фільму;  з) моделювання.

84. Найбільш ефективними методами, використовуваними на уроці «Хто потребує 
особистого простору», є:
а) бесіда;   б) розповідь;   в) практична робота;   г) демонстрація досліду; 
д) спостереження,  е) робота з підручником;
ж) перегляд фільму;  з) моделювання.

85. Найбільш ефективними методами, використовуваними на уроці «Які бувають 
потреби», є:
а) бесіда;   б) розповідь;   в) практична робота;   г) демонстрація досліду; 
д) спостереження,  е) робота з підручником;
ж) перегляд фільму;  з) моделювання.

86. Найбільш ефективними методами, використовуваними на уроці «Якого я роду, 
якого народу», є:
а) бесіда;   б) розповідь;   в) практична робота;   г) демонстрація досліду; 
д) спостереження,  е) робота з підручником;
ж) перегляд фільму;  з) моделювання.
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87. Яке з перелічених умінь потрібне вчителеві в ситуації, коли більша частина 
учнів не засвоїла навчальний матеріал?
а) повернутися до найбільш важливих моментів;
б) з’ясувати причину нерозуміння;
в) включити новий матеріал в контекст життєвого досвіду учнів;
г) правильні всі відповіді.

88. Яке з перелічених умінь потрібне вчителеві в ситуації, коли він бачить, що учні 
порушують дисципліну з невідомої йому причини?
а) уміння зберігати спокій;
б) уміння швидко реагувати на нештатну ситуацію; 
в) уміння перевести нештатну ситуацію в жарт;    г) правильні всі відповіді.

89. Моделювання на уроках «Я досліджую світ» сприяє насамперед:
а) глибокому засвоєнню знань;   б) розвитку мислення;   в) розвитку пам’яті.

90. Формувальне оцінювання під час вивчення навколишнього світу сприяє:
а) установленню зворотного зв’язку з учнем; 
б) виявленню ступеня засвоєння нових знань;
в) розвитку естетичних і трудових нахилів;    г) формуванню ставлення до природи.

91. Оптимальним способом організації системи накопичувальної оцінки в початко-
вій школі визнається:
а) контрольна робота;  б) виставка;  в) портфоліо; 
г) лист самоконтролю;  д) табель успішності;  е) свідоцтво досягнень.

92. До якої групи професійних компетенцій педагога належить уміння реалізувати 
педагогічне оцінювання?
а) компетентність у забезпеченні інформаційної основи педагогічної діяльності; 
б) компетентність в організації педагогічної діяльності; 
в) компетентність в мотивуванні до здійснення навчальної діяльності;
г) компетентність у сфері особистісних якостей.

93. Для організації повторення та закріплення навчального матеріалу запитання і 
завдання повинні бути:
а) традиційними й однотипними для полегшення сприйняття їх учнями;
б) різноманітними за змістом і формою викладу.

94. Етап уроку, на якому вчитель фронтально ставить запитання класу за змістом 
попереднього уроку, не оцінюючи знання учнів, називається:
а) повторення вивченого матеріалу; б) перевірка знань учнів;
в) актуалізація знань учнів; г) закріплення отриманих знань.

95. Протягом декількох тижнів діти під керівництвом учителя вирощували на підві-
конні рослину квасолі з метою вивчення фізичного розвитку квіткової рослини. 
Діяльність учителя і учнів класифікується як:
а) спостереження;  б) експеримент;
в) дослід;  г) практична робота.

96. Найбільш цінними для розвитку дитини є питання і завдання, що вимагають:
а) відтворення вивченого;  б) застосування знань у новій ситуації; 
в) творчого підходу.

97. Тип уроку визначається:
а) його структурою;  б) використаними наочними посібниками; 
в) його змістом.

98. Дидактичною метою предметного уроку є набуття учнями знань:
а) в ході безпосередньої роботи з предметом;
б) на основі демонстрування учителем предмета природи;

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



256

в) у процесі читання матеріалу для ознайомлення з предметом у підручнику;
г) слухаючи розповідь вчителя.

99. Дидактичною метою узагальнюючого уроку є:
а) узагальнення вивченого матеріалу; 
б) узагальнення і систематизація вивченого; в) систематизація, узагальнення та 
поглиблення отриманих знань;
г) повторення.

100. Нестандартні підходи до проведення уроків використовуються з метою:
а) підвищення інтересу дітей до навчального матеріалу; 
б) прояви змагального і творчого духу учнів; 
в) демонстрації педагогічних можливостей учителя.

101. Екскурсія є формою навчально-виховної роботи, що проводиться (виберіть 
найбільш правильне визначення):
а) поза школою з пізнавальною метою;
б) з метою вивчення об’єкта в його природному середовищі;
в) поза школою з класом або групою учнів з пізнавальною метою у процесі пере-
сування від об’єкта до об’єкта в його природному середовищі;
г) з метою формування дослідницьких навичок.

102. Екскурсія як форма навчально-виховної роботи сприяє розвитку в учнів (ви-
беріть дві найхарактерніші ознаки):
а) дослідницьких навичок;  б) світогляду;  в) спостережливості;  г) пам’яті.

103. Провідними методами на екскурсії є:
а) бесіда;   б) розповідь учителя;   в) спостереження;   г) практичні роботи.

104. Групова форма організації роботи на уроках з інтегрованого курсу «Я дослі-
джую світ» націлена на:
а) розвиток міжособистісних відносин;
б) взаємонавчання через співпрацю (діяльність); в) підвищення успішності.

105. Проєктна діяльність в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» характеризу-
ється такими ознаками:
а) врахування інтересів учнів; 
б) дослідницька, творча діяльність дітей;
в) одноманітність використовуваних методів і форм;
г) високий ступінь самостійної пізнавальної діяльності дітей;
д) реалізація її можлива тільки в умовах класу.

106. Яка пріоритетна мета сучасної початкової освіти:
а) розвивати особистість дитини;  б) готувати учнів до професійної діяльності; 
в) навчити читати і писати;  г) формувати інтерес до комп’ютера.

107. Схема навчальної взаємодії з урахуванням активності всіх її учасників така 
(оберіть правильну відповідь):
а) суб’єкт – об’єкт; б) суб’єкт – реакція;
в) суб’єкт – суб’єкт; г) об’єкт – об’єкт.

108. Що є ключовою характеристикою розвитку пізнавальних процесів молодших 
школярів?
а) репродуктивність;  б) тривалість;  в) егоцентризм;  г) довільність.

109. Основна роль у формуванні міжособистісних відносин у молодших школярів 
належить
а) педагогові;   б) батькам;   в) одноліткам, найближчому оточенню.
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