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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Цікавий світ уже не поза мною. Тепер він у мені.
Існую не для того, щоб мене кохали і захоплюва-
лися, а для того, щоб я діяв і кохав. Не оточення
повинне допомагати мені, а я маю обов’язок піклу-
ватися про світ, про людину.

ßíóø Êîð÷àê

XXI ñòîëіòòÿ âíåñëî ñåðéîçíі êîðåêòèâè ó äіÿëüíіñòü îñâіòíüîї ãàëó-
çі, à íàäòî ïî÷àòêîâîї øêîëè. Іñòîòíî çìіíþєòüñÿ çìіñò ñåðåäíüîї îñâі-
òè. Äî íüîãî âõîäÿòü íå òіëüêè çíàííÿ é óìіííÿ, à é òàêі êîìïîíåíòè,
ÿê êîìïåòåíòíîñòі, äîñâіä òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, åìîöіéíî-öіííіñíå ñòàâ-
ëåííÿ äî ñâіòó.

Íèíі çàêëàäè îñâіòè òà ïðîôåñіéíі çàêëàäè ïåäàãîãі÷íîї îñâіòè ðåà-
ëіçóþòü íîâі îñâіòíі ñòàíäàðòè. Òîìó ç’ÿâèëàñÿ ïîòðåáà ïî-íîâîìó ïî-
ãëÿíóòè íà ìåòîäè÷íó ïіäãîòîâêó â÷èòåëÿ. Ó ïîñіáíèêó ïðåäñòàâëåíî 
ìîäåëü ìåòîäè÷íîї ïіäãîòîâêè â÷èòåëіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ, ùî ïîêëà-
äàєòüñÿ íà êîìïåòåíòíіñíèé і äіÿëüíіñíèé ïіäõîäè. Ìåòîþ âèâ÷åííÿ 
êóðñó, à òàêîæ éîãî ñêëàäîâèõ є ôîðìóâàííÿ âіäïîâіäíèõ ìåòîäè÷íèõ 
êîìïåòåíòíîñòåé, à çàñîáîì ôîðìóâàííÿ ñòàє äіÿëüíіñíèé ìåòîä.

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ çìіíþєòüñÿ ñòàòóñ ó÷èòåëÿ: âіí ïåðåñòàє áóòè 
ïåðåäàâà÷åì іíôîðìàöії, éîãî çàâäàííÿ – òàê îðãàíіçîâóâàòè äіÿëü-
íіñòü ó÷íіâ, ùîá âîíè ñàìі âіäêðèâàëè äëÿ ñåáå çíàííÿ і ùîá öÿ äіÿëü-
íіñòü ñòàëà äæåðåëîì é îñíîâîþ їõíüîãî іíòåëåêòóàëüíîãî ñàìîðîçâèò-
êó. Îòæå, âèíèêàє ïîòðåáà âíåñòè ñåðéîçíі êîðåêòèâè â ìåòîäè÷íó 
ïіäãîòîâêó â÷èòåëіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ.

Ïðîâіäíі ïîëîæåííÿ êîíöåïöії, ïîêëàäåíі â îñíîâó öüîãî ïîñіáíè-
êà, ïîëÿãàþòü ó òîìó, ùî:

ïіä ÷àñ âèêëàäó ìàòåðіàëó âðàõîâóþòüñÿ іñòîòíі çìіíè ó çìіñòі ïî-
÷àòêîâîї îñâіòè, à òàêîæ íîâі ìåòîäè íàâ÷àííÿ, ÿêі ґðóíòóþòüñÿ
íà ïіçíàâàëüíіé і äîñëіäíèöüêіé äіÿëüíîñòі ó÷íіâ;
çíà÷íå ìіñöå ïîñіäàþòü ïèòàííÿ ìåòîäèêè ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷-
íîї îñâіòè òà ïіäïðèєìíèöüêîї äіÿëüíîñòі;
ïèòàííÿ åêîëîãі÷íîї îñâіòè і ôіíàíñîâîї ãðàìîòíîñòі ìîëîäøèõ
øêîëÿðіâ âèñâіòëåíі ç óðàõóâàííÿì ñïåöèôіêè іíòåãðîâàíîãî êóð-
ñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò»;
çíà÷íó óâàãó ïðèäіëåíî ôîðìóâàííþ çäîðîâîãî і áåçïå÷íîãî ñïîñî-
áó æèòòÿ.

Âàæëèâó ðîëü ó ðîçâèòêó ïіçíàâàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè ìî-
ëîäøèõ øêîëÿðіâ âіäіãðàє іíòåãðîâàíèé êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò»,
ÿêèé âèâ÷àє ïðèðîäó ÿê єäèíå ìàòåðіàëüíå öіëå, ðîçãëÿäàє її â ðîçâè-
òêó, â ÷àñі òà ïðîñòîðі. Ïðèðîäîçíàâ÷і çíàííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ є 
ïіäґðóíòÿì äëÿ âèâ÷åííÿ ïðèðîäíè÷èõ äèñöèïëіí ó ñåðåäíіé øêîëі 
(ôіçèêè, õіìії, ãåîãðàôії, áіîëîãії, åêîëîãії).

Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó âіäïîâіäàє íà çàïèòàí-
íÿ: íàâіùî âèâ÷àòè íàâêîëèøíіé ñâіò? ßê íàâ÷àòè? ßê âèõîâóâàòè
çàñîáàìè ïðåäìåòà? ßêі ìåòîäè, ïðèéîìè íàéåôåêòèâíіøå âèêîðèñòî-
âóâàòè äëÿ íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ÷åðåç іíòåãðî-
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âàíèé çìіñò? ßêå çíà÷åííÿ ìàє îðãàíіçàöіÿ âèõîâíîї òà ïîçàêëàñíîї
ðîáîòè â øêîëі?

Çìіñò íàâ÷àëüíîãî ïîñіáíèêà ïîáóäîâàíî ç óðàõóâàííÿì ñó÷àñíèõ 
âèìîã äî îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó. Ó çâ’ÿçêó іç öèì âèñâіòëþþòü-
ñÿ íå òіëüêè óñòàëåíі ìåòîäè÷íі ïðèéîìè, à é íîâі ïèòàííÿ, ÿêі ìàþòü 
ïðîáëåìíèé і äèñêóñіéíèé õàðàêòåð.

Ïîñіáíèê ñêëàäàєòüñÿ іç ñåìè ðîçäіëіâ.
Ó ðîçäіëі 1 ðîçêðèâàþòüñÿ ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ öіëіñíîãî óÿâëåííÿ

ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò і îñíîâ åêîëîãі÷íîї ãðàìîòíîñòі. Ïîäàíî ðåêî-
ìåíäàöії ùîäî åêîëîãі÷íîї îñâіòè ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ó ïðîöåñі âè-
â÷åííÿ ïðåäìåòà «ß äîñëіäæóþ ñâіò».

Ðîçäіë 2 ïðèñâÿ÷åíî ïèòàííÿì ôîðìóâàííÿ åìîöіéíî-öіííіñíîãî
ñòàâëåííÿ äî íàâêîëèøíüîãî ñâіòó.

Ìåòîäèêó ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêîї òà іñòîðè÷íîї êîìïåòåíòíîñ-
òåé ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè ðîçêðèòî ó ðîçäіëі 3.

Ðîçäіë 4 ìіñòèòü ìåòîäè÷íі ðåêîìåíäàöії ç ôîðìóâàííÿ óñòàíîâêè 
íà áåçïå÷íèé і çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ òà ðîçâèòêó ïіäïðèєìíèöüêîї 
êîìïåòåíòíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ.

Íèíі óâàãó áàãàòüîõ ïåäàãîãіâ ïðèâåðòàþòü ïèòàííÿ îðãàíіçàöії óìîâ, 
çà ÿêèõ íàâ÷àííÿ âіäáóâàëîñÿ á íàéáіëüø óñïіøíî, à òàê ñàìî ïèòàííÿ, 
ïîâ’ÿçàíі ç ôîðìóâàííÿì ñòіéêîї ïîçèòèâíîї ìîòèâàöії ó÷íіâ äî íàâ÷àí-
íÿ, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ îñîáèñòіñíîãî çðîñòàííÿ і ðîçâèòêó ïіçíàâàëü-
íèõ іíòåðåñіâ øêîëÿðіâ. Öüîìó ïèòàííþ ïðèñâÿ÷åíèé ðîçäіë 5.

Ó ðîçäіëі 6 ðîçêðèòî ïèòàííÿ ðåàëіçàöії ïðàâ ó÷èòåëÿ ïî÷àòêîâèõ 
êëàñіâ íà àêàäåìі÷íó ñâîáîäó. Íàäàíî ìåòîäè÷íі ðåêîìåíäàöії ùîäî 
çäіéñíåííÿ êîíòðîëþ çà îñâіòíіìè ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ìîëîäøèõ 
øêîëÿðіâ.

Çìіñò ðîçäіëó 7 ñïðÿìîâàíèé íà ïіäãîòîâêó â÷èòåëÿ äî ïëàíóâàííÿ
îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі. Ðîçêðèòî àëãîðèòì і ìåòîäèêó ñêëàäàííÿ îñâіò-
íüîї ïðîãðàìè çàêëàäó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè òà àâòîðñüêîї ïðîãðà-
ìè ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò».

Êîæåí ðîçäіë çàâåðøóєòüñÿ çàïèòàííÿìè é çàâäàííÿìè, ùî äîïî-
ìàãàþòü êîíòðîëþâàòè ñàìîñòіéíå çàñâîєííÿ çíàíü ç êóðñó.

Ó ïіäðó÷íèêó âìіùåíî òàêîæ êîìïëåêñ òåñòîâèõ çàâäàíü äëÿ ñàìî-
ñòіéíîї ðîáîòè òà ñàìîêîíòðîëþ. Öі çàâäàííÿ ñòóäåíòè ìîæóòü âèêîíó-
âàòè çà âіëüíèì âèáîðîì. Ïîñіáíèê ìіñòèòü äîäàòêè.

Ìåòîäè÷íèé ïîñіáíèê ñòâîðþє óìîâè äëÿ ïîâíîãî ðîçóìіííÿ âñüîãî 
ñïåêòðó äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ òà ó÷íÿ â îñâіòíüîìó ïðîöåñі òà їõíüîãî 
îðãàíі÷íîãî çâ’ÿçêó. Çìіñò ïîñіáíèêà äîïîìîæå ñòóäåíòàì і ìîëîäèì 
ó÷èòåëÿì íàáóòè ïðîôåñіéíèõ óìіíü, à äîñâіä÷åíèì ïåäàãîãàì – óñâі-
äîìèòè ñâîї ìåòîäè÷íі ïðèéîìè і ïіäâèùèòè ïðîôåñіéíі ÿêîñòі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ð î ç ä і ë 1

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÖІËІÑÍÎÃÎ 
ÓßÂËÅÍÍß ÏÐÎ ÍÀÂÊÎËÈØÍІÉ 
ÑÂІÒ І ÎÑÍÎÂ ÅÊÎËÎÃІ×ÍÎЇ 
ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒІ

1.1. Öіëіñíà êàðòèíà ñâіòó ìîëîäøîãî øêîëÿðà
Для молодшого школяра важливим джерелом

духовного життя є світ речей – їхня сутність, при-
чинно-наслідкові зв’язки й залежності.

І.Ä. Áåõ

Ñåðåä çàâäàíü ïî÷àòêîâîї îñâіòè îñîáëèâå ìіñöå ïîñіäàє çàáåçïå÷åííÿ
ñòàíîâëåííÿ é ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі øêîëÿðà íà îñíîâі ñôîðìîâàíîї, öі-
ëіñíîї, íàóêîâî îáґðóíòîâàíîї ñèñòåìè çíàíü ïðî ñâіò, ó ÿêîìó æèâå 
äèòèíà. Öÿ ïðîáëåìà íàáóâàє îñîáëèâîї çíà÷óùîñòі, îñêіëüêè ó ïî÷àòêî-
âіé øêîëі òàêîæ çàêëàäàþòüñÿ îñíîâíі öіííіñíі îðієíòèðè îñîáèñòîñòі, 
îïàíîâóþòüñÿ ñïîñîáè íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі. Öå áàãàòîàñ-
ïåêòíå çàâäàííÿ ðåàëіçóєòüñÿ íàñàìïåðåä ÷åðåç óäîñêîíàëåííÿ çìіñòó 
îñâіòè, ââåäåííÿ íîâèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ, ÿêі äàþòü çìîãó íà іíòå-
ãðîâàíіé îñíîâі ôîðìóâàòè â ó÷íіâ öіëіñíå íàóêîâå ñâіòîðîçóìіííÿ.

Óñïіøíî ôîðìóâàòè â ó÷íіâ öіëіñíèé îáðàç ñâіòó (öіëіñíó êàðòèíó 
ñâіòó, ñâіòîãëÿä) ìîæëèâî çà óìîâè ïðàâèëüíîãî ðîçóìіííÿ éîãî ñóòі.
Ñâіòîãëÿä – öå ùå íå âñі ïîãëÿäè òà óÿâëåííÿ ëþäèíè ïðî ñâіò, à ëèøå
їõíє óçàãàëüíåííÿ, óïîðÿäêóâàííÿ òà ñèñòåìàòèçàöіÿ. Áëèçüêèìè çà
çíà÷åííÿì äî ïîíÿòòÿ «ñâіòîãëÿä» є ïîíÿòòÿ: «çàãàëüíà íàóêîâà êàð-
òèíà ñâіòó», «öіëіñíà êàðòèíà ñâіòó», «ñâіòîâіä÷óòòÿ», «ñâіòîñïðèéíÿò-
òÿ» òà «ñâіòîðîçóìіííÿ». Ðіçíèöÿ ìіæ ïîíÿòòÿìè «ñâіòîãëÿä» і «êàð-
òèíà ñâіòó» ïîëÿãàє â òîìó, ùî ñâіòîãëÿä âèñòóïàє ÿê ìåòîäîëîãіÿ
ïîáóäîâè çàãàëüíîї íàóêîâîї êàðòèíè ñâіòó.

Ïðîöåñ âçàєìîäії ëþäèíè ç íàâêîëèøíіì ñâіòîì âêëþ÷àє òàêі òðè
åòàïè:

1) ñïðèéíÿòòÿ іíôîðìàöії ïðî ñåáå, ïðèðîäíå òà ñîöіàëüíå îòî÷åí-
íÿ, ñâіò;

2) âіäîáðàæåííÿ ñâіòó і ñåáå ó íüîìó, ùî ïîëÿãàє â îáðîáëåííі іí-
ôîðìàöії, çäіéñíåííі ðіçíîìàíіòíèõ ëîãі÷íèõ îïåðàöіé ó ñâіäîìîñòі ëþ-
äèíè, ñìèñëîóòâîðåííÿ òà âèáіð ôîðìè ïîâåäіíêîâîї ðåàêöії;

3) äіÿëüíіñòü (ðåàãóâàííÿ, àêòèâíіñòü) ëþäèíè ó ïåâíіé æèòòєâіé
ñèòóàöії.

Ó ïіçíàííі ëþäèíîþ ñâіòó âèäіëÿþòü äâà ðіâíі: ÷óòòєâå ïіçíàííÿ çà 
äîïîìîãîþ âіä÷óòòÿ, ñïðèéíÿòòÿ, óÿâëåííÿ, і ðàöіîíàëüíå ïіçíàííÿ,
ùî çäіéñíþєòüñÿ â ïîíÿòòÿõ, äóìêàõ і âèñíîâêàõ.

Îòæå, ó ïðîöåñі âçàєìîäії ëþäèíè çі ñâіòîì âіäáóâàєòüñÿ éîãî ïі-
çíàííÿ, ðåçóëüòàòè ÿêîãî âіäîáðàæàþòüñÿ ó ñâіäîìîñòі ëþäèíè ó ôîðìі 
óÿâëåíü, çíàíü, óìіíü, íàâè÷îê, öіííîñòåé, ñòàâëåíü, òèïіâ ñïіëêóâàí-
íÿ é ïîâåäіíêè, ùî ïðîєêòóþòüñÿ ó ñâіäîìîñòі ëþäèíè ÿê ïåâíà ìî-
äåëü, îáðàç àáî êàðòèíà ñâіòó.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Êàðòèíè ñâіòó ìîæíà êëàñèôіêóâàòè çà ðіâíÿìè âіäîáðàæåííÿ íà-
ñòóïíèì ÷èíîì: äî ïåðøîãî ðіâíÿ âіäîáðàæåííÿ íàëåæàòü êàðòèíè ñâіòó 
îêðåìèõ íàóê (ôіçè÷íà, õіìі÷íà, áіîëîãі÷íà, іñòîðè÷íà, ìîâíà, ìàòåìà-
òè÷íà); äî äðóãîãî ðіâíÿ – îá’єäíàíà êàðòèíà ñâіòó áàãàòüîõ íàóê (ïðè-
ðîäíè÷î-íàóêîâà, ñîöіàëüíà êàðòèíè ñâіòó); äî òðåòüîãî ðіâíÿ – öіëіñíà 
íàóêîâà êàðòèíà ñâіòó (âіäîáðàæåííÿ ñâіòó ÿê єäèíîãî öіëîãî). Öіëіñíà 
íàóêîâà êàðòèíà ñâіòó – öå íàéâèùà ôîðìà і ðåçóëüòàò іíòåãðàöії òà 
ñèñòåìàòèçàöії ôóíäàìåíòàëüíèõ íàóêîâèõ ïîëîæåíü.

Ðîçãëÿíåìî îñíîâíі ïіäõîäè äî ðîçóìіííÿ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó îñî-
áèñòîñòі ç ïîãëÿäó ôіëîñîôñüêèõ, ïñèõîëîãі÷íèõ і ïåäàãîãі÷íèõ íàóê. 

Ó ôіëîñîôії öіëіñíó êàðòèíó ñâіòó îñîáèñòîñòі ïåðåâàæíî ðîçãëÿäà-
þòü ÿê âèùó ôîðìó ñèñòåìàòèçàöії çíàííÿ, ó ÿêіé, áàçóþ÷èñü íà ðå-
çóëüòàòàõ òåîðåòè÷íîї íàóêè і ïåâíèõ ôіëîñîôñüêèõ òà êóëüòóðîëîãі÷-
íèõ çàñàäàõ, ñòâîðþєòüñÿ ñèñòåìàòè÷íå ñâіòîóÿâëåííÿ, ùî ñòàíîâèòü 
ñòðóêòóðíó ÷àñòèíó ñâіòîãëÿäó. Ùîäî ðîçóìіííÿ ïîíÿòòÿ «öіëіñíà» іñ-
íóþòü ðіçíі ïіäõîäè: ñèñòåìíèé, êîìïëåêñíèé, іíòåãðàòèâíèé òà ñè-
íåðãåòè÷íèé. Ìîæåìî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ïîíÿòòÿ «öіëіñíà» âèñòó-
ïàє ÿê õàðàêòåðèñòèêà âïîðÿäêîâàíîñòі, êîìïëåêñíîñòі, єäíîñòі óñіõ 
âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ ÷àñòèí ñèñòåìè, íîâîóòâîðåíîї ÿêîñòі.

Ó ïñèõîëîãії ïîíÿòòÿ «îáðàç ñâіòó», «êàðòèíà ñâіòó» òà «ìîäåëü 
ñâіòó» òàêîæ ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü ÿê òîòîæíі. Êàðòèíà ñâіòó âèñòó-
ïàє áàãàòîðіâíåâîþ, ñêëàäíîþ òà ієðàðõіçîâàíîþ ñèñòåìîþ, îäíèì ç 
áàçîâèõ îñîáèñòіñíèõ óòâîðåíü, ùî àêóìóëþє äîñâіä, öіííîñòі, ñâіòî-
ãëÿäíі ñèñòåìè áàãàòüîõ ïîêîëіíü і ðіçíèõ íàðîäіâ; âîíà áåçïåðåðâíî 
âçàєìîäіє ç íàâêîëèøíіì ñâіòîì, âèäîçìіíþþ÷èñü ïðè öüîìó ïіä âïëè-
âîì åïîõ òà іíäèâіäóàëüíèõ æèòòєâèõ òðàєêòîðіé. Ïñèõîëîãè êàðòèíó 
ñâіòó ðîçãëÿäàþòü ÿê óíіêàëüíó ïñèõі÷íó ðåàëüíіñòü ëþäèíè, öіëіñíó 
ієðàðõі÷íó ñèñòåìó її ñìèñëіâ, ïîòðåá, ìîòèâіâ, ñïðÿìîâàíîñòåé òîùî.

Çãіäíî ç êîíöåïöієþ Ñ. Ñìèðíîâà, êàðòèíà ñâіòó ÿê öіëіñíå óòâîðåí-
íÿ ïіçíàâàëüíîї ñôåðè îñîáèñòîñòі іñíóє íà òðüîõ ðіâíÿõ: ñåíñîðíî-ïåð-
öåïòèâíîìó (ÿê ÷óòòєâà êàðòèíà äіéñíîñòі, óìîâè äіÿëüíîñòі); іíòåëåê-
òóàëüíîìó (ñèìâîëі÷íà ðåïðåçåíòàöіÿ ñâіòó íà ðіâíі ñèñòåìè ñóñïіëüíî 
âèðîáëåíèõ çíà÷åíü, ïðåäìåòіâ êóëüòóðè, íîðì, åòàëîíіâ äіÿëüíîñòі); 
îñîáèñòіñíîìó (çàáåçïå÷åííÿ єäíîñòі ïіçíàâàëüíîї òà åìîöіéíî-ïîòðåáî-
âîї ñôåð, ïðîãíîçóâàííÿ âàæëèâèõ äëÿ ëþäèíè ïîäіé, ïîâ’ÿçàíèõ ç її 
ïîòðåáàìè) [7]. ßê ñòâåðäæóє â÷åíèé, ãîëîâíèé âíåñîê ó ïðîöåñ ïîáóäî-
âè îáðàçó ïðåäìåòà àáî ñèòóàöії íàëåæèòü íå îêðåìèì ïî÷óòòєâèì âðà-
æåííÿì, à îáðàçîâі ñâіòó çàãàëîì. Íå îáðàç ñâіòó ïîñòàє ó ðîëі òієї 
ïðîìіæíîї ëàíêè, ÿêà îáðîáëÿє, ìîäèôіêóє і ïåðåòâîðþє íà ïî÷óòòєâèé 
îáðàç ñåíñîðíі îáðàçè, ùî ç’ÿâëÿþòüñÿ âíàñëіäîê âïëèâó ñòèìóëÿöії íà 
îðãàíè ÷óòòÿ, à íàâïàêè – ñåíñîðíі îáðàçè óòî÷íþþòü, ïіäòâåðäæóþòü і 
ïåðåáóäîâóþòü âèõіäíèé îáðàç ñâіòó. Ó êîæíîìó ïîâåäіíêîâîìó àêòі ëþ-
äèíè ó âіäïîâіäü íà çîâíіøíє ïîäðàçíåííÿ áåðå ó÷àñòü її îáðàç ñâіòó [8]. 
Îòæå, êàðòèíà ñâіòó – öå öіëіñíà, áàãàòîðіâíåâà, âïîðÿäêîâàíà ñèñòåìà 
óÿâëåíü îñîáèñòîñòі ïðî ñâіò (іíøèõ ëþäåé, ñåáå, ïðèðîäó, ñîöіóì і êóëü-
òóðó), öіííîñòåé òà ñòàâëåíü äî ñâіòó, ÿêà ðåãóëþє æèòòєäіÿëüíіñòü іí-
äèâіäà â ïåâíîìó êóëüòóðíîìó ñåðåäîâèùі. 

Ó ïåäàãîãіöі íàéáіëüø âæèâàíі ïîíÿòòÿ «çàãàëüíà íàóêîâà êàðòèíà 
ñâіòó» òà «öіëіñíà êàðòèíà ñâіòó», íà âіäìіíó âіä ôіëîñîôії, äå ÷àñòіøå 
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âèêîðèñòîâóþòü ïîíÿòòÿ «ôóíäàìåíòàëüíà, àáî óíіâåðñàëüíà êàðòèíà 
ñâіòó». Çîêðåìà, Ñ. Ãîí÷àðåíêî ïîíÿòòÿ «çàãàëüíà íàóêîâà êàðòèíà ñâіòó» 
òëóìà÷èòü ÿê ñèíòåç çíàíü ëþäåé ïðî ïðèðîäó і ñîöіàëüíó ðåàëüíіñòü. 
Ñóêóïíіñòü ïðèðîäíè÷èõ íàóê óòâîðþє ïðèðîäíè÷î-íàóêîâó êàðòèíó 
ñâіòó, à ñîöіàëüíèõ – ñîöіàëüíî-іñòîðè÷íó êàðòèíó äіéñíîñòі [3].

Â. Іëü÷åíêî ðîçãëÿäàє ïðèðîäíè÷î-íàóêîâó êàðòèíó ñâіòó øêîëÿðà 
ÿê іíòåãðàëüíèé îáðàç ïðèðîäè, ÿêèé ñòâîðåíî ñèíòåçîì ïðèðîäíè÷î-íà-
óêîâèõ çíàíü íà îñíîâі ñèñòåìè ôóíäàìåíòàëüíèõ çàêîíîìіðíîñòåé ïðè-
ðîäè, ùî âêëþ÷àє óÿâëåííÿ ïðî ìàòåðіþ і ðóõ, âçàєìîäіþ, ïðîñòіð і ÷àñ 
[4]. Ñ. Ãîí÷àðåíêî çàçíà÷àє, ùî ïðèðîäíè÷î-íàóêîâà êàðòèíà ñâіòó ó÷íÿ 
ìàє ґðóíòóâàòèñÿ íà ïîåòàïíіé ñèñòåìàòèçàöії çíàíü íà òàêèõ ðіâíÿõ: 
ôóíäàìåíòàëüíі íàóêîâі ïîíÿòòÿ òà çàêîíè; òåîðії òà ïðèíöèïè; ìåòîäî-
ëîãі÷íі ïðèíöèïè ïðèðîäîçíàâñòâà; êàðòèíè ñâіòó îêðåìèõ íàóê; іíòå-
ãðàöіÿ êàðòèí ñâіòó îêðåìèõ íàóê ó öіëіñíó íàóêîâó êàðòèíó ñâіòó [2]. 
Ì. Àðöèøåâñüêà, ÿêà âïåðøå çàïðîïîíóâàëà ó âіò÷èçíÿíіé ïåäàãîãіöі
êîíöåïöіþ ñóñïіëüíî-íàóêîâîї êàðòèíè ñâіòó, òðàêòóє її ÿê âèùó ôîðìó 
іíòåãðàöії ñîöіàëüíî-ãóìàíіòàðíèõ çíàíü і íàóêîâî-òåîðåòè÷íîї îñíîâè 
іíòåãðàöії ñóñïіëüñòâîçíàâ÷îãî çìіñòó øêіëüíîї îñâіòè [1].

Ó öіëіñíіé êàðòèíі ñâіòó ìîëîäøîãî øêîëÿðà ìàþòü îðãàíі÷íî ïî-
єäíóâàòèñÿ ÿê ïðèðîäíè÷à, òàê і ñîöіàëüíà êàðòèíè ñâіòó, ÿêі âçàєìî-
îáóìîâëåíі òà ïîєäíàíі ìіæ ñîáîþ ÷èñëåííèìè çâ’ÿçêàìè. Ó ïðîöåñі
ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó äîöіëüíî äîòðèìóâàòèñÿ 
ñïіðàëüíî-êîíöåíòðè÷íîãî ïðèíöèïó, ùî ïåðåäáà÷àє íåïåðåðâíå ðîç-
øèðåííÿ і ïîãëèáëåííÿ çíàíü, âñòàíîâëåííÿ âíóòðіøíüîïðåäìåòíèõ і 
ìіæïðåäìåòíèõ çâ’ÿçêіâ âіäïîâіäíî äî âіêîâèõ ïіçíàâàëüíèõ îñîáëè-
âîñòåé äіòåé ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó.

Ïіäñóìîâóþ÷è àíàëіç ïîíÿòòÿ «öіëіñíà êàðòèíà ñâіòó» ç ïîãëÿäó
ðіçíèõ íàóê òà óòî÷íþþ÷è ïîíÿòòÿ «öіëіñíà êàðòèíà ñâіòó ìîëîäøîãî
øêîëÿðà», ìîæåìî êîíñòàòóâàòè òàêå:

öіëіñíà êàðòèíà ñâіòó îñîáèñòîñòі âіäіãðàє ðîëü ñâîєðіäíîї ïðèçìè,
òîáòî çóìîâëþє íàïðÿì äіÿëüíîñòі, ñïîñîáè ðîçóìіííÿ ñâіòó òà
ñïîíóêàє ëþäèíó çàéìàòè àêòèâíó æèòòєâó ïîçèöіþ;
öіëіñíà êàðòèíà ñâіòó ëþäèíè є íåëіíіéíîþ ñèñòåìîþ, îñêіëüêè â
ðàçі çìіíè îäíîãî ç її åëåìåíòіâ іíøі çìіíþþòüñÿ íå ïðîïîðöіéíî,
à çà ñêëàäíіøèìè çàêîíàìè, ùî ïіäòâåðäæóєòüñÿ åâîëþöієþ êàð-
òèí ñâіòó;
öіëіñíà êàðòèíà ñâіòó ìîëîäøîãî øêîëÿðà є іíòåãðàòîðîì òåîðå-
òè÷íîãî і ïðàêòè÷íîãî, іíäèâіäóàëüíîãî òà ñóñïіëüíîãî äîñâіäó, 
âèñòóïàþ÷è îäíî÷àñíî çàñîáîì і ðåçóëüòàòîì ñîöіàëіçàöії îñîáèñ-
òîñòі òà îñíîâîþ ïðîöåñó ïіçíàííÿ;
öіëіñíà êàðòèíà ñâіòó ìîëîäøîãî øêîëÿðà є âіäîáðàæåííÿì êîí-
êðåòíî-іíäèâіäóàëüíîãî ñòèëþ éîãî ìèñëåííÿ, ùî çàëåæèòü âіä
ïñèõîôіçіîëîãі÷íèõ і õàðàêòåðîëîãі÷íèõ îñîáëèâîñòåé;
öіëіñíà êàðòèíà ñâіòó ìîëîäøîãî øêîëÿðà є îðãàíі÷íèì ñïëàâîì 
íàóêîâèõ, ïîáóòîâèõ, õóäîæíіõ, ðåëіãіéíèõ òà іíøèõ çíàíü, і âîä-
íî÷àñ âîíà ìîæå áóòè ïåðåäóìîâîþ їõíüîї äèôåðåíöіàöії;
öіëіñíà êàðòèíà ñâіòó ìîëîäøîãî øêîëÿðà ìàє êîíêðåòíî-іñòîðè÷-
íèé õàðàêòåð, îñêіëüêè öå ïіäòâåðäæóєòüñÿ її åâîëþöієþ çàëåæíî
âіä ðіâíÿ ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà, íàóêè, îñâіòè, êóëüòóðè òîùî.
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Îòæå, öіëіñíà êàðòèíà ñâіòó ìîëîäøîãî øêîëÿðà – öå äèíà-
ìі÷íå âіäîáðàæåííÿ ó ñâіäîìîñòі äèòèíè єäíîñòі äóõîâíîãî і ìàòåðі-
àëüíîãî áóòòÿ, ïðåäñòàâëåíå ÿê ñèñòåìà çíàíü, óÿâëåíü, åìîöіé, ïî-
÷óòòіâ, öіííîñòåé, ñìèñëіâ ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò òà ìіñöå ëþäèíè â 
íüîìó, ùî ôîðìóєòüñÿ íà îñíîâі áåçïîñåðåäíüîãî і îïîñåðåäêîâàíîãî
ñïðèéíÿòòÿ ó÷íåì äіéñíîñòі ó ïðîöåñі ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі [9].

Ñôîðìîâàíіñòü öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó – öå, ç îäíîãî áîêó, óñâіäîì-
ëåííÿ îñîáèñòіñòþ ó÷íÿ ìíîæèíè çâ’ÿçêіâ і çàëåæíîñòåé ìіæ îá’єêòàìè 
òà ÿâèùàìè íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі, à ç äðóãîãî – ìîæëèâіñòü áà÷èòè 
ñâіò ó ðіçíèõ éîãî àñïåêòàõ, ç ðіçíèõ ïîçèöіé: ÷åðåç ïіçíàííÿ íàóêîâèõ 
ôàêòіâ, ïðîєêòóâàííÿ îáðàçіâ, ñòàâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ âçàєìîâіäíî-
ñèí ëþäèíè ç íàâêîëèøíіì ñâіòîì.

Êîðîòêî ïðîàíàëіçóєìî îðãàíіçàöіþ ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ öі-
ëіñíîї êàðòèíè ñâіòó ó ïî÷àòêîâіé øêîëі, ïî÷èíàþ÷è іç çäîáóòòÿ Óêðà-
їíîþ íåçàëåæíîñòі äî óïðîâàäæåííÿ â îñâіòíіé ïðîöåñ іíòåãðîâàíîãî 
êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò».

Ïðîãðàìàìè ñåðåäíüîї çàãàëüíîîñâіòíüîї øêîëè äëÿ 1–4 (1–3) êëà-
ñіâ (1997) áóëî ïåðåäáà÷åíî äâà íàâ÷àëüíі ïðåäìåòè: «Îçíàéîìëåííÿ ç 
íàâêîëèøíіì ñâіòîì» ó 1–2 êëàñàõ òà «Ïðèðîäîçíàâñòâî» â 3–4 (2–3) 
êëàñàõ âіäïîâіäíî äî òðèðі÷íîãî òà ÷îòèðèðі÷íîãî íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêî-
âіé øêîëі, íà ÿêі ïîêëàäàëîñü çàâäàííÿ ôîðìóâàòè â ó÷íіâ íàóêîâîї 
îñíîâè ñâіòîðîçóìіííÿ. Ìåòîþ âèâ÷åííÿ êóðñó «Ïðèðîäîçíàâñòâî»
áóëî âèâ÷åííÿ ïðèðîäè ÿê єäèíîãî öіëîãî. Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà äëÿ
3 (2)-ãî êëàñó ïåðåäáà÷àëà îïàíóâàííÿ ó÷íÿìè çìіñòó òàêèõ ðîçäіëіâ: 
«Ïðèðîäà ðіäíîãî êðàþ», «Ðîñëèííèé ñâіò і òâàðèííèé ñâіò ëіñіâ, ëó-
êіâ, ïîëіâ»; äëÿ 4 (3)-ãî êëàñó – «Ñïîñòåðåæåííÿ çà ïðèðîäîþ і ïðàöåþ 
ëþäåé ñâîєї ìіñöåâîñòі», «Çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі íà ïëàíі, êàðòі 
і ãëîáóñі», «Ðіçíîìàíіòíіñòü ïðèðîäè Óêðàїíè», «Âèêîðèñòàííÿ і îõî-
ðîíà ïðèðîäè ëþäèíîþ», «Òіëî ëþäèíè і îõîðîíà çäîðîâ’ÿ».

Îòæå, ó ïî÷àòêîâіé øêîëі áóâ ïîäіë íà äâà öèêëè íàâ÷àííÿ, àëå 
іíòåãðîâàíèé ïіäõіä ùîäî âèâ÷åííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó çäіéñíþâàâñÿ
ëèøå â ïåðøîìó öèêëі íàâ÷àííÿ. Ó äðóãîìó öèêëі íàâ÷àííÿ çíà÷íó 
ïåðåâàãó íàäàâàëè âèâ÷åííþ ïðèðîäîçíàâñòâà, íàòîìіñòü ñóñïіëüñòâî-
çíàâ÷à ñêëàäîâà çìіñòó îñâіòè ìàéæå íå ïðåäñòàâëåíà.

Êîíñòðóþâàííÿ çìіñòó ïðîãðàì òà ïіäðó÷íèêіâ äëÿ 1–4 êëàñіâ ç 
ïðèðîäîçíàâñòâà (Ò. Áàéáàðà, Í. Êîâàëü, Ë. Íàðî÷íà) áàçóâàëîñÿ íà 
ïðèíöèïàõ ñåçîííîñòі, êðàєçíàâ÷îìó, áàòüêіâùèíîçíàâ÷îìó, ñèñòåìà-
òè÷íîñòі é ïîñëіäîâíîñòі â íàâ÷àííі. Êóðñ ïðèðîäîçíàâñòâà ìàâ іíòå-
ãðîâàíèé õàðàêòåð, îñêіëüêè â íüîìó áóëè âіäîáðàæåíі â ïåâíіé ñèñòå-
ìі çíàííÿ áàãàòüîõ íàóê ïðî íåæèâó ïðèðîäó, ðîñëèííèé òà òâàðèííèé 
ñâіò, îðãàíіçì ëþäèíè. Îñíîâíå çàâäàííÿ âèâ÷åííÿ ïðèðîäîçíàâñòâà –
îçáðîєííÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè åëåìåíòàðíèìè çíàííÿìè ïðî 
îá’єêòè і ÿâèùà ïðèðîäè, àêòèâіçàöіÿ їõíüîї ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі.

Îðèãіíàëüíå îá’єäíàííÿ çíàíü ó öіëіñíó ñèñòåìó áóëî âіäîáðàæåíî 
â ïðîãðàìі òà ïіäðó÷íèêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «Äîâêіëëÿ» äëÿ 
1–3 êëàñіâ (Â. Іëü÷åíêî, Ê. Ãóç, Ñ. Ñîáîêàð), äå áóëî çàïðîïîíîâàíî
âèâ÷åííÿ åëåìåíòіâ çíàíü ç åêîëîãії, íàðîäîçíàâñòâà, êðàєçíàâñòâà, âà-
ëåîëîãії, ôіëîñîôії, ôіçèêè, õіìії, àñòðîíîìії, îá’єäíàíèõ íà îñíîâі 
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ôóíäàìåíòàëüíèõ çàêîíîìіðíîñòåé ïðèðîäè òà îñíîâ íàðîäíîї ïåäà-
ãîãіêè.

Àêòóàëüíі é íèíі ïіäõîäè ùîäî ôîðìóâàííÿ â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ
åêîöåíòðè÷íîãî ñâіòîãëÿäó âіäîáðàæåíі ó çìіñòі íàâ÷àëüíîї ïðîãðà-
ìè êóðñó çà âèáîðîì òà ïіäðó÷íèêó äëÿ 3–4 êëàñіâ çàãàëüíîîñâіòíіõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ «Ìîÿ ùàñëèâà ïëàíåòà. Óðîêè äëÿ ñòіéêîãî 
ðîçâèòêó» (Î. Ïîìåòóí, Î. Îíîïðієíêî òà À. Öèìáàëàðó). Ìåòîäîëîãі÷-
íі çàñàäè öüîãî êóðñó ґðóíòóþòüñÿ íà ïîєäíàíі äіÿëüíіñíîãî, îñîáèñòіñ-
íî îðієíòîâàíîãî ïіäõîäіâ òà іäåé ïåäàãîãіêè «åìïàóåðìåíò», çãіäíî ç 
ÿêîþ â ïðîöåñі íàâ÷àííÿ ïåðøèì åòàïîì ñòàþòü äії (åêñïåðèìåíòóâàí-
íÿ), ùî ïîðîäæóє çàíåïîêîєííÿ і ñòâîðþє ïîòðåáó â іíôîðìàöії ùîäî
ïðîáëåìè òà øëÿõіâ її ðîçâ’ÿçàííÿ. Çàçíà÷åíèé êóðñ ñïðÿìîâàíèé íà 
ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ åêîëîãі÷íî àêòèâíîї ïîçèöії, ïðàãíåííÿ äіÿòè äëÿ
çáåðåæåííÿ äîâêіëëÿ і äîñÿãíåííÿ ñòàáіëüíîãî ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà,
ïîçèòèâíîãî ñïðèéíÿòòÿ ìàéáóòíüîãî.

Ó Äåðæàâíîìó ñòàíäàðòі ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї îñâіòè (ÄÑÏÇÎ) (2000) 
ç’ÿâèëàñü ãàëóçü «Ëþäèíà і ñâіò», ÿêó ïðîïîíóâàëîñü ðåàëіçîâóâàòè 
÷åðåç іíòåãðîâàíèé êóðñ àáî îêðåìі íàâ÷àëüíі ïðåäìåòè. Ìåòà âïðîâà-
äæåííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Ëþäèíà і ñâіò» ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ
ïî÷àòêîâîї øêîëè ïîëÿãàëà ó ââåäåííі ñèñòåìè іíòåãðîâàíèõ (ç ðіçíèõ 
ïðèðîäíè÷èõ íàóê) çíàíü ïðî îá’єêòè і ÿâèùà íåæèâîї òà æèâîї ïðè-
ðîäè і âçàєìîçâ’ÿçêè òà çàëåæíîñòі ìіæ íèìè, їõíі çìіíè â ÷àñі і ïðî-
ñòîðі. Íà äîñòóïíîìó ðіâíі âîíà âіäîáðàæàëà öіëіñíó ïðèðîäíè÷î-íàó-
êîâó êàðòèíó ñâіòó і ìіñöå â íіé ëþäèíè çà äîïîìîãîþ îïîñåðåäêîâàíîї 
ðåàëіçàöії â çìіñòі ãàëóçі çàêîíіâ і çàêîíîìіðíîñòåé іñíóâàííÿ ïðèðîäè. 
Çàóâàæèìî, ùî çìіñò ÄÑÏÇÎ (2000) óïåðøå â іñòîðії âіò÷èçíÿíîї îñâіòè 
áóâ іñòîòíî çáàãà÷åíèé äіÿëüíіñíèì êîìïîíåíòîì, ó íüîìó áóëè øèðîêî
ïðåäñòàâëåíі öіííіñíі àñïåêòè âèõîâàííÿ і ðîçâèòêó ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ, 
ïåâíîþ ìіðîþ ðåàëіçîâàíî ïðèíöèïè іíòåãðàöії (â îñâіòíіõ ãàëóçÿõ «Îñíîâè
çäîðîâ’ÿ і ôіçè÷íà êóëüòóðà», «Òåõíîëîãії», «ß і Óêðàїíà»).

Âàæëèâіñòü ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó
áóëî ñôîðìóëüîâàíî â Êîíöåïöії 12-ðі÷íîї çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè 
(2002), çãіäíî ç ÿêîþ îäíèì ç îñíîâíèõ çàâäàíü çàãàëüíîîñâіòíüîї
øêîëè є ñòàíîâëåííÿ â ó÷íіâ öіëіñíîãî íàóêîâîãî ñâіòîãëÿäó, çàãàëü-
íîíàóêîâîї, çàãàëüíîêóëüòóðíîї, òåõíîëîãі÷íîї, êîìóíіêàòèâíîї і ñî-
öіàëüíîї êîìïåòåíòíîñòåé íà îñíîâі çàñâîєííÿ ñèñòåìè çíàíü ïðî ïðè-
ðîäó, ëþäèíó, ñóñïіëüñòâî, êóëüòóðó, âèðîáíèöòâî, îâîëîäіííÿ
çàñîáàìè ïіçíàâàëüíîї і ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі. Ó Êîíöåïöії çàçíà÷å-
íî, ùî õàðàêòåðíîþ äëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè є ïðàêòè÷íà ñïðÿìîâà-
íіñòü çìіñòó, іíòåãðàöіÿ çíàíü, ùî äàє çìîãó êðàùå âðàõóâàòè âèçíà-
÷àëüíó îñîáëèâіñòü ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ – öіëіñíіñòü ñïðèéíÿòòÿ і 
îïàíóâàííÿ íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі [5]. Íàâ÷àëüíèé êóðñ «ß і Óêðà-
їíà» âêëþ÷àâ ïðèðîäíè÷ó і ñóñïіëüñòâîçíàâ÷ó ñêëàäîâі ïî÷àòêîâîї 
îñâіòè. Âіäïîâіäíі ïðîãðàìè «ß і Óêðàїíà» òà ëіíії ïіäðó÷íèêіâ áóëî 
ñòâîðåíî îäíî÷àñíî òðüîìà àâòîðñüêèìè êîëåêòèâàìè: Ò. Áàéáàðà,
Í. Êîâàëü òà Í. Áіáіê; Â. Іëü÷åíêî òà Ê. Ãóç; Ð. Àðöèøåâñüêèé, Ñ. Áà-
ëàøîâà, Є. Äóðìàíåíêî, І. Êèðè÷óê, ÿêі äåìîíñòðóâàëè ðіçíі ïіäõîäè
äî ðåàëіçàöії ìåòè òà çàâäàíü ãàëóçі «Ëþäèíà і ñâіò» ÄÑÏÇÎ (2000).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ïðèéíÿòòÿ ó 2011 ðîöі íîâîãî ÄÑÏÇÎ áóëî çóìîâëåíî âïðîâàäæåííÿì 
íîâîї ìîäåëі îñâіòè, ÿêà ґðóíòóâàëàñÿ íà çàñàäàõ îñîáèñòіñíî çîðієíòîâàíî-
ãî і êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäіâ, ùî çóìîâëþє ÷іòêå âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòà-
òèâíîї ñêëàäîâîї çàñâîєííÿ çìіñòó ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї îñâіòè. Іííîâàöіé-
íèì àñïåêòîì öüîãî äîêóìåíòà є âèçíà÷åííÿ íåîáõіäíèõ äëÿ óñïіøíîãî 
íàâ÷àííÿ і ñîöіàëіçàöії ó÷íіâ êëþ÷îâèõ і ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé.

Íà âіäìіíó âіä ÄÑÏÇÎ (2000), ùî âêëþ÷àâ îñâіòíþ ãàëóçü «Ëþäèíà 
і ñâіò», ÄÑÏÇÎ (2011) âïðîâàäæóâàâ äâі îêðåìі ãàëóçі «Ïðèðîäîçíàâ-
ñòâî» òà «Ñóñïіëüñòâîçíàâñòâî». Îòæå, іíòåãðîâàíèé êóðñ «ß і Óêðàї-
íà» áóëî çàìіíåíî íà îêðåìі íàâ÷àëüíі ïðåäìåòè «Ïðèðîäîçíàâñòâî»
(1–4 êë.) òà «ß ó ñâіòі» (3–4 êë.).

Ïðіîðèòåòíå çàâäàííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Ïðèðîäîçíàâñòâî» ÄÑÏÇÎ 
ïîëÿãàëî ó ôîðìóâàííі â ó÷íіâ íà äîñòóïíîìó ðіâíі öіëіñíîї ïðèðîäíè-
÷î-íàóêîâîї êàðòèíè ñâіòó, ùî îõîïëþє ñèñòåìó çíàíü, ÿêà âіäîáðàæàє 
çàêîíè і çàêîíîìіðíîñòі ïðèðîäè òà ìіñöå â íіé ëþäèíè. Âіäïîâіäíî 
ó ïðîãðàìі íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà «Ïðèðîäîçíàâñòâî» (2011), ÿêó ðîç-
ðîáèâ àâòîðñüêèé êîëåêòèâ ó ñêëàäі Ò. Ãіëüáåðã, Ò. Ñàê, Ä. Áіäà, ïåðåä-
áà÷àëàñÿ âèìîãà ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ öіëіñíîї ïðèðîäíè÷î-íàóêîâîї êàð-
òèíè ñâіòó. Îñíîâíîþ ìåòîþ íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà «Ïðèðîäîçíàâñòâî» 
âèçíà÷åíî «ôîðìóâàííÿ ïðèðîäîçíàâ÷îї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ øëÿõîì 
çàñâîєííÿ ñèñòåìè іíòåãðîâàíèõ çíàíü ïðî ïðèðîäó і ëþäèíó, îñíîâ åêî-
ëîãі÷íèõ çíàíü, îïàíóâàííÿ ñïîñîáіâ íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñ-
òі, ðîçâèòîê öіííіñíèõ îðієíòàöіé ó ñòàâëåííі äî ïðèðîäè» [6].

Íåîáõіäíіñòü âêëþ÷åííÿ ó çìіñò øêіëüíîї ïî÷àòêîâîї îñâіòè ðіçíîìà-
íіòíèõ çíàíü ïðî ñóñïіëüñòâî – ôіëîñîôñüêèõ, ñîöіîëîãі÷íèõ, åêîíîìі÷-
íèõ, ïîëіòîëîãі÷íèõ, ïðàâíè÷èõ, êóëüòóðîëîãі÷íèõ, äåìîãðàôі÷íèõ, åò-
íîãðàôі÷íèõ – çóìîâèëî ïîòðåáó â ñòâîðåííі âіäïîâіäíîї çà çìіñòîì 
íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ïî÷àò-
êîâîї øêîëè. Çîêðåìà, ó íàâ÷àëüíіé ïðîãðàìі «ß ó ñâіòі» äëÿ ó÷íіâ 3–4 
êëàñіâ (2011), àâòîðàìè ÿêîї є Í. Áіáіê, Ð. Àðöèøåâñüêèé, Ò. Ïóøêàðüî-
âà, Â. Ìàéîðñüêèé, ïåðåäáà÷åíî ñèñòåìíó ðåàëіçàöіþ ïðèíöèïó іíòåãðàöії 
çíàíü. Ó íіé çàçíà÷àєòüñÿ, ùî ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ â ó÷íіâ ìàþòü ôîðìó-
âàòèñÿ óÿâëåííÿ òà ïîíÿòòÿ ïðî öіëіñíіñòü ñâіòó; ïðèðîäíå і ñîöіàëüíå 
îòî÷åííÿ ÿê ñåðåäîâèùå æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè, її íàëåæíіñòü äî ïðè-
ðîäè і ñóñïіëüñòâà; çàñâîþþòüñÿ åìïіðè÷íі é óçàãàëüíåíі óÿâëåííÿ і ïî-
íÿòòÿ, ùî âіäîáðàæàþòü îñíîâíі âëàñòèâîñòі é çàêîíîìіðíîñòі ðåàëüíîãî 
ñâіòó, ðîçøèðþþòü òà âïîðÿäêîâóþòü ñîöіàëüíèé і ïіçíàâàëüíèé äîñâіä.

Íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò «ß ó ñâіòі» ó ïî÷àòêîâіé øêîëі îõîïëþâàâ òàêі 
òåìè: «Ëþäèíà», «Ëþäèíà ñåðåä ëþäåé», «Ëþäèíà â ñóñïіëüñòâі», 
«Ëþäèíà ó ñâіòі», ùî âæå ñïðèÿëî ïîåòàïíîìó óñâіäîìëåííþ ó÷íÿìè 
єäíîñòі êîìïîíåíòіâ «ß – ñіì’ÿ – øêîëà –  ðіäíèé êðàé – Óêðàїíà – 
ñâіò»; ðîçêðèâàëî âçàєìîäіþ ëþäåé ó ñіì’ї, êîëåêòèâі, ñóñïіëüñòâі; ïå-
ðåäáà÷àëî àêòèâíå ñïіëêóâàííÿ äіòåé ç ïðèðîäíèì і ñîöіàëüíèì 
îòî÷åííÿì, íàáóòòÿ äîñâіäó îñîáèñòіñíîãî ñòàâëåííÿ äî ñèñòåìè öіí-
íîñòåé äåìîêðàòè÷íîãî ñóñïіëüñòâà» [6]. Îòæå, êàðòèíà ñâіòó ìîëîä-
øîãî øêîëÿðà âæå ïåðåäáà÷àëà íàÿâíіñòü áàãàòîðіâíåâîї ñèñòåìè óÿâ-
ëåíü äèòèíè ïðî ñâіò (ïðèðîäíå і ñîöіàëüíå ñåðåäîâèùå, іíøèõ ëþäåé, 
ïðî ñåáå), ÿêі âçàєìîîáóìîâëåíі òà ïîєäíóþòüñÿ ìіæ ñîáîþ ÷èñëåííèìè 
çâ’ÿçêàìè.
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Çìіñòîâèìè êîìïîíåíòàìè öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó ìîëîäøîãî øêî-
ëÿðà áóëè:

іíòåãðàëüíèé îáðàç ïðèðîäè, ÿêèé ñòâîðåíèé ñèíòåçîì ïðèðîäíè÷î-
íàóêîâèõ çíàíü íà áàçі ñèñòåìè ôóíäàìåíòàëüíèõ çàêîíîìіðíîñòåé 
ïðèðîäè, ùî âêëþ÷àє óÿâëåííÿ ïðî ìàòåðіþ і ðóõ, âçàєìîäіþ, 
ïðîñòіð і ÷àñ;
îáðàç ñîöіàëüíîãî îòî÷åííÿ, ùî âêëþ÷àє ðіçíîìàíіòíі ëþäñüêі
îá’єä   íàííÿ і ãðóïè (ñіì’ÿ, øêîëà, ðіäíèé êðàé, Óêðàїíà, ñâіò),
ìіæ   îñîáèñòіñíó âçàєìîäіþ;
îáðàç «ß ó ñâіòі», ùî âèñòóïàє îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ ñàìîñâіäîìîñ-
òі, ñàìîîöіíêè, ðåôëåêñèâíèõ çäіáíîñòåé, ïîêëèêàíèé ðåãóëþâàòè 
æèòòєäіÿëüíіñòü іíäèâіäà â ïåâíîìó ñîöіî-êóëüòóðíîìó ñåðåäîâèùі. 

Îòæå, äî óïðîâàäæåííÿ ðåôîðìè Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè çàâäàí-
íÿ ôîðìóâàííÿ â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ öіëіñíîãî ñâіòîðîçóìіííÿ ðåàëі-
çóâàëîñÿ çäåáіëüøîãî ÷åðåç îêðåìі íàâ÷àëüíі ïðåäìåòè, çìіñò ÿêèõ
íåðіäêî äóáëþâàâñÿ. Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ îñâіòíüîãî
ïðî   öåñó ïî÷àòêîâîї øêîëè ïîòðåáóâàëî іíòåãðàòèâíîãî ïіäõîäó ùîäî
ðåàëіçàöії ñîöіîãóìàíіòàðíîї і ïðèðîäíè÷îї ñêëàäîâèõ çìіñòó îñâіòè,
ïîñèëåííÿ öіííіñíîãî ñïðÿìóâàííÿ çìіñòó, âðàõóâàííÿ ïðèíöèïіâ ñâі-
òîãëÿäíîї îñâіòè â ãàëóçі ïðèðîäîçíàâñòâà.

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. Ó ÷îìó ïîëÿãàє âàæëèâіñòü ôîðìóâàííÿ â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ 
îñíîâ íàóêîâîãî ñâіòîãëÿäó àáî öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó?
2. ßêèìè áóâàþòü êàðòèíè ñâіòó îñîáèñòîñòі çà ðіâíÿìè âіäîáðàæåííÿ?
3. ßêі є ïіäõîäè äî ðîçóìіííÿ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó ëþäèíè ç ïî-
ãëÿäó ôіëîñîôії, ïñèõîëîãії òà ïåäàãîãіêè?
4. ßêі õàðàêòåðèñòèêè ïðèòàìàííі öіëіñíіé êàðòèíі ñâіòó ìîëîäøî-
ãî øêîëÿðà?
5. Äîâåäіòü, ùî öіëіñíà êàðòèíà ñâіòó ìîëîäøîãî øêîëÿðà є äèíà-
ìі÷íèì óòâîðåííÿì.
6. Äіçíàéòåñÿ ç äîäàòêîâèõ äæåðåë іíôîðìàöії, ùî îçíà÷àþòü ïîíÿò-
òÿ «ñèñòåìà», «êîìïëåêñ», «ñèíåðãіÿ» òà «іíòåãðàöіÿ».

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1. Àðöèøåâñüêà Ì. Ð. Òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íі çàñàäè іíòåãðàöії
çíàíü ïðî ñóñïіëüñòâî ó çìіñòі øêіëüíîї îñâіòè : àâòîðåô. äèñ. íà 
çäîá. ñòóïåíÿ êàíä. ïåä. íàóê: 13.00.09 «Òåîðіÿ íàâ÷àííÿ» / Ìàðãà-
ðèòà Ðîìàíіâíà Àðöèøåâñüêà; Іíñòèòóò ïåäàãîãіêè ÀÏÍ Óêðàїíè. – 
Êèїâ, 2000. – 20 ñ.

2. Ãîí÷àðåíêî Ñ. Ó. Ôîðìóâàííÿ íàóêîâîãî ñâіòîãëÿäó ó÷íіâ ïіä ÷àñ âè-
â÷åííÿ ôіçèêè: ïîñіáíèê äëÿ â÷èòåëÿ/ Ñ. Ó. Ãîí÷àðåíêî. – Êèїâ: Ðàä. øêîëà, 
1990. – 207 ñ.

3. Åíöèêëîïåäіÿ îñâіòè / Àêàä. ïåä. íàóê Óêðàїíè; ãîëîâíèé ðåä. Â. Ã. Êðå-
ìåíü. – Êèїâ: Þðіíêîì Іíòåð, 2008. – 1040 ñ.

4. Іëü÷åíêî Â. Ð., Ãóç Ê. Æ. Îñâіòíÿ ïðîãðàìà «Äîâêіëëÿ»: Êîíöåïòóàëüíі çà-
ñàäè іíòåãðàöії çìіñòó ïðèðîäíè÷î-íàóêîâîї  îñâіòè / Â. Ð. Іëü÷åíêî, Ê. Æ. Ãóç. – 
Êèїâ – Ïîëòàâà: ÏÎІÏÎÏÏ, 1999. – 123 ñ.

5. Êîíöåïöіÿ 12-ðі÷íîї çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè. Ìіíіñòåðñòâî îñâіòè і íàóêè 
Óêðàїíè // Іíô. çá. Ìіí. îñâіòè Óêðàїíè. – 2002. – № 2. – Ñ. 3–21.
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6. Íàâ÷àëüíі ïðîãðàìè äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ іç íàâ÷àííÿì 
óêðàїíñüêîþ ìîâîþ. 1–4 êëàñè. – Êèїâ: Âèäàâíè÷èé äіì «Îñâіòà», 2011. – 392 ñ.

7. Ñìèðíîâ Ñ. Ä. Ìèð îáðàçîâ è îáðàç ìèðà / Ñ. Ä. Ñìèðíîâ. – Ðåæèì äî-
ñòóïó: http://surl.li/hfmk.

8. Ñìèðíîâ Ñ. Ä. Ïîíÿòèå «îáðàç ìèðà» è åãî çíà÷åíèå äëÿ ïñèõîëîãèè 
ïîçíàâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ / Ñ. Ä. Ñìèðíîâ // À. Í. Ëåîíòüåâ è ñîâðåìåííàÿ 
ïñèõîëîãèÿ. – 1983. – Ñ. 149–155.

9. Õèòðà Ç. Ì. Ïіäãîòîâêà â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè äî ôîðìóâàííÿ â 
ó÷íіâ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó : àâòîðåô. äèñ. íà çäîáóòòÿ ñòåïåíі íàóê. ê-òà 
ïåä. íàóê : 13.00.04 «Òåîðіÿ і ìåòîäèêà ïðîôåñіéíîї îñâіòè» / Ç. Ì. Õèòðà. – 
Êèїâ, 2015. – 20 ñ.

1.2. Ôîðìóâàííÿ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó
ó ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ íà óðîêàõ «ß äîñëіäæóþ ñâіò»

Усе, що перебуває у взаємному зв’язку, має ви-
кладатися в такому ж зв’язку.

ßí Àìîñ Êîìåíñüêèé

Øâèäêі òåìïè çáіëüøåííÿ íàóêîâîї іíôîðìàöії â íàø ÷àñ çóìîâèëè 
ïîòðåáó ðîçøèðåííÿ íàóêîâîї êàðòèíè ñâіòó ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ íà îñíî-
âі іíòåíñèôіêàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó, ÿêà ïîòðåáóє òàêîæ óäîñêîíàëåííÿ 
íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ îñâіòíüîãî ïðîöåñó â ïî÷àòêîâіé øêî-
ëі, íîâèõ ïіäõîäіâ äî ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ öіëіñíîãî ñâіòîðîçóìіííÿ, íà 
áàçі ÿêèõ îñîáèñòіñòü çìîãëà á óñâіäîìëåíî îðієíòóâàòèñÿ ó æèòòі, àäåê-
âàòíî ðîçóìіòè íàâêîëèøíþ äіéñíіñòü і ñïðèéìàòè ñåáå ÿê îñîáèñòіñòü.

Âіä óìіííÿ ëþäèíè îðієíòóâàòèñÿ â íàâêîëèøíüîìó ñâіòі, âñòàíîâ-
ëþâàòè ïåâíó ñèñòåìó âçàєìîâіäíîñèí çíà÷íîþ ìіðîþ çàëåæèòü її æèò-
òєäіÿëüíіñòü ó ñóñïіëüñòâі òà ïðèðîäі, à òàêîæ ÿêіñòü і óñïіøíіñòü öієї 
æèòòєäіÿëüíîñòі. Ó ñâîþ ÷åðãó, öå âìіííÿ âèçíà÷àєòüñÿ ïîâíîòîþ 
çíàíü, óÿâëåíü, öіííіñíèõ îðієíòèðіâ і ïîòðåá îñîáèñòîñòі, âêëþ÷åíîї â 
íàâêîëèøíіé ñâіò.

Çãіäíî іç ñó÷àñíèìè íàóêîâèìè äîñëіäæåííÿìè, öіëіñíіñòü êàðòèíè 
ñâіòó âèçíà÷àєòüñÿ єäíіñòþ óÿâëåíü [5]:

ïðî ñóòíіñòü і çàêîíîìіðíîñòі ðîçâèòêó áóòòÿ;
ïðî âçàєìîçâ’ÿçîê і âçàєìîäіþ îá’єêòèâíîãî і ñóá’єêòèâíîãî áóòòÿ;
ïðî âçàєìîçóìîâëåíîñòі íåæèâîї і æèâîї ïðèðîäè òà ëþäèíè ç її 
áіîëîãі÷íèìè і ñîöіàëüíèìè ïðîáëåìàìè.

Ç ïîãëÿäó ïîäіáíîãî çìіñòó öіëіñíà êàðòèíà ñâіòó óòâîðþєòüñÿ ç єä-
íîñòі ÷îòèðüîõ ñêëàäîâèõ: ëþäèíà і êîñìîñ, ëþäèíà і ïðèðîäà, ëþäèíà 
і ëþäèíà, ëþäèíà і ùîñü (íåïіçíàíå).

Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ñó÷àñíèé åòàï ðîçâèòêó íàóêè ïîâ’ÿçàíèé ç 
іíôîðìàòèçàöієþ òà øâèäêèì ðîçâèòêîì óñіõ ãàëóçåé íàóêîâîãî çíà-
ííÿ, êîëî ïіçíàííÿ, ÿêå îêðåñëþє öіëіñíà êàðòèíà ñâіòó, ïîñòіéíî ðîç-
øèðþєòüñÿ. Ôóíäàìåíòîì ôîðìóâàííÿ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó ñëіä óâà-
æàòè ïîñòóïàëüíèé ïіçíàâàëüíèé ïðîöåñ ùîäî íàâêîëèøíüîãî ñâіòó â 
éîãî єäíîñòі, ðіçíîìàíіòòі, âçàєìîçóìîâëåíîñòі.

Ó Íîâіé óêðàїíñüêіé øêîëі, âðàõîâóþ÷è іíòåãðîâàíèé õàðàêòåð êîì-
ïåòåíòíîñòі, ó ïðîöåñі ðåàëіçàöії Òèïîâîї îñâіòíüîї ïðîãðàìè àáî Îñâіò-
íіõ ïðîãðàì ðåêîìåíäóєòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè âíóòðіøíüîïðåäìåòíі
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é ìіæïðåäìåòíі çâ’ÿçêè, ÿêі ñïðèÿþòü öіëіñíîñòі ðåçóëüòàòіâ ïî÷àòêî-
âîї îñâіòè òà ïåðåíåñåííþ óìіíü ó íîâі ñèòóàöії.

Ìåòîþ íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè «ß äîñëіäæóþ ñâіò» äðóãîãî öèêëó íà-
â÷àííÿ (3–4 êëàñè) є îñîáèñòіñíèé ðîçâèòîê ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ íà îñíî-
âі ôîðìóâàííÿ öіëіñíîãî îáðàçó ñâіòó â ïðîöåñі çàñâîєííÿ ðіçíèõ âèäіâ 
ñîöіàëüíîãî äîñâіäó, ÿêèé îõîïëþє ñèñòåìó іíòåãðîâàíèõ çíàíü ïðî 
ïðèðîäó і ñóñïіëüñòâî, öіííіñíі îðієíòàöії â ðіçíèõ ñôåðàõ æèòòєäіÿëüíîñ-
òі òà ñîöіàëüíîї ïðàêòèêè, ñïîñîáè äîñëіäíèöüêîї ïîâåäіíêè, ÿêі õàðàêòå-
ðèçóþòü çäàòíіñòü ó÷íіâ ðîçâ’ÿçóâàòè ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ. 

Ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ
іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ìàє áàçóâàòèñÿ ÿê íà çàãàëü-
íîäèäàêòè÷íèõ ïðèíöèïàõ, òàê і íà ñïåöèôі÷íèõ ìåòîäè÷íèõ ïðèíöè-
ïàõ, äî ÿêèõ íàëåæàòü ïðèíöèïè ñâіòîãëÿäíîї îñâіòè (çà Ð. Àðöèøåâ-
ñüêèì) [1] òà ïðèíöèïè öіëіñíîї ïðèðîäíè÷î-íàóêîâîї îñâіòè (çà 
Â. Іëü÷åíêî òà Ê. Ãóçîì) [4].

Äî çàãàëüíîäèäàêòè÷íèõ ïðèíöèïіâ, ùî âіäîáðàæàþòü íàóêîâå ðî-
çóìіííÿ ñóòíîñòі îñâіòíüîãî ïðîöåñó, íàëåæàòü: єäíіñòü îñâіòíüîї, ðîç-
âèâàëüíîї òà âèõîâíîї ôóíêöіé íàâ÷àííÿ; íàóêîâіñòü çìіñòó і ìåòîäіâ
íàâ÷àííÿ; ñèñòåìàòè÷íіñòü і ïîñëіäîâíіñòü; ìіöíіñòü çíàíü; äîñòóï-
íіñòü; ñâіäîìіñòü é àêòèâíіñòü; íàî÷íіñòü; çâ’ÿçîê íàâ÷àííÿ ç ïðàêòè-
êîþ; іíäèâіäóàëіçàöіÿ.

Äî ìåòîäè÷íèõ ïðèíöèïіâ ñâіòîãëÿäíîї îñâіòè, çà Ð. Àðöèøåâñüêèì 
[1], íàëåæàòü: öіëіñíіñòü і ñèñòåìíіñòü, ãóìàíîöåíòðèçì, ñèíòåòè÷íіñòü, 
âіäêðèòіñòü, ïëþðàëіçì é ñâîáîäà âèáîðó, ãàðìîíіçàöіÿ, ñòèìóëþâàííÿ 
ðîçâèòêó é ñàìîðîçâèòêó îñîáèñòîñòі, єäíіñòü çàãàëüíîãî é êîíêðåòíîãî.

Ñõàðàêòåðèçóєìî ñóòíіñòü ïåðåëі÷åíèõ ïðèíöèïіâ ñâіòîãëÿäíîї îñâі-
òè. Ñóòíіñòü ïðèíöèïó öіëіñíîñòі é ñèñòåìíîñòі ïîëÿãàє â òîìó, ùîá ó
ïðîöåñі ñâіòîãëÿäíîї îñâіòè âèðîáëÿòè â ó÷íіâ öіëіñíå ðîçóìіííÿ òàêèõ 
ñêëàäíî îðãàíіçîâàíèõ îá’єêòіâ, ÿê ñâіò, ïðèðîäà, ñóñïіëüñòâî, ëþäèíà.

Ðåàëіçàöіÿ ïðèíöèïó ñèíòåòè÷íîñòі ïåðåäáà÷àє çàñòîñóâàííÿ ïіä ÷àñ 
ðîçêðèòòÿ çìіñòó îñâіòè ðіçíèõ ôîðì äóõîâíîãî îñâîєííÿ äіéñíîñòі (ïіç-
íàâàëüíîї, îöіííîї, іäåàëіçóþ÷îї, íîðìàòèâíî-ðåãóëÿòèâíîї, ìîòèâóþ÷îї 
òîùî); іíòåãðóâàííÿ ðіçíèõ ôîðì ñîöіàëüíîãî äîñâіäó (íàóêè, ìèñòåöòâà, 
ôіëîñîôії, ðåëіãії, áóäåííîї ñâіäîìîñòі).

Ïðèíöèï âіäêðèòîñòі ïåðåäáà÷àє ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ðîçóìіííÿ íå-
ïîâíîòè é íåçàâåðøåíîñòі іñíóþ÷èõ çíàíü і óÿâëåíü ïðî ëþäèíó é ñâіò, 
ñïðÿìîâóâàòè їõ íà ïîøóêè íîâîãî, ùå íåïіçíàíîãî, íàëàøòóâàòè íà 
ïîçèòèâíå é âîäíî÷àñ êðèòè÷íå ñïðèéíÿòòÿ òèõ ôàêòіâ, ïîãëÿäіâ òà 
іäåé, ÿêі ñóïåðå÷àòü óñòàëåíèì êîíöåïöіÿì.

Ïðèíöèï ïëþðàëіçìó é ñâîáîäè âèáîðó ïåðåäáà÷àє îçíàéîìëåííÿ
ó÷íіâ ç ðіçíèìè òî÷êàìè çîðó é ïіäõîäàìè, çàëèøàþ÷è çà íèìè ïðàâî 
âèáîðó ñâîїõ ïåðåêîíàíü і âіëüíîãî ñâіòîãëÿäíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, à íå
íàâ’ÿçóâàòè çäîáóâà÷àì îñâіòè áóäü-ÿêі îäíîáі÷íі òðàêòóâàííÿ òèõ ÷è 
іíøèõ ñâіòîãëÿäíèõ ïðîáëåì.

Ïðèíöèï єäíîñòі çàãàëüíîãî é êîíêðåòíîãî ïîêëèêàíèé óíèêàòè ñõå-
ìàòèçìó é äåêëàðàòèâíîñòі ó ïðîöåñі ñâіòîãëÿäíîї îñâіòè, à äëÿ öüîãî 
ïîòðіáíî ïîñòіéíî ïîєäíóâàòè ðîçãëÿä çàãàëüíèõ ñâіòîãëÿäíèõ ïîëîæåíü 
ç êîíêðåòíèìè âèÿâàìè їõ ó ðіçíèõ ïðåäìåòàõ і ÿâèùàõ, ñóñïіëüñòâàõ òà 
іíäèâіäàõ, ñôåðàõ æèòòÿ і ãàëóçÿõ äіÿëüíîñòі òîùî. Ó çâ’ÿçêó іç öèì 
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íàéâàæëèâіøîãî çíà÷åííÿ ó ñâіòîãëÿäíіé îñâіòі íàáóâàє ïîєäíàííÿ â íіé 
ãëîáàëüíîãî é ëîêàëüíîãî, çàãàëüíîëþäñüêîãî é íàöіîíàëüíîãî, ðîäîâî-
ãî òà іíäèâіäóàëüíîãî. Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî çìіñò ïðîãðàìè íàâ÷àëü-
íîãî ïðåäìåòà «ß ó ñâіòі» (Í. Áіáіê, Ð. Àðöèøåâñüêèé), ùî ðàíіøå ðåà-
ëіçóâàëà ãàëóçü «Ñóñïіëüñòâîçíàâñòâî» ÄÑÏÇÎ (2011), ïðîєêòóâàâñÿ íà 
îñíîâі ìåòîäè÷íèõ ïðèíöèïіâ ñâіòîãëÿäíîї îñâіòè. Íà íàøó äóìêó, 
òðàíñëÿöіÿ ìåòîäè÷íèõ ïðèíöèïіâ ñâіòîãëÿäíîї îñâіòè äî âñüîãî çìіñòó 
іíòåãðîâàíî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ñïðèÿòèìå åôåêòèâíîìó ôîðìó-
âàííþ â ó÷íіâ öіëіñíîãî ñâіòîñïðèéíÿòòÿ.

Ðîçðîáíèêè îñâіòíüîї ïðîãðàìè «Äîâêіëëÿ» – Â. Іëü÷åíêî òà 
Ê. Ãóç – çàçíà÷àþòü, ùî ïðèðîäíè÷î-íàóêîâà îñâіòà ìàє áóòè: öіëіñ-
íîþ çà çìіñòîì çíàíü, íàâ÷àëüíî-âèõîâíèì ïðîöåñîì, ìåòîäàìè òà 
ôîðìàìè íàâ÷àííÿ, ñèñòåìîþ íàâ÷àííÿ, êîìïëåêñíèì äіàãíîñòóâàí-
íÿì åôåêòèâíîñòі íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó; ãåðìåíåâòè÷íîþ; 
îñîáèñòіñíîîðієíòîâàíîþ, òåõíîëîãіçîâàíîþ; åêîëîãі÷íîþ; âàëåîëîãі÷-
íîþ; äèôåðåí öіéîâàíîþ» [4]. Ó ïðîєêòóâàííі çìіñòó îñâіòè, ùî ñïðèÿ-
òèìå ôîðìóâàííþ â ó÷íіâ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó, â÷åíі ðàäÿòü äîòðèìó-
âàòèñÿ òàêèõ ïðèíöèïіâ: ïðèíöèïó äîöіëüíîãî ñïіââіäíîøåííÿ ñóòíіñíèõ 
і åìïіðè÷íèõ, ïðàêòè÷íèõ çíàíü; ïðèíöèïó іäåéíîãî íàñêðіçíîãî çâ’ÿçêó 
åëåìåíòіâ çíàíü ó ïðåäìåòàõ і ìіæ íèìè; ïðèíöèïó ñòðóêòóðíîñòі çíàíü; 
ïðèíöèïó öіëіñíîñòі äèäàêòè÷íèõ âіäðіçêіâ íàâ÷àëüíîãî çìіñòó; ïðèí-
öèïó íåïåðåðâíîñòі, êóìóëÿòèâíîñòі, çãіäíî ç ÿêèì ïðèðîäíè÷î-íàóêîâà 
êàðòèíà ñâіòó ðàäèêàëüíî íå çìіíþєòüñÿ ïðîòÿãîì її ôîðìóâàííÿ, à 
ëèøå ðîçøèðþєòüñÿ і äåòàëіçóєòüñÿ [4].

Ôîðìóâàííÿ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó ìîëîäøîãî øêîëÿðà є âàæëè-
âèì çàâäàííÿì ïî÷àòêîâîї øêîëè, îñêіëüêè її ïðіîðèòåòîì áóëà і çà-
ëèøàєòüñÿ ïðàêòè÷íà ñïðÿìîâàíіñòü çìіñòó íàâ÷àííÿ, іíòåãðàöіÿ
çíàíü, ùî äàє çìîãó âðàõóâàòè îñîáëèâіñòü ïñèõîëîãії ìîëîäøèõ øêî-
ëÿðіâ – öіëіñíіñòü ñïðèéìàííÿ і çàñâîєííÿ íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі. 
Ëèøå îñâіòà, ÿêà ôîðìóє äîñòîâіðíó íàóêîâó êàðòèíó ñâіòó, ìîæå äî-
ïîìîãòè ïіäðîñòàþ÷èì ïîêîëіííÿì îðієíòóâàòèñÿ, ðîçóìіòè íàâêîëèø-
íþ äіéñíіñòü òà êîæíîìó ñïðèéìàòè ñåáå ÿê îñîáèñòіñòü [8].

Íà îñîáèñòіñíîìó ðіâíі öіííіñòü ôîðìóâàííÿ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó 
ïîëÿãàє â òîìó, ùî âîíà є îñíîâîþ ñâіòîãëÿäó, âàæëèâîþ і íåîáõіäíîþ 
ïåðåäóìîâîþ ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñòі é íàäàє ëþäèíі ìîæëèâîñòі ïîâíî і 
ãëèáîêî ñïðèéìàòè, ðîçóìіòè íàâêîëèøíіé ñâіò, âіäâîäÿ÷è ñîáі â íüîìó 
ïåâíå óñâіäîìëåíå ìіñöå. Öåé ïðîöåñ є íàñàìïåðåä ïіçíàâàëüíèì, ùî ñïè-
ðàєòüñÿ íà ðîçâèòîê ïіçíàâàëüíèõ іíòåðåñіâ, ïî÷èíàþ÷è ç äèòÿ÷îãî âіêó.

Îñíîâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó â ìîëîäøîìó 
øêіëüíîìó âіöі є ðîçâèòîê îñíîâíèõ ïñèõі÷íèõ ïðîöåñіâ – óâàãè, 
ïàì’ÿòі, óÿâè, ìèñëåííÿ, ÿêі, â ñâîþ ÷åðãó, çàáåçïå÷óþòü ïîâíîöіííå і 
ãëèáîêå ñïðèéíÿòòÿ і ïіçíàííÿ äèòèíîþ íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі. Äëÿ 
ìîëîäøîãî øêîëÿðà äîìіíóþ÷èì ó ïіçíàâàëüíîìó ïðîöåñі є ÷óòòєâå 
ñïðèéíÿòòÿ ñâіòó, ïðîòå àêòèâíèé іíòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê äàє éîìó 
çìîãó íå òіëüêè âіäîáðàæàòè îá’єêòè, ÿâèùà, ïðîöåñè íàâêîëèøíüîãî
ñâіòó, à é óÿâèòè âçàєìîçâ’ÿçêè їõíіõ îçíàê, âëàñòèâîñòåé і ÿêîñòåé, 
ùî âêàçóє íà òå, ùî ñïðèéíÿòòÿ ïîâ’ÿçàíå ç ìèñëåííÿì.

Îñíîâíîþ ôîðìîþ ÷óòòєâîãî ïіçíàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó є âіä÷óò-
òÿ, ÿêі äàþòü çìîãó ëþäèíі ñïðèéìàòè ñèãíàëè é âіäîáðàæàòè îêðåìі 
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âëàñòèâîñòі òà îçíàêè ðå÷åé çîâíіøíüîãî ñâіòó і ñòàíó îðãàíіçìó.
Ó ðàííüîìó âіöі ñàìå âіä÷óòòÿ ïîâ’ÿçóþòü äèòèíó ç íàâêîëèøíіì ñâі-
òîì і є îñíîâíîþ óìîâîþ її ïîâíîöіííîãî ïñèõі÷íîãî ðîçâèòêó. Âîíè æ 
є îñíîâîþ ïî÷àòêîâîãî åòàïó ôîðìóâàííÿ â äèòèíè êàðòèíè ñâіòó, ÿêå 
âіäáóâàєòüñÿ ïіä ÷àñ ïåðåõîäó âіä âіä÷óòòіâ äî їõíüîãî îñìèñëåííÿ.
Ó çâ’ÿçêó іç öèì âàæëèâî öіëåñïðÿìîâàíî òà ñèñòåìàòè÷íî çáàãà÷óâà-
òè âіä÷óòòÿ äіòåé ïіä ÷àñ ïіçíàííÿ íèìè íàâêîëèøíüîãî ñâіòó.

Íàî÷íî-îáðàçíå ìèñëåííÿ, âëàñòèâå äіòÿì ìîëîäøîãî øêіëüíîãî
âіêó, äàє çìîãó ñôîðìóâàòè öіëіñíó êàðòèíó ñâіòó, ùî áàçóєòüñÿ íàñàì-
ïåðåä íà çíàííÿõ, ôàêòàõ, ÿâèùàõ, îáðàçàõ і ïðîñòèõ ïîíÿòòÿõ. Ó öüî-
ìó âіöі äіòè ïîñòóïîâî «âіäõîäÿòü» âіä ìіôîëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ. Ñàìå
â ìîëîäøîìó øêіëüíîìó âіöі äèòèíà îïàíîâóє ñèñòåìó äіé (îïåðàöіé), 
ïîòðіáíèõ äëÿ óñïіøíîї ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі íà íàñòóïíèõ åòàïàõ.
Ïðè öüîìó âàæëèâî, ùîá çíàííÿ, ÿêі çàïðîïîíîâàíі äëÿ çàñâîєííÿ, íå
áóëè æîðñòêî àëãîðèòìіçîâàíі.

Íà 9–10-ìó ðîöі æèòòÿ (3 êëàñ) âіäáóâàþòüñÿ іñòîòíі çìіíè ó ÿêîñòі 
çíàíü äіòåé ïðî íàâêîëèøíіé ïðèðîäíèé і ñîöіàëüíèé ñâіò. Ë. Ñ. Âè-
ãîòñüêèé çàçíà÷àє, ùî äèòèíà âіêîì 8–9 ðîêіâ çäàòíà âïåâíåíî âèäі-
ëÿòè îñíîâíі ÿêîñòі ïðåäìåòà, àáñòðàãóâàòè éîãî òèïîâі âëàñòèâîñòі é 
íàâіòü îá’єäíóâàòè їõ â óçàãàëüíåíó õàðàêòåðèñòèêó. Ó 9–10-ðі÷íîìó
âіöі øêîëÿðі âæå ìîæóòü óñâіäîìëþâàòè øèðîêі é ãëèáîêі іñòîòíі
çâ’ÿçêè îá’єêòіâ, ÷àñòî ïðèõîâàíі, íå çàâæäè ÷óòòєâî ïðåäñòàâëåíі,
ñïèðàþ÷èñü íà íàÿâíèé ÷óòòєâèé äîñâіä [2].

Îñêіëüêè çäàòíіñòü äî óçàãàëüíåííÿ ïðè îñìèñëåííі ñâіòó є íàéâàæ-
ëèâіøèì äîñÿãíåííÿì ðîçâèòêó äèòèíè â ìîëîäøîìó øêіëüíîìó âіöі,
ñëіä çàçíà÷èòè, ùî âîíà îïàíîâóє êіëüêà ñïîñîáіâ ñòâîðåííÿ óçàãàëü-
íåíü: íàî÷íî-ìîâíèé, îáðàçíî-ìîâíèé, ïîíÿòіéíî-ìîâíèé.

Íàî÷íî-ìîâíèé ñïîñіá óçàãàëüíåííÿ çäіéñíþєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âè-
äіëåííÿ õàðàêòåðèñòèê îá’єêòà ÷è ÿâèùà çà îçíàêîþ ïîäіáíîñòі àáî
òîòîæíîñòі òà âèêîðèñòàííÿ âіäïîâіäíîї ìîâíîї äії. Äëÿ îáðàçíî-ìîâíî-
ãî ñïîñîáó óçàãàëüíåííÿ õàðàêòåðíî âñòàíîâëåííÿ ñïіëüíîñòі âèÿâëå-
íèõ îçíàê çà äîïîìîãîþ âèçíà÷àëüíîãî ñëîâà. Ïîíÿòіéíî-ìîâíå óçà-
ãàëüíåííÿ ïîâ’ÿçàíî ç àáñòðàãóâàííÿì îçíàê ïðåäìåòіâ, ÿêі äіòè íå
ñïðèéìàþòü áåçïîñåðåäíüî, à ìèñëÿòü íèìè çà äîïîìîãîþ ìîâè [2].

ßêùî â ó÷íіâ ïåðøîãî-äðóãîãî êëàñіâ ïåðåâàæàþòü ïåðøі äâà ñïî-
ñîáè óçàãàëüíåííÿ, òî ó÷íі II öèêëó íàâ÷àííÿ óæå ìîæóòü ñàìîñòіéíî
êîðèñòóâàòèñÿ ïîíÿòіéíî-ìîâíèì ñïîñîáîì óçàãàëüíåííÿ. Öå ñâіä÷èòü
ïðî òå, ùî їì ìîæíà ïðîïîíóâàòè ñêëàäíіøі çàâäàííÿ íà óçàãàëüíåííÿ
ó ïðîöåñі ïіçíàííÿ é âèâ÷åííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó.

Ç îïåðàöієþ óçàãàëüíåííÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíà òàêà ðîçóìîâà îïåðàöіÿ, 
ÿê êëàñèôіêàöіÿ, áåç ÿêîї íåìîæëèâî ïîáóäóâàòè ñèñòåìíó òà öіëіñíó
êàðòèíó ñâіòó. Çäàòíіñòü äî êëàñèôіêàöії òàêîæ óäîñêîíàëþєòüñÿ âïðî-
äîâæ ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó – âіäáóâàєòüñÿ ïåðåõіä äî äèôåðåíöі-
éîâàíîї êëàñèôіêàöії, ÿêà ґðóíòóєòüñÿ íà âèäіëåííі íå òіëüêè ðîäîâîãî
ïîíÿòòÿ, à é âèäîâèõ âіäìіííîñòåé îá’єêòіâ і ÿâèù íàâêîëèøíüîãî ñâі-
òó [3]. Öå îçíà÷àє, ùî ìîëîäøі øêîëÿðі 9–10-ðі÷íîãî âіêó ñàìîñòіéíî
ïîìі÷àþòü õàðàêòåðíі âëàñòèâîñòі, çàãàëüíі äëÿ ïåâíîї ãðóïè ïðåäìå-
òіâ, êëàñèôіêóþ÷è їõ íå ëèøå çà çîâíіøíіìè ÿñêðàâèìè îçíàêàìè, à é 
çà ìàëîïîìіòíèìè, àëå іñòîòíèìè îñîáëèâîñòÿìè [2].
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Óìіííÿ ïîìі÷àòè çìіíè, ùî âіäáóâàþòüñÿ â ïðåäìåòàõ íàâêîëèø-
íüîãî ñâіòó, ïîðіâíþâàòè, óçàãàëüíþâàòè, êëàñèôіêóâàòè ðîçâèâàþòü-
ñÿ ó äіòåé äî 9–10-ðі÷íîãî âіêó і є íåîáõіäíîþ óìîâîþ äëÿ ðîçóìіííÿ 
øêîëÿðàìè ïðåäìåòíèõ, ïðîñòîðîâèõ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ òà іíøèõ 
çâ’ÿçêіâ ìіæ ïðåäìåòàìè.

Ñàìå óñâіäîìëåííÿ ïðè÷èííîñòі àáî ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ,
íàÿâíèõ ó íà âêîëèøíüîìó ñâіòі, ñòàíîâèòü òðóäíîùі äëÿ ïåðåâàæíîї 
áіëüøîñòі äіòåé ïіä ÷àñ І öèêëó íàâ÷àííÿ. Ë. Ñ. Âèãîòñüêèé çàçíà÷àє, 
ùî çà ïðàâèëüíîї îðãàíіçàöії ïðîöåñó ðîçóìîâîї äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ 
іíîäі íå ïðîñòî âіäáóâàєòüñÿ äåìîíñòðóâàííÿ îá’єêòà, à îðãàíіçîâóєòüñÿ 
éîãî àêòèâíå é îñìèñëåíå ñïðèéíÿòòÿ; äіòè çäàòíі ðîçóìіòè íå òіëüêè 
çîâíіøíі îäèíè÷íі ïðè÷èíè ÿâèù, à é óçàãàëüíåíі çàêîíîìіðíîñòі òà 
âíóòðіøíі ïðè÷èíè [2]. Òàê, òðåòüîêëàñíèêè ìîæóòü çðîçóìіòè ïðîñòі 
ïðè÷èííі çàëåæíîñòі ìіæ ïðåäìåòàìè òà ÿâèùàìè íàâêîëèøíüîãî ñâі-
òó і ìіðêóâàòè ïðî íèõ äîñèòü ëîãі÷íî.

Áіëüøіñòü ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ІІ öèêëó íàâ÷àííÿ îïàíîâóþòü çäàò-
íіñòü íå òіëüêè âñòàíîâëþâàòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè ìіæ ïðåä-
ìåòàìè òà ÿâèùàìè íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, óñâіäîìëþâàòè âèêîíàíі äії, 
à é âèðàæàòè öå â ðîçãîðíóòèõ âèñëîâëþâàííÿõ. Öå є ñâіä÷åííÿì òàêîї 
ôîðìóâàëüíîї õàðàêòåðèñòèêè ðîçóìîâîї äіÿëüíîñòі ìîëîäøîãî øêîëÿ-
ðà, ÿê ëîãіêà ìіðêóâàííÿ [7].

Åìîöіéíèé áіê ñïðèéíÿòòÿ îá’єêòіâ, ïðîöåñіâ і ÿâèù íàâêîëèøíüî-
ãî ñâіòó (éîãî çâóêіâ, ôàðá, ôîðì, çàïàõіâ òîùî) çàëèøàєòüñÿ ïðîâіä-
íèì óïðîäîâæ óñüîãî ïåðіîäó ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó. Òîìó éîãî 
âàæëèâî âðàõîâóâàòè і âèêîðèñòîâóâàòè ïіä ÷àñ ðîçâèòêó â ìîëîäøèõ 
øêîëÿðіâ óñâіäîìëåíèõ óÿâëåíü ïðî âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ ðіçíèìè 
îá’єêòàìè íàâêîëèø íüîãî ñâіòó òà éîãî îá’єêòèâíó öіëіñíіñòü, ïðî 
âëàñíå ìіñöå â öüîìó ñâіòі.

Ó Òèïîâіé îñâіòíіé ïðîãðàìі äëÿ 3–4 êëàñіâ, ðîçðîáëåíіé ïіä êåðіâ-
íèöòâîì Î. ß. Ñàâ÷åíêî, â іíòåãðîâàíîìó êóðñі «ß äîñëіäæóþ ñâіò» 
îðãàíі÷íî ïîєäíóþòüñÿ çìіñò ïðèðîäíè÷îї, ãðîìàäÿíñüêîї òà іñòîðè÷íîї, 
ñîöіàëüíîї òà çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї îñâіòíіõ ãàëóçåé. Çãіäíî ç Òèïî-
âîþ îñâіòíüîþ ïðîãðàìîþ, ðîçðîáëåíîþ ïіä êåðіâíèöòâîì Ð. Á. Øèÿíà, 
äî çìіñòó çãàäàíèõ âèùå ãàëóçåé âêëþ÷åíî ùå é çìіñò ìàòåìàòè÷íîї òà 
ìîâíî-ëіòåðàòóðíîї îñâіòíіõ ãàëóçåé.

Ó öіëîìó іíòåãðîâàíèé êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» çàäîâîëüíÿє ïіçíà-
âàëüíі ïîòðåáè ó÷íіâ, ùî çðîñòàþòü. Âîíè îòðèìóþòü ìîæëèâіñòü îïà-
íóâàòè ìàòåðіàë ïðèðîäíè÷èõ і ñóñïіëüíî-ãóìàíіòàðíèõ íàóê, ïîòðіá-
íèé äëÿ öіëіñíîãî і ñèñòåìíîãî áà÷åííÿ ñâіòó â éîãî íàéâàæëèâіøèõ 
âçàєìîçâ’ÿçêàõ. Öåé ìàòåðіàë ñïðèÿє ôîðìóâàííþ â ó÷íіâ êîìïåòåíò-
íîñòі â ãàëóçі ïðèðîäíè÷èõ íàóê, òåõíіêè і òåõíîëîãіé, ùî ïåðåäáà÷à-
þòü ôîðìóâàííÿ äîïèòëèâîñòі, ïðàãíåííÿ øóêàòè і ïðîïîíóâàòè íîâі 
іäåї, ñàìîñòіéíî ÷è ó ãðóïі ñïîñòåðіãàòè òà äîñëіäæóâàòè, ôîðìóëþâàòè 
ïðèïóùåííÿ і ðîáèòè âèñíîâêè íà îñíîâі ïðîâåäåíèõ äîñëіäіâ, ïіçíàâà-
òè ñåáå і íàâêîëèøíіé ñâіò øëÿõîì ñïîñòåðåæåííÿ òà äîñëіäæåííÿ. 
Âàæëèâîþ õàðàêòåðèñòèêîþ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» є 
ðîçóìіííÿ ïðèíöèïіâ ñèñòåìíîñòі, íàñòóïíîñòі òà іíòåãðàöії çíàíü, 
ôîðìóâàííÿ öіëіñíîї ñó÷àñíîї êàðòèíè ñâіòó â óìîâàõ çìіíè íàóêîâèõ 
êîíöåïöіé.
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Ó ìîëîäøîìó øêіëüíîìó âіöі ÷óòòєâèé äîñâіä äèòèíè àêòèâíî ðîç-
øèðþєòüñÿ і çáàãà÷óєòüñÿ óÿâëåííÿìè ïðî ñâіò, ëþäèíó, ñàìó ñåáå, à 
òàêîæ âіäáóâàєòüñÿ îâîëîäіííÿ îñíîâíèìè ïіçíàâàëüíèìè ðîçóìîâèìè
îïåðàöіÿìè (àíàëіç, ñèíòåç, ïîðіâíÿííÿ, ñïîñòåðåæåííÿ, ðîçóìіííÿ,
іíòåðïðåòàöіÿ), ùî ñòâîðþє ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ çàëó÷åííÿ ìîëîäøî-
ãî øêîëÿðà äî äîñëіäíèöüêîãî ïіçíàâàëüíîãî ïðîöåñó, ñàìîñòіéíîї ïî-
øóêîâîї òà åêñïåðèìåíòàëüíîї äіÿëüíîñòі.

Ôîðìóâàííÿ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó â äіòåé ìîëîäøîãî øêіëüíîãî
âіêó ïîâ’ÿçàíî ç ðîçâ’ÿçàííÿì íèçêè çàâäàíü:

ðîçâèòêîì ó íèõ ïіçíàâàëüíî-äîñëіäíèöüêîї òà ïðîäóêòèâíîї äі-
ÿëüíîñòі;
ôîðìóâàííÿì ó äіòåé ñòіéêèõ åêîëîãі÷íèõ óÿâëåíü;
óñåáі÷íèì ðîçøèðåííÿì ó íèõ êðóãîçîðó [6].

Âіäîìî, ùî ïіä ÷àñ ðîçâèòêó äèòèíè âіäáóâàєòüñÿ áåçïåðåðâíå çáà-
ãà÷åííÿ çíàíü, ñóêóïíіñòü ÿêèõ ôîðìóєòüñÿ â öіëіñíó êàðòèíó ñâіòó, 
ÿêà íà êîæíîìó âіêîâîìó åòàïі ìàє ñâîþ ñïåöèôіêó.

Íåçàëåæíî âіä âіêîâîãî åòàïó ðîçâèòêó äèòèíі íåîáõіäíî çàñâîїòè âñі 
ñêëàäîâі öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó, à ñàìå: ñèñòåìè çíàíü, óÿâëåíü, åìîöіé, 
ïî÷óòòіâ, öіííîñòåé, ñìèñëіâ ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò òà ìіñöå ëþäèíè â 
íüîìó, ùî âіäïîâіäàє âіêó, ïіçíàâàëüíèì ìîæëèâîñòÿì. Öå ïîâ’ÿçàíî ç 
òèì, ùî êàðòèíà ñâіòó ìàє áóòè çðîçóìіëîþ, î÷åâèäíîþ і äîñòóïíîþ äëÿ 
ñïðèéíÿòòÿ äèòèíîþ, à її ñòàâëåííÿ äî íàâêîëèøíüîãî ñâіòó ìàє ґðóí-
òóâàòèñÿ íà ïîçèòèâíîìó ñïðèéíÿòòі.

Îñêіëüêè öіëіñíà êàðòèíà ñâіòó ñïðèÿє àäàïòàöії ìîëîäøîãî øêîëÿ-
ðà â íàâêîëèøíіé äіéñíîñòі, ïðîöåñ її ôîðìóâàííÿ âêëþ÷àєòüñÿ â îñâіò-
íіé ïðîöåñ óæå â ïî÷àòêîâіé øêîëі. Òóò, íà äóìêó Ä. Á. Åëüêîíіíà, 
òðåáà ñïðÿìóâàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü íà ñòâîðåííÿ òàêîї íàéâàæëèâіøîї 
óìîâè, ÿê áåçïåðåðâíіñòü îñâіòè і íàñòóïíіñòü ó âіäáîðі òà ðîçïîäіëі çìіñ-
òó ïî åòàïàõ íàâ÷àííÿ.

Ïîêàçíèêàìè ñôîðìîâàíîñòі öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó â ìîëîäøèõ
øêîëÿðіâ ìîæóòü áóòè:

ñòàáіëüíіñòü, ñòàëіñòü àáî íåïîõèòíіñòü âèñëîâëþâàíèõ äóìîê;
âіðà ó ñïðèéíÿòі і ïðèâëàñíåíі ñóäæåííÿ;
óïåâíåíіñòü і êàòåãîðè÷íіñòü ñóäæåíü;
ñàìîñòіéíå îöіíþâàëüíå ñòàâëåííÿ äî îá’єêòà ÷è ÿâèùà;
åìîöіéíå îáñòîþâàííÿ âëàñíîї äóìêè;
âіäïîâіäíіñòü âèñëîâëþâàíèõ ñóäæåíü і â÷èíêіâ, ïîâåäіíêè [8].

Íàâ÷àëüíèé êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ñïðÿìîâàíèé íå òіëüêè íà
îñíàùåííÿ ó÷íіâ çíàííÿìè ïðî ïðèðîäó, ëþäèíó òà ñóñïіëüñòâî, à é íà 
ðîçóìіííÿ íèìè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ ïðåäìåòàìè òà ÿâè-
ùàìè, çàêîíîìіðíîñòåé ðîçâèòêó íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, âàãîìîñòі åêîëî-
ãі÷íîãî ñòàâëåííÿ äî íüîãî. Âèìîãàìè äî âіäáîðó íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó 
є íàóêîâіñòü і äîñòóïíіñòü. Îñíîâíà ñïðÿìîâàíіñòü ïðîãðàìè – äîñëіäíî-
ïðàêòè÷íà. Ôîðìè íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àþòü ñàìîñòіéíó ïіçíàâàëüíó, äî-
ñëіäíèöüêó äіÿëüíіñòü ó÷íіâ ÿê іíäèâіäóàëüíó, òàê і ãðóïîâó.

Ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ óÿâëåíü ïðî çâ’ÿçêè ìіæ ñêëàäîâèìè íàâêîëèø-
íüîãî ñâіòó â ïëàíі ôîðìóâàííÿ іäåї öіëіñíîñòі âіäîáðàæåíî, çîêðåìà, â 
ïðîãðàìі êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò», äå çàçíà÷àєòüñÿ, ùî ðåàëіçàöіÿ ôóí-
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äàìåíòàëüíîї іäåї öіëіñíîñòі ñâіòó «çäіéñíþєòüñÿ ÷åðåç ðîçêðèòòÿ ðіç-
íîìàíіòíèõ çâ’ÿçêіâ: ìіæ íåæèâîþ ïðèðîäîþ і æèâîþ, óñåðåäèíі æè-
âîї ïðèðîäè, ìіæ ïðèðîäîþ і ëþäèíîþ».

Ïèòàííÿ ìîæíà ðîçãëÿäàòè øèðøå і ãîâîðèòè ïðî ôîðìóâàííÿ іäåї 
âçàєìîçâ’ÿçêó ïðåäìåòіâ і ÿâèù íàâêîëèøíüîãî ñâіòó. Ó öіé ðîáîòі 
ìîæíà âèäіëèòè äâà íàïðÿìêè.

Íàïðÿìîê ïåðøèé (éîãî ìîæíà íàçâàòè íåîðãàíіçîâàíèì, íå ñïðÿìî-
âàíèì ñïåöіàëüíî íà íàâ÷àííÿ øêîëÿðіâ âèÿâëÿòè çâ’ÿçêè) – âèâ÷åííÿ 
ïîíÿòü, ÿêі ìіñòÿòü іíôîðìàöіþ ïðî çâ’ÿçêè. Íàçâåìî öі ïîíÿòòÿ:

ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèé çâ’ÿçîê, ùî õàðàêòåðèçóє âïëèâ îäíî-
ãî êîìïîíåíòà íà іíøèé, íàïðèêëàä âïëèâ çàáðóäíåíîãî ïîâіòðÿ 
íà îðãàíіçìè (çâ’ÿçîê: çàáðóäíåíå ïîâіòðÿ  îðãàíіçìè); òàêèé 
çâ’ÿçîê çàâæäè îäíîñïðÿìîâàíèé – âіä ïðè÷èíè äî íàñëіäêіâ;
çíà÷åííÿ òàêîæ ìàє íà óâàçі ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèé çâ’ÿçîê: íà-
ïðèêëàä, çíà÷åííÿ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ äëÿ ðîñëèí, òâàðèí 
(çâ’ÿçîê: òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ  ðîñëèíè, òâàðèíè);
çìіíà, ðîçâèòîê, ïðîöåñ ìàþòü íà óâàçі ÷àñîâèé çâ’ÿçîê òèïó çìі-
íè ïіð ðîêó (çèìà  âåñíà), ðîçâèòîê ðîñëèíè ç íàñіííÿ (íàñіí-
íÿ ïàðîñòîê  ñôîðìîâàíà ðîñëèíà);
êîëîîáіã ìàє íà óâàçі ïîñëіäîâíó çìіíó ÿâèù ç ïîâåðíåííÿì â ïî÷àò-
êîâèé ñòàí: íàïðèêëàä, êîëîîáіã âîäè ó ïðèðîäі àáî çìіíà ïіð ðîêó 
ïî ïîâíîìó öèêëó (çâ’ÿçîê: çèìà  âåñíà  ëіòî îñіíü çèìà);
åêîëîãі÷íі ïîíÿòòÿ: «åêîëîãіÿ», «ëàíöþãè æèâëåííÿ», «åêîëîãі÷-
íà ïіðàìіäà», «ïðèñòîñóâàííÿ», «àäàïòàöіÿ» òîùî. Óñі âîíè ìà-
þòü íà óâàçі òі ÷è іíøі çâ’ÿçêè: åêîëîãіÿ – çâ’ÿçîê îðãàíіçìіâ іç 
ñåðåäîâèùåì; ëàíöþãè æèâëåííÿ – çâ’ÿçêè îðãàíіçìіâ ÷åðåç ïî-
òîêè ðå÷îâèíè òà åíåðãії; åêîëîãі÷íà ïіðàìіäà – ñïіââіäíîøåííÿ 
îðãàíіçìіâ íà ðіçíèõ òðîôі÷íèõ ðіâíÿõ; ïðèñòîñóâàííÿ – çâ’ÿçêè 
îðãàíіçìіâ ç ïåâíèìè óìîâàìè ñåðåäîâèùà.

Íàïðÿìîê äðóãèé – ñïåöіàëüíå âèâ÷åííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ 
çâ’ÿçêіâ, à â ñâіòëі ñó÷àñíèõ âèìîã – і ñïåöіàëüíå íàâ÷àííÿ øêîëÿðіâ 
îâîëîäіííÿ âìіííÿìè âèÿâëÿòè òàêі çâ’ÿçêè.

Íàéâàæëèâіøèì çàñîáîì ôîðìóâàííÿ öіëіñíîãî óÿâëåííÿ ïðî íà-
âêîëèøíіé ñâіò є іíòåãðàöіÿ ðіçíîìàíіòíîї іíôîðìàöії (âіäîìîñòåé ïðî 
ðіçíі åëåìåíòè íàâêîëèøíüîãî ñâіòó) â ðàìêàõ âèâ÷åííÿ îêðåìèõ òåì, 
óñüîãî êóðñó, ùî âіäïîâіäàє іíòåãðîâàíîìó õàðàêòåðó êîìïåòåíòíîñòі.
Îòæå, âèêîðèñòàííÿ âíóòðіøíüîïðåäìåòíèõ і ìіæïðåäìåòíèõ çâ’ÿçêіâ, 
ÿêі ñïðèÿþòü öіëіñíîñòі ðåçóëüòàòіâ ïî÷àòêîâîї îñâіòè òà ïåðåíîñó 
óìіíü ó íîâі ñèòóàöії, çàáåçïå÷óþòü ïîâíîöіííó ðåàëіçàöіþ êîìïåòåíò-
íіñíîãî ïіäõîäó â îñâіòíüîìó ïðîöåñі. Âëàñíå, іç öієþ ìåòîþ ðіçíі îñâіò-
íі ãàëóçі îá’єäíàíî â єäèíèé іíòåãðîâàíèé êóðñ.

Êîìïåòåíòíіñíèé ïіäõіä ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó âè-
ðàæàєòüñÿ â òîìó, ùî ïðåäìåòíі çíàííÿ ó÷íі îòðèìóþòü íå ó âèãëÿäі 
ãîòîâèõ ôîðìóëþâàíü àáî ìîäåëåé, à ÿê ðåçóëüòàò âëàñíîãî ïîøóêó, 
åëåìåíòàðíîї äîñëіäíèöüêîї òà åêñïåðèìåíòàëüíîї äіÿëüíîñòі. Ìîëîä-
øі øêîëÿðі â÷àòüñÿ äóìàòè, àíàëіçóâàòè, ïîðіâíþâàòè, äîâîäèòè 
ñâîþ òî÷êó çîðó і ïðè öüîìó îïàíîâóþòü íåîáõіäíі çíàííÿ ïðî íàâêî-
ëèøíіé ñâіò.
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Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. ßêà ìåòà âèâ÷åííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ó Íî-
âіé óêðàїíñüêіé øêîëі?
2. Ó ÷îìó ïîëÿãàє ñóòü ìåòîäè÷íèõ ïðèíöèïіâ ñâіòîãëÿäíîї îñâіòè, 
çà Ð. Àðöèøåâñüêèì?
3. ßêà ðîëü іíòåãðàöії çìіñòó êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ó ôîðìóâàí-
íі öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó?
4. ßêі îñíîâíі íàïðÿìè ôîðìóâàííÿ ó ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ öіëіñíîї 
êàðòèíè ñâіòó?
5. Ùî ìîæå çðîáèòè â÷èòåëü äëÿ ïіäâèùåííÿ іíòåãðàöіéíèõ ìîæëè-
âîñòåé êóðñó?
6. Êîðèñòóþ÷èñü çìіñòîì ïіäðó÷íèêà «ß äîñëіäæóþ ñâіò» äëÿ 3 àáî
4 êëàñіâ, äîáåðіòü ïî äâà ïðèêëàäè ç íàâ÷àëüíèì ìàòåðіàëîì, äå
âñòàíîâëþþòü òàêі çâ’ÿçêè: ïðè÷èíà – íàñëіäîê, áóäîâà – ôóíêöіÿ,
ìåòà – çàñіá, ÷àñòèíà – öіëå, ñóá’єêò – îá’єêò äії, çàãàëüíå – îäè-
íè÷íå. 
7. Ïðèäóìàéòå ñèòóàöії, ÿêі á âіäîáðàæàëè ïîâåäіíêó äіòåé ç ðіçíîþ 
ñàìîîöіíêîþ (çàíèæåíîþ, çàâèùåíîþ òà àäåêâàòíîþ). Ïîìіðêóéòå,
ÿê ñàìîîöіíêà âïëèâàє íà ÿêіñòü їõíüîãî æèòòÿ. Ñêëàäіòü ïîðàäè
äëÿ ó÷íіâ іç çàíèæåíîþ òà çàâèùåíîþ ñàìîîöіíêîþ.
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6. Ìàñàëêèíà, Å. À. Èíòåãðàöèÿ â êóðñå «Îêðóæàþùèé ìèð» êàê ñðåä-
ñòâî ôîðìèðîâàíèÿ ó ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ïåðâîíà÷àëüíîãî ïîíÿòèÿ
öåëîñòíîé êàðòèíû ìèðà / Å. À. Ìàñàëêèíà // Ìåæâóçîâñêàÿ âåáêîíôåðåí-
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8. Õèòðà Ç. Ì. Ïіäãîòîâêà â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè äî ôîðìóâàííÿ 
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1.3. Ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íèõ ïîíÿòü ó ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ
ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò»

Якщо ви думаєте на рік уперед – сійте зерна,
Якщо ви думаєте на 10 років уперед –
                                               саджайте дерева,
Якщо ви думаєте на 100 років уперед – 
                                             виховуйте людину.

Íåâіäîìèé êèòàéñüêèé ïîåò

Ôîðìóâàííÿ ó ìîëîäøîìó øêіëüíîìó âіöі öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó є 
âàæëèâèì ÷èííèêîì ðîçâèòêó åêîëîãі÷íîї êóëüòóðè îñîáèñòîñòі äèòè-
íè. Ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íîї êóëüòóðè – îäèí ç êîìïîíåíòіâ îñâіòè, 
ÿêèé äèíàìі÷íî ðîçâèâàєòüñÿ і ðîçãëÿäàєòüñÿ ó ñâіòîâіé ïðàêòèöі ÿê 
íàéâàæëèâіøèé çàõіä ðåàëіçàöії êîíöåïöії ñòàëîãî ðîçâèòêó.

Åêîëîãі÷íà îñâіòà â êîíòåêñòі êîíöåïöії ñòàëîãî ðîçâèòêó íàáóâàє 
ñòàòóñó ñèñòåìîóòâîðþâàëüíîãî ôàêòîðà îñâіòè, âèçíà÷àє її ñòðàòåãі÷-
íó ìåòó і ïðîâіäíі íàïðÿìè. Çàãàëüíîîñâіòíі öіëі ñàìîї åêîëîãі÷íîї 
îñâіòè çàãàëîì ïîâ’ÿçàíі ç âèçíà÷åííÿì äóõîâíèõ, òåîðåòèêî-ïіçíà-
âàëüíèõ ïåðåäóìîâ і óìîâ ðîçâ’ÿçàííÿ åêîëîãі÷íîї ïðîáëåìè.

Ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íîї êóëüòóðè ïîâ’ÿçàíî іç çàñâîєííÿì øêîëÿ-
ðàìè òàêèõ îñíîâîïîëîæíèõ çíàíü, ÿê öіëіñíіñòü і єäíіñòü ïðèðîäè; 
ðіçíîìàíіòòÿ і ñêëàäíіñòü íàÿâíèõ ó ïðèðîäі âçàєìîçâ’ÿçêіâ ìіæ її 
êîìïîíåíòàìè òà åëåìåíòàìè; çìіíà ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà âèíèê-
íåííÿ ÿêіñíî íîâèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ; âçàєìîäіÿ ñóñïіëüñòâà òà 
ïðèðîäè; ðàöіîíàëüíå ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ.

Åêîëîãі÷íà êóëüòóðà âêëþ÷àє â ñåáå åêîëîãі÷íі çíàííÿ, ãëèáîêó çà-
öіêàâëåíіñòü ó ïðèðîäîîõîðîííіé äіÿëüíîñòі, ãðàìîòíå її çäіéñíåííÿ, 
áàãàòñòâî ìîðàëüíî-åñòåòè÷íèõ ïî÷óòòіâ і ïåðåæèâàíü, ïîðîäæóâàíèõ 
ñïіëêóâàííÿì ç ïðèðîäîþ.

Ó Íîâіé óêðàїíñüêіé øêîëі çìіñò іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ 
ñâіò» ìàє âåëèêèé ïîòåíöіàë äëÿ ôîðìóâàííÿ ó çäîáóâà÷іâ îñâіòè åêî-
ëîãі÷íîї êîìïåòåíòíîñòі, ÿêà íàëåæèòü äî êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé.
Åêîëîãі÷íà êîìïåòåíòíіñòü ïåðåäáà÷àє óñâіäîìëåííÿ îñíîâè åêîëîãі÷-
íîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïðèðîäîîõîðîííîї ïî-
âåäіíêè, îùàäíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, ðîçóìіþ÷è âàæ-
ëèâіñòü çáåðåæåííÿ ïðèðîäè äëÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà [5].

Ïåðåõіä íà íîâèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè âіäêðèâàє ìîæëèâіñòü 
äëÿ â÷èòåëÿ ñèñòåìàòè÷íî і áåçïåðåðâíî ôîðìóâàòè ó ìîëîäøèõ øêî-
ëÿðіâ åêîëîãі÷íі ïîíÿòòÿ ïðî çàêîíîìіðíîñòі, âçàєìèíè ïðèðîäè і ëþ-
äèíè, ïðèðîäè і ñóñïіëüñòâà.

Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ і ðîçâèòêó ïîíÿòü ÿê ó òåîðії ìåòîäèêè, òàê і 
â ïðàêòèöі íàâ÷àííÿ є îäíèì ç íàéñêëàäíіøèõ. Ïîíÿòòÿ – öå êàòåãî-
ðіÿ, ÿêà ðîçãëÿäàєòüñÿ ôіëîñîôієþ, ëîãіêîþ, ïñèõîëîãієþ, ïåäàãîãі-
êîþ. Ïîíÿòòÿ ìàє òàêі õàðàêòåðèñòèêè, ÿê çìіñò, îáñÿã і äèíàìі÷íіñòü. 
Çìіñò ïîíÿòòÿ – ñóêóïíіñòü іñòîòíèõ îçíàê, ùî âèçíà÷àþòü ïðåäìåò 
àáî ÿâèùå. Óñі ïîíÿòòÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ â єäèíіé ñèñòåìі, ùî çóìîâëåíî 
ñïðÿìîâàíіñòþ êóðñó íà ôîðìóâàííÿ â äèòèíè öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó.

Çìіñò іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» áàçóєòüñÿ íà áàãà-
òüîõ íàóêàõ, ùî çóìîâèëî çàïîçè÷åííÿ òåðìіíіâ òà їõíþ âіäïîâіäíó
êëàñèôіêàöіþ. Çîêðåìà, ïîíÿòòÿ ïîäіëÿþòü íà:
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ãåîãðàôі÷íі: ãåîãðàôі÷íà êàðòà, ïëàí ìіñöåâîñòі, ìàòåðèê, îêåàí,
åêâàòîð, ïðèðîäíà çîíà;
ãåîëîãі÷íі: ãіðñüêі ïîðîäè, êîðèñíі êîïàëèíè, âèäîáóòîê êîðèñ-
íèõ êîïàëèí òîùî;
ôіçè÷íі: òіëî, ðå÷îâèíà, ÿâèùå, âëàñòèâіñòü âîäè, êîëîîáіã âîäè â 
ïðèðîäі òîùî;
áіîëîãі÷íі: ðîñëèíà, êîðіíü, ñòåáëî, ëèñòîê, æèâëåííÿ, äèõàííÿ і ðîç-
ìíîæåííÿ ðîñëèí; áàêòåðії і ãðèáè; òâàðèíà, ñïîñîáè æèâëåííÿ òîùî;
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі: îâî÷і, ôðóêòè, ґðóíò, ìіíåðàëüíі ðå÷îâèíè,
íàäõîäæåííÿ ìіíåðàëüíèõ ðå÷îâèí ç ґðóíòó â ðîñëèíó òîùî;
ôåíîëîãі÷íі: ïîãîäà, êëіìàò, õìàðíіñòü òîùî;
àíòðîïîëîãі÷íі: ëþäèíà, ñèñòåìè îðãàíіâ ëþäèíè, õâîðîáè, ãіãіє-
íà òîùî;
ñîöіàëüíі: êðàїíà, ìіñòî, íàöіîíàëüíіñòü, äåðæàâà, ðàñà, ïðàâà,
îáîâ’ÿçêè, çàêîí;
åêîëîãі÷íі: ëàíöþã æèâëåííÿ, ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, âçàєìîçâ’ÿçêè
îðãàíіçìіâ ó ïðèðîäі, îõîðîíà ïðèðîäè, óìîâè æèòòÿ òà îñîáëè-
âîñòі îðãàíіçìіâ âіäïîâіäíî äî óìîâ æèòòÿ òà іí.

Îáñÿã ïîíÿòòÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ êіëüêіñòþ âêëþ÷åíèõ åëåìåíòіâ
çíàíü. Çà îáñÿãîì ïîíÿòòÿ ïîäіëÿþòü íà ïðîñòі (îäèíè÷íі), çáіðíі é 
ñêëàäíі (çàãàëüíі). Íàïðèêëàä: ïîíÿòòÿ «ëèñòîê äóáà» – îäèíè÷íå,
«ëèñòêè ëèñòÿíèõ ðîñëèí» – çáіðíå, à «ëèñòêè ðîñëèí» – çàãàëüíå.

Âèäіëÿþòü ï’ÿòü ôîðì (ñïîñîáіâ) âèðàæåííÿ ïîíÿòü: âåðáàëüíó
(ñëîâåñíó), ñèìâîëі÷íó, ñõåìàòè÷íó, ãðàôі÷íó, ó âèãëÿäі ôîðìóë [1]. 
Ó ñèñòåìó åêîëîãі÷íèõ ïîíÿòü çãіäíî ç êëàñèôіêàöієþ Î. Ì. Ìàêàðåí-
êî [6] ââіéøëè äâà áëîêè.

1. Áëîê îïîðíèõ åêîëîãі÷íèõ ïîíÿòü:
à) ïîíÿòòÿ ïðî ïðåäìåòè і ÿâèùà ïðèðîäè, їõíі âëàñòèâîñòі òà
ðіçíîìàíіòòÿ, ïðî çâ’ÿçêè ìіæ íèìè, âåñü êîìïëåêñ ïîíÿòü ïðî
íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå, ïðî âñå, ùî îòî÷óє ëþäèíó, ùî ñòàíî-
âèòü ïîíÿòòÿ «ïðèðîäà»;
á) åêîëîãі÷íі ïîíÿòòÿ ïðî áіîëîãі÷íі ñèñòåìè (ëіñ, ëóêà, âîäîéìà),
ïðî âçàєìîçâ’ÿçêè îðãàíіçìіâ іç ñåðåäîâèùåì їõíüîãî іñíóâàííÿ,
ïðî ïðèñòîñóâàííÿ äî íüîãî, âçàєìîçâ’ÿçêè îðãàíіçìіâ îäèí
ç îäíèì і ëþäèíîþ;
â) ïîíÿòòÿ ïðî öіííîñòі, çíà÷óùіñòü äîñëіäæóâàíèõ îá’єêòіâ
ó æèòòі ïðèðîäè і ëþäèíè;
ã) ïîíÿòòÿ ïðî ïðàöþ ëþäåé ùîäî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ áà-
ãàòñòâ.

Áëîê îïîðíèõ åêîëîãі÷íèõ ïîíÿòü ìîëîäøі øêîëÿðі âèâ÷àþòü â іí-
òåãðîâàíîìó êóðñі «ß äîñëіäæóþ ñâіò», ùî ñòâîðþє íåîáõіäíі óìîâè
äëÿ âèâ÷åííÿ іíøîãî áëîêó ïîíÿòü, âëàñíå ïðèðîäîîõîðîííèõ.

2. Ó áëîê âëàñíå ïðèðîäîîõîðîííèõ ïîíÿòü âõîäÿòü:
à) ïîíÿòòÿ ïðî îá’єêòè îõîðîíè. Öÿ ãðóïà âêëþ÷àє â ñåáå ïî-
íÿòòÿ ïðî íàéïîøèðåíіøі ðîñëèíè і òâàðèí ðіäíîãî êðàþ, ïіä
÷àñ âèâ÷åííÿ ÿêèõ ìîëîäøі øêîëÿðі ïîâèííі äіéòè âèñíîâêó, ùî
áóäü-ÿêèé îðãàíіçì ïîòðåáóє çàõèñòó; âèäè ðîñëèí і òâàðèí ðіä-
íîãî êðàþ, ÿêі ñòàþòü ðіäêіñíèìè, çíèêàþ÷èìè, ïåðåáóâàþòü ïіä
çàãðîçîþ çíèêíåííÿ;
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á) ïîíÿòòÿ ïðî ìîòèâè îõîðîíè ðîñëèí і òâàðèí. Äî íèõ íàëåæàòü: 
åêîíîìі÷íі ìîòèâè («ìîòèâè êîðèñòі»), åñòåòè÷íі ìîòèâè («ìîòèâè 
êðàñè»), ãóìàíіñòè÷íі ìîòèâè («ìîòèâè äîáðîòè»), ìîòèâè îõîðîíè 
ð ð ð ( ð )ïðèðîäè, ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íі ìîòèâè («ìîòèâè çäîðîâ’ÿ»);

â) ïîíÿòòÿ ïðî çàõîäè îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà âêëþ-
÷àþòü: ïîíÿòòÿ ïðî çàêîíè і ïîñòàíîâè â ñôåðі îõîðîíè ïðèðî-
äè, ïîíÿòòÿ ïðî ðàöіîíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ
ó òðóäîâіé äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ïîíÿòòÿ ïðî íîðìè і ïðàâèëà ïî-
âåäіíêè ëþäåé ó ïðèðîäі, ïðî îõîðîíó ðіäêіñíèõ ðîñëèí і òâàðèí, 
ñåðåäîâèùà їõíüîãî іñíóâàííÿ, ïðî ôîðìè îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ñåðåäîâèùà, ó ÿêèõ áåðóòü ó÷àñòü øêîëÿðі, ïðî çìіñò ïðèðîäî-

ð ð ó [ ]îõîðîííèõ ðîáіò ó÷íіâ, ñïîñîáè âèêîíàííÿ [1].
Çìіñò ïîíÿòü çäàòíèé ïîãëèáëþâàòè і ðîçøèðþâàòè îáñÿã, ïîíÿòòÿ 

ïåðåáóâàþòü ó ïîñòіéíîìó ðîçâèòêó. Àëå ïåðåä òèì, ÿê ïîíÿòòÿ ïî÷íå 
ðîçâèâàòèñÿ, âîíî ìàє áóòè óòâîðåíî, ñôîðìîâàíî. Óòâîðåííÿ і ðîçâè-
òîê ïîíÿòü ìîæå âіäáóâàòèñÿ ñòèõіéíî, ìèìîâіëüíî, êîëè ëþäèíà íå 
ñòàâèòü òàêó ìåòó. Ñòèõіéíèé ïðîöåñ óòâîðåííÿ ïîíÿòü ïîâіëüíіøèé,
íіæ êîëè íèì êåðóþòü öіëåñïðÿìîâàíî. Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ïîíÿòü 
ìàє íèçêó îñîáëèâîñòåé:

ïîíÿòòÿ íå ìîæóòü áóòè çàñâîєíі â «ãîòîâîìó âèãëÿäі» òіëüêè çà-
ó÷óâàííÿì âèçíà÷åíü, à âèâîäÿòüñÿ і ôîðìóþòüñÿ;
ïîíÿòòÿ çàñâîþþòüñÿ íå âіäðàçó, íå îäíîìîìåíòíî, à ïîñòóïîâî, ó 
ìіðó âèâ÷åííÿ êóðñó, âîíè áåçïåðåðâíî ðîçâèâàþòüñÿ çà îáñÿãîì і 
ãëèáèíîþ;
ïîíÿòòÿ ñòàíîâëÿòü ñèñòåìó, â ÿêіé îäíі ç íèõ ïîâ’ÿçàíі ç іíøèìè; 
ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ïîíÿòü ïîòðåáóє óïðàâëіííÿ, âіí âіäáóâàєòüñÿ
ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ, ìàє öіëåñïðÿìîâàíèé õàðàêòåð.

ßê çàçíà÷àє Ò. Áàéáàðà [2], ó ðîçâèòêó íàóêîâèõ ïîíÿòü âèäіëÿþòü äâà 
åòàïè. Ïåðøèé – âіä ÷óòòєâî-êîíêðåòíîãî ñïðèéìàííÿ äî àáñòðàêòíèõ ïî-
íÿòü, à äðóãèé – âіä àáñòðàêòíîãî äî êîíêðåòíîãî çàãàëüíîãî â ìèñëåííі. 

Ç íàéïåðøèõ óðîêіâ êóðñó ëþäèíà, ïðèðîäà і ñóñïіëüñòâî ðîçãëÿäà-
þòüñÿ â їõíіé íåðîçðèâíіé òà îðãàíі÷íіé єäíîñòі. Öå äàє çìîãó íà ðàí-
íüîìó åòàïі íàâ÷àííÿ ïî÷àòè ôîðìóâàòè â ó÷íіâ óÿâëåííÿ òà ïîíÿòòÿ 
ïðî öіëіñíіñòü ñâіòó; ïðèðîäíå òà ñîöіàëüíå îòî÷åííÿ ÿê ñåðåäîâèùå
æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè, її íàëåæíіñòü äî ïðèðîäè і ñóñïіëüñòâà, òîáòî 
ìіñöå ëþäèíè â öüîìó ñâіòі.

Ïðîãðàìîþ I öèêëó íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷åíî ôîðìóâàííÿ çíàíü ïðî 
îá’єêòè ïðèðîäè, çìіíè ó ïðèðîäі, ùî âіäáóâàþòüñÿ ïіä âïëèâîì äіÿëü-
íîñòі ëþäèíè, â ó÷íіâ ôîðìóєòüñÿ ðîçóìіííÿ íåîáõіäíîñòі îõîðîíè íà-
âêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.

Ó 3–4 êëàñàõ òðèâàє ôîðìóâàííÿ çíàíü ïðî êîìïîíåíòè і ÿâèùà 
ïðèðîäè. Ó ïðîöåñі çàñâîєííÿ çíàíü ó ðàìêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß 
äîñëіäæóþ ñâіò» íà äîñòóïíîìó äëÿ ó÷íіâ ðіâíі ðîçêðèâàþòüñÿ
ïðîòèðі÷÷ÿ (ñóïåðå÷íîñòі) ìіæ ñóñïіëüñòâîì і ïðèðîäîþ, øëÿõè 
ðîçâ’ÿçàííÿ їõ. Ó÷íі äіçíàþòüñÿ ïðî ðåàëüíі åêîëîãі÷íі ïðîáëåìè, ÿêі 
ïîñòàëè ïåðåä ëþäñòâîì. Îòæå, ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ êóðñó â ìîëîäøèõ 
øêîëÿðіâ ôîðìóþòüñÿ òàêі ïîíÿòòÿ, ÿê: åêîëîãіÿ, ëàíöþã æèâëåííÿ, 
åêîëîãі÷íà ïðîáëåìà, åêîëîãі÷íà êàòàñòðîôà.

Ó II öèêëі íàâ÷àííÿ âèâ÷àєòüñÿ çìіñòîâà ëіíіÿ «Ëþäèíà і ïðèðîäà», 
ÿêà äàє ìîæëèâіñòü óçàãàëüíèòè, ñèñòåìàòèçóâàòè і ðîçøèðèòè âæå 
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íàÿâíі ó äіòåé óÿâëåííÿ ïðî ðîçìàїòòÿ ïðèðîäè, âçàєìîäіþ ïðèðîäè і 
ëþäèíè. Ó÷íі äіçíàþòüñÿ ïðî ðåàëüíі åêîëîãі÷íі ïðîáëåìè, ÿêі ïîñòà-
ëè ïåðåä ëþäñòâîì. Äî òàêèõ ïðîáëåì íàëåæàòü:

çàõèñò íåæèâîї ïðèðîäè âіä çàáðóäíåííÿ, ðóéíóâàííÿ òà âèñíàæåííÿ;
çáåðåæåííÿ ðіçíîìàíіòòÿ âèäіâ îðãàíіçìіâ і öіëіñíîñòі âçàєìî çâ’ÿçêіâ;
îõîðîíà ïðèðîäè ÿê íåîáõіäíà óìîâà çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ ëþäåé.

Âèâ÷åííÿ êîìïîíåíòіâ ïðèðîäè ñïðÿìîâàíî íà ç’ÿñóâàííÿ їõíіõ îñîá-
ëèâîñòåé, çíà÷åííÿ ó ïðèðîäі і æèòòі ëþäèíè, îõîðîíó ïåâíîãî ïðè-
ðîäíîãî êîìïîíåíòà. Îñîáëèâà óâàãà çâåðòàєòüñÿ íà ðîçêðèòòÿ ðіçíî-
ìàíіòíèõ âçàєìîçâ’ÿçêіâ ó ïðèðîäі: ìіæ îá’єêòàìè æèâîї ïðèðîäè 
(ðîñëèíàìè і òâàðèíàìè, ðîñëèíàìè і ãðèáàìè, áàêòåðіÿìè і ðîñëèíà-
ìè, ðіçíèìè òâàðèíàìè òîùî), à òàêîæ ìіæ ïðèðîäîþ і ëþäèíîþ.

Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåì ïðî çäîðîâ’ÿ ôîðìóþòüñÿ óÿâëåííÿ ïðî ëþäè-
íó ÿê ÷àñòèíó æèâîї ïðèðîäè, ïðî áóäîâó і æèòòєäіÿëüíіñòü îðãàíіçìó
ëþäèíè і ïðî âïëèâ íà íüîãî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.

Âèâ÷åííÿ òåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç åêîëîãієþ, ñóïðîâîäæóєòüñÿ ââåäåííÿì 
ïîíÿòòÿ íàóêè åêîëîãії, êîíêðåòèçóþòüñÿ îñíîâíі åêîëîãі÷íі ïîíÿòòÿ:
åêîëîãі÷íі çâ’ÿçêè, íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå, ïðÿìі і íåïðÿìі çâ’ÿçêè â 
ïðèðîäі, ëàíöþã æèâëåííÿ, êîëîîáіã ðå÷îâèí, ïåðåòâîðåííÿ åíåðãії ç 
îäíîãî âèäó íà іíøèé, åêîëîãі÷íà ïіðàìіäà, åêîëîãі÷íà êàòàñòðîôà,
åêîëîãі÷íèé ïðîãíîç.

Ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó ó ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷-
íèõ ïîíÿòü ó ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ âèêîðèñòîâóþòü ðіçíîìàíіòíі ôîðìè
і ìåòîäè ðîáîòè: óðîê, óðîê-åêñêóðñіþ, äèäàêòè÷íó ãðó, ñïîñòåðåæåí-
íÿ, äîñëіäíèöüêó äіÿëüíіñòü òà іíøі. Öÿ ðîáîòà ïîâèííà âåñòèñÿ іç çà-
ñòîñóâàííÿì äèôåðåíöіéîâàíîãî òà іíäèâіäóàëüíîãî ïіäõîäіâ ó íàâ÷àí-
íі, ç äîòðèìàííÿì ïîñëіäîâíîñòі çàñâîєííÿ ïîíÿòü íà âñіõ åòàïàõ, ùî 
äàñòü çìîãó íàéåôåêòèâíіøå âåñòè ðîáîòó ùîäî ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ 
îñíîâ íèõ åêîëîãі÷íèõ ïîíÿòü.

Íà ïåðøèõ åòàïàõ ôîðìóâàííÿ ïîíÿòü äîöіëüíî çàñòîñîâóâàòè ìåòî-
äè, ÿêі àíàëіçóþòü і êîðåêòóþòü ñôîðìîâàíі ó øêîëÿðіâ åêîëîãі÷íі öіí-
íіñíі îðієíòàöії, іíòåðåñè і ïîòðåáè. Âèêîðèñòîâóþ÷è їõíіé äîñâіä ñïî-
ñòåðåæåíü і ïðèðîäîîõîðîííó äіÿëüíіñòü, ó÷èòåëü ó ïðîöåñі áåñіäè çà 
äîïîìîãîþ ôàêòіâ, öèôð, ñóäæåíü âèêëèêàє åìîöіéíі ðåàêöії ó÷íіâ, 
ïðàãíå ñôîðìóâàòè â íèõ îñîáèñòå ñòàâëåííÿ äî ïðîáëåìè. Íà åòàïі 
ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íîї ïðîáëåìè îñîáëèâó ðîëü íàáóâàþòü ìåòîäè, 
ÿêі ñòèìóëþþòü ñàìîñòіéíó äіÿëüíіñòü ó÷íіâ. Çàâäàííÿ і ñèòóàòèâíі
âïðàâè ñïðÿìîâàíі íà âèÿâëåííÿ ñóïåðå÷íîñòåé ó âçàєìîäії ñóñïіëüñòâà
і ïðèðîäè, íà ôîðìóëþâàííÿ ïðîáëåìè і âèíèêíåííÿ іäåé ïðî øëÿõè її 
âèðіøåííÿ ç óðàõóâàííÿì êîíöåïöії äîñëіäæóâàíîãî ïðåäìåòà.

Çàâäàííÿ, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü íà óðîêàõ, ïîâèííі ðîçêðèâàòè íå
òіëüêè çâ’ÿçêè îðãàíіçìіâ іç ñåðåäîâèùåì іñíóâàííÿ, à é öіííіñíі íîð-
ìàòèâíі é ïðàêòè÷íі, äіÿëüíі àñïåêòè ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà. Ó ðåçóëüòàòі ó÷íі ÷àñòіøå çàëó÷àòèìóòüñÿ äî ñàìî-
ñòіéíîãî ïîøóêó, â÷èòèìóòüñÿ ïðîãíîçóâàòè íàñëіäêè ïîâåäіíêè é 
äіÿëüíіñòü ó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùі, îïàíîâóâàòèìóòü ïðàêòè÷íі 
âìіííÿ, áðàòèìóòü ó÷àñòü ó òâîð÷іé äіÿëüíîñòі.

Ñèñòåìàòèçóâàííÿ çàâäàíü äàє çìîãó äèòèíі ïîáà÷èòè êîíêðåòíі ñå-
ðåäîâèùà іñíóâàííÿ îðãàíіçìіâ, åêîëîãі÷íі íіøі ðіçíèõ âèäіâ îðãàíіç-
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ìіâ, áàãàòîñòîðîííі çâ’ÿçêè іç ñåðåäîâèùåì іñíóâàííÿ і ìіæ ñîáîþ, âіä-
êðèòè äëÿ ñåáå áàãàòî åêîëîãі÷íèõ çàêîíîìіðíîñòåé і ïðàâèë.

Íàâ÷àëüíó äіÿëüíіñòü ñòèìóëþþòü íàâ÷àëüíі äèñêóñії, ñïðèÿþ÷è 
ïðîÿâó îñîáèñòîãî ñòàâëåííÿ ó÷íіâ äî ïðîáëåì, çíàéîìñòâó ç ðåàëüíè-
ìè ìіñöåâèìè åêîëîãі÷íèìè óìîâàìè, ïîøóêó ìîæëèâîñòåé їõíüîãî 
âèðіøåííÿ. Íàïðèêëàä:

Поміркуйте, чому людина повинна знати, з яких речовин складається тіло.
Допоможіть розв’язати проблему забруднення повітря у своєму населеному 
пункті.
Дослідіть, що забруднює повітря у вашій оселі.
Розробіть пропозиції щодо можливих заходів із захисту ґрунтів на шкільному 
подвір’ї [3].
Розкажіть, чи долучаються ваші батьки до благоустрою вашого населеного 
пункту. За що ви любите свій населений пункт?
Що ви як члени громади/учні школи могли б зробити для свого міста/села?
Чи руйнуємо ми довкілля? Як саме люди завдають шкоди планеті? Як цьому за-
побігти?
Поясніть, як саме зменшення місця, що займає порожня пляшка у просторі, 
впливає на зменшення шкоди для навколишнього середо вища [3].
Чи одне й те саме означають поняття «екологія» та «охорона природи»? Спира-
ючись на власний життєвий досвід, опиши взаємозв’язки у природі. Склади мо-
ральний кодекс – сукупність правил і переконань, що визначають твоє ставлен-
ня до природи [4].
Які ланцюги живлення існують у лісі, на луці та у водоймі?
Дослідіть. У чому полягає головна відмінність між живленням рослин і тварин?
Проаналізуйте дані таблиці, у якій наведено витрати води на потреби людини на 
добу. Висловте припущення, як можна зменшити витрати води [3].

Вид використання Кількість води Вид використання Кількість води
Прання білизни 20–40 л Душ 30–50 л

Миття посуду 4–8 л Туалет 20–40 л

Приготування їжі 4–8 л Купання у ванні 200 л

У рік людина в середньому використовує 40 000 літрів води

Íà åòàïі òåîðåòè÷íîãî îáґðóíòóâàííÿ ñïîñîáіâ ãàðìîíіéíîї âçàєìî-
äії ñóñïіëüñòâà і ïðèðîäè â÷èòåëü çâåðòàєòüñÿ äî ðîçïîâіäі, ÿêà äàє 
çìîãó ïðåäñòàâèòè íàóêîâі îñíîâè îõîðîíè ïðèðîäè. Ïіçíàâàëüíà äі-
ÿëüíіñòü ñòèìóëþє ìîäåëþâàííÿ åêîëîãі÷íèõ ñèòóàöіé ìîðàëüíîãî âè-
áîðó, ÿêі óçàãàëüíþþòü äîñâіä ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü, ôîðìóþòü öіííіñíі 
îðієíòàöії, ðîçâèâàþòü іíòåðåñè і ïîòðåáè øêîëÿðіâ. Àêòèâіçóєòüñÿ ïî-
òðåáà ó âèðàæåííі åñòåòè÷íèõ ïî÷óòòіâ і ïåðåæèâàíü òâîð÷èìè çàñîáàìè 
(ìàëþíîê, ðîçïîâіäü, âіðøі). Âëàñòèâèé ìèñòåöòâó ïіäõіä äî äіéñíîñòі, 
åìîöіéíіñòü îñîáëèâî âàæëèâі äëÿ ðîçâèòêó ìîòèâіâ âèâ÷åííÿ і îõîðîíè 
ïðèðîäè. Íàïðèêëàä:

Знайдіть світлини, які можна було б підписати так: «Забруднення повітря», «За-
бруднення води», «Після вирубування лісу». Які з них показують, що шкодить 
природі, а які – роботу з охорони природи [4]?

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 



26

Розгляньте діаграму. Про що свідчать ці дані?

Розгляньте фото. Які із цих організмів трапляються у вашому краї? Запам’ятайте
їх і пояснюйте іншим людям, що ці рослини і цих тварин потрібно охороняти.

Чому багато рослин і тварин зникли або стали рідкісними? Які рослини і яких
тварин вашої місцевості занесено до Червоної книги України?
Розгляньте світлини. Розкажіть, що спільного між цими предметами.

Знайдіть інформацію про рослини або тварин України, які перебувають під за-
грозою зникнення. Підготуйте про них повідомлення і поділіться з однокласника-
ми та однокласницями цією інформацією. Запропонуйте свої способи, які допо-
можуть зберегти рослини і тварин на нашій планеті [3].

Îäíèì ç åôåêòèâíèõ ìåòîäіâ ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íèõ ïîíÿòü є ìå-
òîä ñïîñòåðåæåííÿ [1]. Ñïîñòåðåæåííÿ – öå áåçïîñåðåäíє öіëåñïðÿìî-
âàíå ñïðèéíÿòòÿ ïðåäìåòіâ і ÿâèù íàâêîëèøíüîãî ñâіòó óñіìà îðãàíà-
ìè ÷óòòіâ. Ñïîñòåðіãàòè ïðåäìåòè і ÿâèùà ìîæíà â ïðèìіùåííі àáî â
ïðèðîäі. Ñïîñòåðåæåííÿ äàє îñíîâó, íà ÿêіé áóäóþòüñÿ ðîçóìîâі îïåðà-
öії. Ó÷èòåëü âèçíà÷àє ôîðìè ñïîñòåðåæåíü і îðãàíіçîâóє òі, ÿêі ðîçâè-
âàþòü ñïðÿìîâàíіñòü óâàãè, ôіêñàöіþ âëàñòèâîñòåé îá’єêòà. Ñïîñòåðå-
æåííÿ ìîæíà âåñòè íà óðîöі і â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ.

Дослідіть, які умови потрібні для розвитку рослин. Вам знадобляться: проро-
щені рослини пшениці, які ви посадили на попередньому уроці; три горщики зі 
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зволоженим ґрунтом, один горщик з піском, склянка (банка). Виконуємо послі-
довно.

1. Першу пророщену рослину поставте на світло в тепле місце, поливайте і роз-
пушуйте ґрунт. У цьому досліді для розвитку рослин є всі необхідні умови: міне-
ральні солі, світло, тепло, вода, повітря.

2. Другу пророщену рослину поставте до темної шафи. Спостерігайте, які зміни з 
нею стануться.

3. Третю рослину кілька днів не поливайте. Спостерігайте, що з нею буде. (Потім 
обов’язково полийте.)

4. Четверту рослину посадіть у пісок, поставте на світло і поливайте. Спостерігай-
те, чим ця рослина відрізнятиметься від першої.
Свої спостереження за рослинами записуйте у зошит. Після проведених дослі-
дів зробіть висновки про те, що потрібно рослинам для росту й розвитку [3].

Ó ïðîöåñі ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íèõ ïîíÿòü âàæëèâèì äæåðåëîì 
çíàíü є ñëîâåñíі ìåòîäè. Äіÿëüíіñòü ó÷èòåëÿ òóò ïîëÿãàє â òîìó, ùî âіí 
ïåðåäàє ñàì àáî îðãàíіçîâóє ïåðåäà÷ó іíôîðìàöії ñëîâîì. Äіÿëüíіñòü 
ó÷íÿ ïîëÿãàє â ñëóõàííі ñëîâà.

Ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íèõ ïîíÿòü äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè 
åòè÷íі áåñіäè. Ïðè öüîìó òåìàòèêà åòè÷íèõ áåñіä ìîæå áóòè äîñèòü 
ðіçíîìàíіòíîþ: «Ïðèðîäà ïðîñèòü äîïîìîãè і çàõèñòó», «Çåìëÿ – íàø 
ñïіëüíèé äіì», «Æèòòÿ – íàéáіëüøà öіííіñòü», «Çà ùî ìè âіäïîâіäàëüíі 
ïåðåä ïðèðîäîþ?», «ßê íàâ÷èòèñÿ ÷óòè ïðèðîäó?», «Áіëü Çåìëі» 
òîùî.

Ó ôîðìóâàííі åêîëîãі÷íèõ ïîíÿòü äîïîìàãàþòü òâîð÷і äèñêóñії íà 
óðîêàõ. Íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåìè «Òâàðèííèé ñâіò» äèñêóñіÿ 
ðîçãîðíóëàñÿ íàâêîëî ãðóï òâàðèí, âèâ÷åííÿ ÿêèõ íå ïåðåäáà÷åíî
ïðîãðàìîþ ïî÷àòêîâîї øêîëè, – ÷åðâіâ і ïàâóêîïîäіáíèõ. Êëàñ ìîæíà 
îá’єäíàòè ó äâі ãðóïè: «êðèòèêè», ÿêі äåìîíñòðóþòü íåãàòèâíå 
ñòàâëåííÿ òèõ, õòî çàêëèêàє çíèùóâàòè їõ, і «çàõèñíèêè», ÿêі ìàþòü 
ðîçïîâіäàòè ïðî åêîëîãі÷íå çíà÷åííÿ öèõ òâàðèí ó ïðèðîäі. Íà óðîêàõ 
ôîðìóþòüñÿ ïîíÿòòÿ: «ñåðåäîâèùå іñíóâàííÿ», «åêîëîãі÷íі ëàíöþãè 
æèâëåííÿ».

Âàæëèâå çíà÷åííÿ ó ôîðìóâàííі åêîëîãі÷íèõ ïîíÿòü ó íàâ÷àëüíîìó 
ïðîöåñі ìàþòü çàâäàííÿ, åêîëîãі÷íі ñèòóàöії, âêëþ÷åíі â óðîê. 
Âèêîíóþ÷è çàâäàííÿ, ó÷íі øóêàþòü ïðàâèëüíó âіäïîâіäü; ÿê ìîæíà
÷èíèòè â äîâêіëëі, à ÿê – íі. Äіòè çâåðòàþòüñÿ ïî äîïîìîãó äî ðіçíèõ 
äæåðåë іíôîðìàöії, îçíàéîìëþþòüñÿ ç ïîíÿòòÿìè. Çàâäàííÿ, âêëþ÷åíі 
â óðîê, ïîâèííі âіäîáðàæàòè åêîëîãі÷íі âçàєìîçâ’ÿçêè â äîâêіëëі. 
Íàïðèêëàä:

Поясніть, чому взимку під снігом можна побачити зелені рослини. Яка властивість 
повітря сприяє цьому?
Спрогнозуйте, що було б, якби вода була важча у твердому стані і не мала три 
агрегатних стани.
Використовуючи різноманітні джерела інформації, дізнайтеся, які ще є способи 
очищення води.
Назвіть, які види транспорту найменше забруднюють повітря. Поясніть чому.
Люди яких професій найбільше потерпають від забруднення повітря [3]?
Доповніть схему «Забруднення води», користуючись різними джерелами інфор-
мації [4].
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Придумайте історію про життя когось з мешканців водойми до й після її забруд-
нення. Інсценізуйте її.
Чому вода – це найбільше багатство нашої планети? Перелічи, що забруднює
воду. Розкажи, як ти будеш використовувати воду сьогодні. Досліди, як твоя 
родина може зменшити використання пластику. Придумай гасло для захисників
чистоти води.
Як потрібно охороняти воду від забруднення? Пригадай, які забруднювачі впли-
вають на стан води і водойм на Землі [4].
Поміркуйте, чому першою ланкою в ланцюзі живлення є рослина.
Доповніть ланку ланцюга живлення.

Подумайте, які зміни відбудуться у природі, якщо з ланок ланцюга живлення
зникнуть хижаки.
У природі існують взаємозв’язки між різними тваринами. Знайдіть інформацію в 
додаткових джерелах про типи взаємовідносин тварин у природі. Який тип вза-
ємовідносин між тваринами називають конкуренцією? Який – хижацтвом? На-
ведіть приклади таких взаємовідносин [3].

Óñі çàâäàííÿ ìàþòü áóòè ñïðÿìîâàíі íà ñèñòåìàòèçàöіþ òà óçàãàëü-
íåííÿ çíàíü äіòåé ïðî ðіçíîìàíіòíі âçàєìîçâ’ÿçêè ëþäèíè ç ïðèðîäîþ.
Çàâäàííÿ ïîâèííі ñïîíóêàòè îöіíèòè, äóìàòè, çðîáèòè âèñíîâîê, ïå-
ðåäáà÷èòè, íàäàòè äîïîìîãó. Íàéãîëîâíіøå – âîíè ïîâèííі ñòàâèòè
äèòèíó â áåçâèõіäü ïåðøîâіäêðèâà÷à і äîñëіäíèêà [6].

Äîöіëüíî òàêîæ çâåðíóòè óâàãó äіòåé íà ïðèñëіâ’ÿ, ïðèêàçêè, íà-
ðîäíі ïðèêìåòè, çìіñò ÿêèõ ìàє åêîëîãі÷íèé õàðàêòåð, çîêðåìà: «Äå 
âîäà – òàì æèòòÿ», «Äîâãî øïàêè íå âіäëіòàþòü – îñіíü áóäå ñóõà», 
«ßêùî âîñåíè ñіðåíüêèé ðàíîê, òî ÷åêàé ÿñíîãî äíÿ», «Áіëêà ìîñòèòü
ãíіçäî âèñîêî – íà òåïëó çèìó, íèçüêî – íà ëþòó», «Êðàùå îäèí ðàç 
äîáðå ðîçïóøèòè ґðóíò, íіæ äâà ðàçè ïîãàíî ïîëèòè». Äîðå÷íå âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèñëіâ’їâ, ïðèêàçîê òà íàðîäíèõ ïðèêìåò íà óðîêàõ іíòå-
ãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» çàáåçïå÷óâàòèìå åìîöіéíó íàñè÷å-
íіñòü çìіñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, çáàëàíñîâàíіñòü іíôîðìàöіéíîãî
òà åìîöіéíî-öіííіñíîãî êîìïîíåíòіâ çìіñòó, ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîëþä-
ñüêèõ öіííîñòåé (ãóìàííîñòі, ïðàöåëþáíîñòі, ÷åñíîñòі, ïðàâäèâîñòі
òîùî).

Îäíієþ ç åôåêòèâíèõ ôîðì åêîëîãі÷íîї îñâіòè є óðîêè-åêñêóðñії
â ïðè   ðîäíå ñåðåäîâèùå, íà ÿêèõ ìîëîäøі øêîëÿðі ìîæóòü îïàíóâàòè 
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âіäïîâіäíі çíàííÿ, îöіíî÷íі ñóäæåííÿ, ïðàâèëà ïîâåäіíêè, ïðèðîäî-
îõîðîííі ïîíÿòòÿ.

Ìåòà åêñêóðñії â ïðèðîäó åêîëîãі÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ ïîëÿãàє â îçíà-
éîìëåííі øêîëÿðіâ çі øëÿõàìè і çàñîáàìè âïëèâó ëþäèíè íà ïðèðîäó, 
ïîêàçі ïðîâіäíîї ðîëі àíòðîïîãåííîãî ÷èííèêà ó âèâ÷åííі íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà, â óñâіäîìëåííі íèìè âіäïîâіäàëüíîñòі çà äîëþ ïðè-
ðîäè, ïðè÷åòíîñòі äî ñïðàâè îõîðîíè ïðèðîäè.

Åêîëîãі÷íà åêñêóðñіÿ – öå ôîðìà åêîëîãі÷íîї îñâіòè, ùî ñòàíîâèòü 
ñîáîþ ãðóïîâå âіäâіäóâàííÿ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ àáî óñòàíîâ êóëüòó-
ðè â íàâ÷àëüíèõ öіëÿõ. Åêñêóðñії ç êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ìàþòü 
âåëèêå ïіçíàâàëüíå çíà÷åííÿ. Âîíè êîíêðåòèçóþòü, ïîãëèáëþþòü і 
ðîçøèðþþòü çíàííÿ. Íà åêñêóðñіÿõ ó÷íі ïåðåâіðÿþòü íà ïðàêòèöі áà-
ãàòî òåîðåòè÷íèõ çíàíü і ïåðåâîäÿòü їõ â óìіííÿ і íàâè÷êè, âîíè äîïî-
ìàãàþòü ó÷íÿì ïîáà÷èòè êðàñó, ðіçíîìàíіòòÿ і áàãàòñòâî ïðèðîäè ðіä-
íîãî êðàþ òà Óêðàїíè é ñâіòó, ùî ñïðèÿє ïàòðіîòè÷íîìó âèõîâàííþ. 
Íà åêñêóðñіÿõ äіòè â÷àòüñÿ îðієíòóâàòèñÿ íà ìіñöåâîñòі, ñïîñòåðіãàòè,
ïîðіâíþâàòè, çíàõîäèòè ïðèêëàäè âçàєìîçâ’ÿçêó îðãàíіçìіâ îäèí ç îä-
íèì, ç ÿâèùàìè ïðèðîäè, äî óìîâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Îäíèì  
ç ïðîâіäíèõ çàâäàíü åêñêóðñії є óñâіäîìëåííÿ äіòüìè іäåї âіäïîâіäàëü-
íîñòі ëþäèíè çà ðîçâèòîê, äîëþ áіîñôåðè â ìàéáóòíüîìó. Êîëè øâèäêî 
ëþäñòâî ñòàëî âèçíà÷àëüíèì ôàêòîðîì åâîëþöії áіîñôåðè é íå ìîæå 
іñíóâàòè áåç áіîñôåðè, âîíî çîáîâ’ÿçàíå âçÿòè íà ñåáå çàáåçïå÷åííÿ
ñïðÿìîâàíîñòі її ðîçâèòêó çàðàäè ñâîãî ìàéáóòíüîãî.

Êëàñèôіêàöіÿ óðîêіâ-åêñêóðñіé çäіéñíþєòüñÿ çà òàêèìè äâîìà îçíà-
êàìè: îáñÿãîì âëàñíå ïðåäìåòíîãî çìіñòó òåìè åêñêóðñії (îäíîòåìíèé,
áàãàòîòåìíèé) òà éîãî ìіñöåì ó ñòðóêòóðі âèâ÷åííÿ ðîçäіëó àáî êóðñó 
(âñòóïíèé, ïîòî÷íèé, ïіäñóìêîâèé). Ïðîâåäåííÿ åêñêóðñіé äàє çìîãó 
âèðіøèòè êîìïëåêñ çàâäàíü îñâіòíüîãî, ðîçâèâàëüíîãî òà âèõîâíîãî 
õàðàêòåðó.

Íà âñòóïíèõ åêñêóðñіÿõ ó÷íі îòðèìóþòü çàãàëüíå óÿâëåííÿ ïðî ìà-
òåðіàëè, çàâäàííÿ çі ñïîñòåðåæåííÿ íà âñþ òåìó, ïðîâîäÿòü êîðîòêî-
÷àñíі ñïîñòåðåæåííÿ. Ïîòî÷íі åêñêóðñії ïåðåäáà÷àþòü çíàéîìñòâî ç 
êîíêðåòíèìè îá’єêòàìè àáî ÿâèùàìè â ïðèðîäі. Óçàãàëüíþâàëüíі åêñ-
êóðñії ïðîâîäÿòü ó êіíöі âèâ÷åííÿ òåìè àáî ÷àñòèíè її і ïðèïóñêàþòü 
êîíêðåòèçàöіþ, ñèñòåìàòèçàöіþ òà óçàãàëüíåííÿ âèâ÷åíîãî ìàòåðіàëó.
Їõ áóäóþòü òàê, ùîá øêîëÿðі çíàéøëè â íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùі 
òå, ùî âèâ÷àëè â êëàñі, çà ïіäðó÷íèêîì óäîìà, і âіäïîâіëè íà ïîñòàâëå-
íі â÷èòåëåì çàïèòàííÿ.

Åêîëîãі÷íі åêñêóðñії ñïðÿìîâàíі íà îñâîєííÿ äіòüìè ðіçíîìàíіòíèõ
çâ’ÿçêіâ ó ñâіòі ïðèðîäè: ìіæ îðãàíàìè òâàðèí і ðîñëèí òà їõíіìè ôóíê-
öіÿìè; ìіæ ñåðåäîâèùåì іñíóâàííÿ іñòîò і îñîáëèâîñòÿìè їõíüîї áóäî-
âè, ñïîñîáó æèòòÿ; ìіæ ñòàíîì îá’єêòіâ æèâîї ïðèðîäè òà óìîâàìè їõ-
íüîãî іñíóâàííÿ; ìіæ æèâèìè іñòîòàìè â îäíіé åêîñèñòåìі.

Âàæëèâà ðîëü ó ôîðìóâàííі åêîëîãі÷íèõ ïîíÿòü íàëåæèòü ïðîєêò-
íіé äіÿëüíîñòі. Íàïðèêëàä: «Îçåëåíåííÿ êëàñíîї êіìíàòè», «Ìîÿ äî-
áðà ñïðàâà äëÿ æèâîї ïðèðîäè», «Òåïëèöÿ íà ìîєìó ïіäâіêîííі» (âè-
ãîòîâëåííÿ ìîäåëі òåïëèöі òà âèðîùóâàííÿ ðîñëèí ç íàñіííÿ), «ßê 
çáåðåãòè òåïëî і ñâіòëî â íàøîìó äîìі?», «Çáåðåæåìî æèòòÿ ÿëèíöі», 
ìіíіïðîєêò ïðî çíèêëó òâàðèíó àáî ðîñëèíó.
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Îòæå, î÷åâèäíî, ùî îòðèìàíі â ïðîöåñі âèâ÷åííÿ іíòåãðîâàíîãî 
êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» çíàííÿ ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ óñïіøíîãî
ôîðìóâàííÿ ïðîâіäíèõ åêîëîãі÷íèõ ïîíÿòü «ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå»,
«ñåðåäîâèùå іñíóâàííÿ», «çâ’ÿçîê ðîñëèí і òâàðèí ç íàâêîëèøíіì ñå-
ðåäîâèùåì», «ïðèðîäíà ðіâíîâàãà» òîùî. Ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ óÿâëåí-
íÿ ïðî öіëіñíіñòü ñâіòó, âèõîâàííÿ ãóìàííîї, òâîð÷îї îñîáèñòîñòі, çäàò-
íîї åêîëîãі÷íî ìèñëèòè, äáàéëèâî ñòàâèòèñÿ äî ïðèðîäè, ðîçóìіòè
çíà÷åííÿ æèòòÿ ÿê íàéâèùîї öіííîñòі ïðÿìî çàëåæèòü âіä åôåêòèâíîñ-
òі ðîáîòè â÷èòåëÿ ùîäî ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íèõ ïîíÿòü ó ìîëîäøèõ
øêîëÿðіâ ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò».

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. ßêå çíà÷åííÿ ìàє ôîðìóâàííÿ â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ åêîëîãі÷íèõ
ïîíÿòü ó ïî÷àòêîâіé øêîëі?
2. ßêі òèïè ïîíÿòü ïðåäñòàâëåíі â іíòåãðîâàíîìó êóðñі «ß äîñëі-
äæóþ ñâіò» äðóãîãî öèêëó íàâ÷àííÿ?
3. Ðîçêðèéòå ñóòü îäíîãî ç åêîëîãі÷íèõ ïîíÿòü. Äàéòå éîãî ïîâíó
õàðàêòåðèñòèêó (çìіñò, îáñÿã, äèíàìіêà).
4. ßêі âè çíàєòå ìåòîäè é ìåòîäè÷íі ïðèéîìè òåðìіíîëîãі÷íîї ðîáîòè?
5. Íàçâіòü îïòèìàëüíі ìåòîäè і ôîðìè ðîáîòè ùîäî ôîðìóâàííÿ â 
ó÷íіâ åêîëîãі÷íèõ ïîíÿòü íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëі-
äæóþ ñâіò».
6. Âèêîðèñòîâóþ÷è ïіäðó÷íèêè іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ
ñâіò» äëÿ 3–4 êëàñіâ, íàâåäіòü ïðèêëàäè ïðîñòèõ і ñêëàäíèõ, îäè-
íè÷íèõ і çàãàëüíèõ ïîíÿòü.

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà
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ñòâîçíàíèÿ â íà÷àëüíîé øêîëå: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ. Ó÷ðåæä. 
ñðåäí. ïðîô. îáðàçîâàíèÿ ïåä. ïðîôèëÿ. Ðåæèì äîñòóïó: http://surl.
li/hfns.

2. Áàéáàðà Ò. Ì. Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ïðèðîäîçíàâñòâà â ïî÷àòêîâèõ êëà-
ñàõ: Íàâ÷àëüíèé ïîñіáíèê / Ò. Ì. Áàéáàðà. – Êèїâ: Âåñåëêà, 1998. – 334 ñ.

3. Ãіëüáåðã Ò. Ã. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã. ñåðåä.
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4. Ãðóùèíñüêà І. Â. ß äîñëіäæóþ ñâіò. Ïіäðó÷íèê äëÿ 3 êëàñó çàêëàäó çà-
ãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè (ó 2 ÷àñòèíàõ) : ×àñòèíà 1 // І. Â. Ãðóùèíñüêà,
Ç. Ì. Õèòðà. – Êèїâ : ÓÎÂÖ «Îðіîí», 2020. – 160 ñ.
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6. Ìàêàðåíêî Å. Í. Ôîðìèðîâàíèå ýêîëîãè÷åñêèõ ïîíÿòèé ó ìëàäøèõ 
øêîëüíèêîâ ïî ïðåäìåòó «Îêðóæàþùèé ìèð». Ïåäàãîãè÷åñêèé ïðîåêò // Ìî-
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Ð î ç ä і ë  2

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÅÌÎÖІÉÍÎ-
ÖІÍÍІÑÍÎÃÎ ÑÒÀÂËÅÍÍß 
ÄÎ ÍÀÂÊÎËÈØÍÜÎÃÎ ÑÂІÒÓ

2.1. Ôîðìóâàííÿ åòè÷íîї êóëüòóðè ó÷íіâ2 1 Ô ї і
çàñîáàìè êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò»

Найголовніше – не знати, що добре, а бути
добрим.

Àðіñòîòåëü

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ðîçáóäîâè Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè ãóìàíіñòè÷-
íà, îñîáèñòіñíî çîðієíòîâàíà ñèñòåìà íàâ÷àííÿ é âèõîâàííÿ є îñíîâîþ 
ïðîöåñó åòè÷íîãî âèõîâàííÿ. Çìіñòîâó îñíîâó öієї ñèñòåìè óòâîðþþòü 
çíàííÿ ïðî ëþäèíó ÿê íàéâèùó öіííіñòü.

Ôîðìóâàííÿ óÿâëåíü îñîáèñòîñòі ïðî ñâіò, ñòîñóíêè ëþäåé, ïðî ñåáå 
ïî÷èíàєòüñÿ ùå â äîøêіëüíîìó âіöі âîäíî÷àñ іç ðîçâèòêîì ïî÷óòòіâ і 
ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé (ãóìàíіçìó, ëþáîâі äî áàòüêіâ òîùî). Ó ìîëîäøîìó 
øêіëüíîìó âіöі òðèâàє ôîðìóâàííÿ îñíîâ õàðàêòåðó, ñòàâëåííÿ äî íà-
âêîëèøíüîãî ñâіòó, ëþäåé, äî ñåáå, óñâіäîìëåííÿ òà çàñâîєííÿ ìîðàëü-
íèõ íîðì ïîâåäіíêè, ùî âàæëèâі äëÿ îñîáèñòіñíîãî ðîçâèòêó. Îñâіòíіé 
ïðîöåñ ïî÷èíàє ïðèùåïëþâàòè ìîðàëüíі îðієíòèðè äëÿ ñòâîðåííÿ ãðî-
ìàäÿíñüêîãî äåìîêðàòè÷íîãî ñóñïіëüñòâà. Îñâіòà íà áàçі öіííîñòåé 
ñïðèÿє ðîçâèòêó òîëåðàíòíîñòі òà ðîçóìіííÿ ïîëіòè÷íèõ, êóëüòóðíèõ 
é іíøèõ âіäìіííîñòåé, ðîáëÿ÷è îñîáëèâèé àêöåíò íà çàõèñòі ïðàâ ëþ-
äèíè, çàõèñòі åòíі÷íèõ ìåíøèí, íàéáіëüø âðàçëèâèõ ãðóï, à òàêîæ 
çáåðåæåííі íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.

Åòè÷íà ïîâåäіíêà ó âçàєìèíàõ ó÷íіâ ôîðìóєòüñÿ ïіä ÷àñ îñâіòíüîãî 
ïðîöåñó, çäіéñíþâàíîãî øêîëîþ, ñіì’єþ, ãðîìàäñüêіñòþ. 

Åòè÷íà ïîâåäіíêà – öå ñóêóïíіñòü â÷èíêіâ, äіé ëþäåé, ÿêі âіä-
ïîâіäàþòü íîðìàì ìîðàëі, ñâіäîìîñòі, ïîðÿäêó, ùî ñôîðìóâàëèñÿ ó 
ñóñïіëüñòâі àáî äî ÿêèõ âîíî ïðÿìóє.

Åòèêà є îäíієþ ç íàéäàâíіøèõ ôіëîñîôñüêèõ äèñöèïëіí, îá’єêòîì 
âèâ÷åííÿ ÿêîї ñëóãóþòü ìîðàëü, ìîðàëüíіñòü, ñóñïіëüíі íîðìè ïîâåäіí-
êè, çâè÷àї. Ñëîâî «åòèêà» ïîõîäèòü âіä ãðåöüêîãî «åòîñ», ùî ñïî÷àòêó 
îçíà÷àëî «æèòëî», àëå ïіçíіøå ïî÷àëî îçíà÷àòè «õàðàêòåð», «ñïîñіá 
áóòòÿ», ÿêèé ëþäèíà àáî ãðóïà ëþäåé íàáóâàëà ïðîòÿãîì óñüîãî ñâîãî 
æèòòÿ. Ñëîâî «ìîðàëüíіñòü» ïîõîäèòü âіä ëàòèíñüêîãî mos, moris, ùî 
ñïî÷àòêó îçíà÷àëî «çâè÷àé», àëå ïіçíіøå ñòàëî îçíà÷àòè òàêîæ «õà-
ðàêòåð» àáî «ñïîñіá áóòòÿ».

Îòæå, «åòèêà» і «ìîðàëü» – òåðìіíè, ùî åòèìîëîãі÷íî ñõîæі, áî ñòî-
ñóþòüñÿ ñïîñîáó іñíóâàííÿ àáî õàðàêòåðó, íàáóòîãî â ðåçóëüòàòі çàñòîñó-
âàííÿ íà ïðàêòèöі äåÿêèõ õîðîøèõ (ïîçèòèâíèõ) çâè÷àїâ àáî çâè÷îê.
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Åòè÷íà ïіäãîòîâêà òà íàâ÷àííÿ íå ïåðåäáà÷àþòü ïåðåäà÷і ãîòîâèõ
çíàíü, à ïîòðåáóþòü ðîçðîáëåííÿ ïåâíèõ òåì, ïðèñóòíîñòі îá’єêòіâ äëÿ 
ïîñòіéíîãî ðîçäóìó òà âèêîðèñòàííÿ àíàëіçó ñîöіàëüíîãî êîíòåêñòó
(êîíêðåòíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіé). Íèíі âàæëèâî íàâ÷àòè ïåâíèõ ïðàê-
òèê, ùî ôîðìóþòü і ðîçâèâàþòü ó äіòåé ñàìîïіçíàííÿ, åòè÷íå ñóäæåí-
íÿ, êðèòè÷íèé òà åìîöіéíèé іíòåëåêò, òîëåðàíòíіñòü, êîìóíіêàòèâ-
íіñòü, àâòîíîìíіñòü, òâîð÷і çäіáíîñòі òîùî. Çâåðòàòèñÿ äî åòè÷íèõ íîðì
ïîòðіáíî íå äëÿ òîãî, ùîá âèâ÷àòè öіííîñòі, íå äëÿ òîãî, ùîá ó÷íі íà-
â÷èëèñÿ ìèñëèòè, ðîçìіðêîâóâàòè, à ïåðåâàæíî äëÿ òîãî, ùîá âîíè 
ïðàãíóëè òà áóëè ãîòîâі äî íàâ÷àííÿ ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ, îñêіëüêè
â ñó÷àñíîìó ñóñïіëüñòâі êîìïåòåíòíîñòі є îñíîâíèìè öіííîñòÿìè. Îñâі-
òà ìàє áóòè ñïðÿìîâàíà, êðіì çáàãà÷åííÿ çíàíü äèòèíè, íà ðîçóìіííÿ
ñåáå, іíøèõ, à òàêîæ ñóñïіëüñòâà, ÷àñòèíêîþ ÿêîãî âîíà є.

Øêîëà ïîâèííà íàâ÷àòè äіòåé ïðèéìàòè æèòòєâі âèêëèêè ñó÷àñíî-
ãî ñâіòó. Ó÷èòåëі òà áàòüêè ìàþòü óñâіäîìëþâàòè âàæëèâіñòü ó÷àñòі
îñâіòíüîãî çàêëàäó ÿê ñîöіàëüíîãî îðãàíіçìó, ùî ìîæå òà ïîâèíåí ñòà-
òè äëÿ äèòèíè àäàïòèâíèì ñåðåäîâèùåì, äå ìîðàëüíà àòìîñôåðà çóìî-
âèòü її öіííіñíі îðієíòàöії. Òîìó âàæëèâî, ùîá âèõîâíà åòè÷íà ñèñòåìà
íå òіëüêè âçàєìîäіÿëà ç óñіìà ñêëàäîâèìè êîìïîíåíòàìè øêіëüíîãî 
æèòòÿ: óðîêîì, ïåðåðâîþ, àëå é çàáåçïå÷óâàëà їõ åòè÷íèì çìіñòîì.

Åòè÷íà êóëüòóðà îöіíþє ëþäèíó ç ïîãëÿäó її ïîâåäіíêè â æèòòі,
ñóñïіëüñòâі, її ìîðàëüíîñòі, ãіäíîñòі, ïîðÿäíîñòі, äðóæáè, êîõàííÿ, áà-
æàííÿ і âìіííÿ æèòè â çëàãîäі ç âëàñíîþ ñîâіñòþ і ñâіòîì, ïîçáàâëÿòè-
ñÿ ãðіõîâíîñòі, òâîðèòè äîáðî.

Âèõîâàííÿ åòè÷íîї êóëüòóðè êîæíîї ëþäèíè ïîòðåáóє ó÷àñòі íàñàì-
ïåðåä ñіì’ї, çàñîáіâ ìàñîâîї іíôîðìàöії, äåðæàâè, її ëіäåðіâ, çàêëàäіâ
êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà. Öåé ïðîöåñ íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèé і òðèâàëèé. 
Âåëèêó ðîëü ó ôîðìóâàííі åòè÷íîї êóëüòóðè ëþäèíè âіäіãðàє îñâіòà ó 
âñіõ її ôîðìàõ і íà âñіõ ðіâíÿõ. Ñàìå âîíà іñíóє äëÿ âèõîâàííÿ òà ôîð-
ìóâàííÿ îñîáèñòîñòі. Ñàìå âîíà ïåðåäàє íîâèì ïîêîëіííÿì çíàííÿ, äî-
ñâіä, îñíîâíі öіííîñòі é íîðìè, ùî âèçíà÷àþòü ïîâåäіíêó ëþäåé.

Ãîëîâíèì ïðèçíà÷åííÿì åòè÷íîї êóëüòóðè є íàêîïè÷åííÿ, ðîçâè-
òîê і âäîñêîíàëåííÿ óñüîãî òîãî, ùî ïîëіïøóє æèòòÿ ëþäèíè, ñòâîðþє 
â ñóñïіëüñòâі àòìîñôåðó ãóìàííîñòі, íàäèõàє íà òâîð÷іñòü [3].

Îñíîâíîþ ìåòîþ ïî÷àòêîâîї îñâіòè íèíі є âñåáі÷íèé ðîçâèòîê äèòè-
íè, її òàëàíòіâ, çäіáíîñòåé, êîìïåòåíòíîñòåé òà íàñêðіçíèõ óìіíü âіä-
ïîâіäíî äî âіêîâèõ òà іíäèâіäóàëüíèõ ïñèõîôіçіîëîãі÷íèõ îñîáëèâîñ-
òåé і ïîòðåá, ôîðìóâàííÿ öіííîñòåé, ðîçâèòîê ñàìîñòіéíîñòі, òâîð÷îñòі 
òà äîïèòëèâîñòі.

Ñèñòåìà âèõîâàííÿ îñíîâ åòè÷íîї êóëüòóðè øêîëÿðіâ îõîïëþє øè-
ðîêèé ñïåêòð êîìïîíåíòіâ, ãîëîâíèìè ç ÿêèõ є:

ïîâñÿêäåííà ìåòîäèêà «åòè÷íîãî çàðÿäó», ùî äіє â ñèñòåìі âіëü-
íîãî ñïіëêóâàííÿ äіòåé íà óðîöі, ïåðåðâі, à òàêîæ ó ïîçàóðî÷íèé
÷àñ. Ìåòîäèêà ïåðåäáà÷àє ïîєäíàííÿ åòè÷íîї óñòàíîâêè íà äîáðî-
çè÷ëèâіñòü і ïîâàãó â ñòîñóíêàõ ç іíøèìè ç ôîðìàìè çàïîáіãàííÿ
êîíôëіêòíèì ñèòóàöіÿì і ãіäíîãî âèõîäó ç íèõ;
êîëåêòèâíà ïîçàêëàñíà äіÿëüíіñòü ç åòè÷íîþ ñïðÿìîâàíіñòþ, ñïå-
öіàëüíî îðієíòîâàíà íà çàëó÷åííÿ âñіõ ó÷íіâ äî åòè÷íîãî äіàëîãó,
ñïіëêóâàííÿ, âçàєìîäії.
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Êîæåí ç êîìïîíåíòіâ ñèñòåìè, ìàþ÷è ñâîþ ôóíêöіþ, ñïåöèôі÷íèé 
çìіñò і ìåòîäè÷íó îñîáëèâіñòü, âèêîíóє ïåâíó ÷àñòèíó ïåäàãîãі÷íîãî 
çàâäàííÿ, ùî ïåðåäáà÷àє ãóìàíіñòè÷íèé âïëèâ íà æèòòєäіÿëüíіñòü
øêîëÿðіâ.

Íà äóìêó áàãàòüîõ âèäàòíèõ ïåäàãîãіâ, äіéñíî îñâі÷åíà ëþäèíà 
íå îäìіííî ïîâèííà âîëîäіòè òàêèìè ÿêîñòÿìè: ìàòè çàãàëüíі çíàííÿ, 
çâè÷êó òà âìіííÿ ìèñëèòè, áëàãîðîäñòâî ïî÷óòòіâ àáî âèñîêó ìîðàëüíіñòü.

Îñâі÷åíà ëþäèíà ïîâèííà âìіòè ðîçìіðêîâóâàòè, ùîá âèêîðèñòîâó-
âàòè ñâîї çíàííÿ ç ìàêñèìàëüíîþ êîðèñòþ. Áî âìіííÿ ÷èòàòè і ïèñà-
òè – öå ëèøå ãðàìîòíіñòü. Â îñâі÷åíîї ëþäèíè âіäñóòíіé êîìïëåêñ íå-
ïîâíîöіííîñòі é äîáðå ðîçâèíåíå ðîçóìіííÿ ñâіòó. Ó íåї áіëüøå øàíñіâ 
áóòè ïî÷óòîþ і ñïðèéíÿòîþ âñåðéîç. Çàçâè÷àé íåîñâі÷åíіé ëþäèíі âàæ-
÷å âèñëîâëþâàòè ñâîї ïîãëÿäè òà äóìêè. Õîðîøà îñâіòà ãàðàíòóє, ùî 
ëþäèíà íå ïðîñòî âäîñêîíàëþє ñåáå, à é çäîáóâàє äîâіðó îòî÷óþ÷èõ. 
Íàâ÷àííÿ äîïîìàãàє íàì äіçíàòèñÿ, õòî ìè, ó ùî âіðèìî і ÿêó ðîëü âè-
êîíóєìî â ñîöіóìі. Öå ïî÷óòòÿ ñàìîïîâàãè ìàє âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ 
îñîáèñòіñíîãî çðîñòàííÿ. Ñàìå öіííîñòі є ôóíäàìåíòîì îñâіòè òà óìî-
âîþ ôîðìóâàííÿ ëþäèíè і ñóñïіëüñòâà, ÿêі ó ñâîїé ÿê ïðîôåñіéíіé, òàê 
і ïîâñÿêäåííіé äіÿëüíîñòі âðіâíîâàæóþòü ìîðàëüíî-åòè÷íèé òà ïóáëі÷-
íèé іíòåðåñè.

Åòè÷íå âèõîâàííÿ – ïðîöåñ öіëåñïðÿìîâàíîї ñèñòåìàòè÷íîї âçà-
єìîäії âèõîâàòåëÿ òà âèõîâàíöÿ ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ â ó÷íÿ ñèñòåìè 
ìîðàëüíèõ çíàíü, ïî÷óòòіâ, îöіíîê òà ïîâåäіíêè çãіäíî ç åòè÷íèìè
íîðìàìè і ïðàâèëàìè.

Ìîðàëüíіñòü ç òî÷êè çîðó îöіíêè іíøèõ, ñïіëüíîòè, êóëüòóðè, ùî 
ïåðåäáà÷àє îðієíòàöіþ íà çîâíіøíþ íîðìó. Åòè÷íі ïîãëÿäè òóò ïîñòà-
þòü ÿê íîðìàòèâíà åòèêà, ñèñòåìà ìîðàëüíèõ óÿâëåíü ïðî íîðìè ïî-
âåäіíêè â ñóñïіëüñòâі, ÿê äåîíòîëîãіÿ. Åòè÷íå âèõîâàííÿ ñïðèéìàєòüñÿ 
ÿê ïðîäîâæåííÿ òðàäèöії, іäåíòèôіêàöіÿ іç ñîöіîêóëüòóðíèì îòî÷åí-
íÿì, ïðèéíÿòòÿ íîðì, çàñâîєííÿ ñóêóïíîñòі ïðàâèë і çðàçêіâ ïîâåäіí-
êè, ñàìîîáìåæåííÿ, çàáîðîíà. Ëþäèíà â öüîìó àñïåêòі ñïðèéìàєòüñÿ ó 
âçàєìîçâ’ÿçêó ç âіäïîâіäíî ïðèéíÿòèìè íîðìàìè, і öÿ âіäïîâіäíіñòü 
ïîçíà÷àєòüñÿ êàòåãîðієþ «îñîáèñòіñòü» – ëþäèíà, ùî âіäïîâіäàє ñîöіî-
êóëüòóðíèì î÷іêóâàííÿì (ÿêà ïîâîäèòüñÿ «ÿê ìàє áóòè», «ÿê íàëå-
æèòü ïîâîäèòèñÿ»). Ðåçóëüòàòîì ìîðàëüíîãî âèõîâàííÿ є âèáіð âіäïî-
âіäíîãî ïðèéíÿòîãî ñïîñîáó ïîâåäіíêè ÿê ôîðìè âçàєìîäії ç îòî÷åííÿì.

Ìîðàëüíіñòü, ùî îðієíòîâàíà íà âíóòðіøíüî çðîçóìіëèé ñåíñ ðå-
÷åé і ÿâèù æèòòÿ. Åòè÷íі â÷åííÿ, íà ÿêèõ ґðóíòóєòüñÿ öåé íàïðÿìîê, 
ðîçêðèâàþòü âíóòðіøíі ñïîíóêàëüíі ñèëè і ðåãóëÿòèâè êóëüòóðîâіäïî-
âіäíîї ïîâåäіíêè ëþäèíè, ÿêі ïîñòàþòü ÿê її ìîðàëüíі ÿêîñòі (õàðàêòå-
ðèñòèêè). Ïîøóê ñåíñó ñòàє öåíòðàëüíîþ ïðîáëåìîþ ìîðàëüíîãî âè-
õîâàííÿ. ßê ïèøå Â. І. Ïóçüêî (1998), çíàéòè ñåíñ æèòòÿ îçíà÷àє 
«áóòè ó ñåáå íå â ãîñòÿõ, à âäîìà: ó ìîâі, ó äóìêàõ, ó ïî÷óòòÿõ, ó 
äіÿõ». Ñàìîâèçíà÷åííÿ, ñàìîñòàíîâëåííÿ, ñàìîðåàëіçàöіÿ òà іíøі 
«ñàìî…», ÿêі âèçíà÷àþòü ñàìîöіííіñòü ëþäèíè â æèòòі òà äіÿëüíîñòі, 
ïîòðåáóþòü і ñàìîðåãóëÿöії, ñòðèæíåì ÿêîї є ìîðàëüíіñòü. Ó öüîìó ðîçó-
ìіííі ëþäèíà îöіíþєòüñÿ ç ïîãëÿäó її óíіêàëüíîñòі, íåïîâòîðíîñòі, ùî 
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õàðàêòåðèçóє іíäèâіäóàëüíіñòü ëþäèíè ÿê âèîêðåìëåííÿ її ç îòî÷åííÿ. 
Ëþäèíà ïðîÿâëÿєòüñÿ â õàðàêòåðі ñâîãî ñïіëêóâàííÿ ç íàâêîëèøíіì
ñâіòîì ÿê ñïîñіá îáìіíó іíôîðìàöієþ òà ïîâ’ÿçàíèìè ç íåþ åìîöіéíèìè
ñòàíàìè.

Ç ïîãëÿäó ìîðàëüíîñòі äóõîâíіñòü âèçíà÷àє ñïðÿìîâàíіñòü íà öіí-
íіñíó âçàєìîäіþ ç íàâêîëèøíіì ñâіòîì. Íàÿâíіñòü öіííîñòåé є äåìîí-
ñòðàöієþ íåáàéäóæîñòі ëþäèíè ùîäî ñâіòó. Ãîëîâíîþ âèõîâíîþ ïðîá-
ëåìîþ òóò є ïðîáëåìà äîáðà і çëà, æèòòєâîї ïîçèöії òà її ðåàëіçàöії ó 
âіäïîâіäíіé äіÿëüíîñòі. Åòè÷íà ïîçèöіÿ ëþäèíè ïîñòàє âîäíî÷àñ ÿê ïî-
çèöіÿ ìîðàëüíà і ÿê îñîáèñòіñíà, ùî âіäïîâіäàє çîâíіøíіé íîðìі ïîâå-
äіíêè; ìîðàëüíà ÿê іíäèâіäóàëüíà, çóìîâëåíà ñïåöèôі÷íîþ ñèñòåìîþ
ñåíñó, і äóõîâíà (ñóá’єêòíà, ùî ñòâåðäæóє öіííîñòі â äіÿëüíîñòі).

Áåç åìîöіéíîãî ñòàâëåííÿ íåìîæëèâèé âíóòðіøíіé çâ’ÿçîê ëþäèíè
çі ñâіòîì. Åìîöії – öå ÿâèùà ôіçіîëîãі÷íі, ïñèõîëîãі÷íі, ñîöіàëüíі òà 
ïåäàãîãі÷íі. Òîìó їõ âèâ÷àþòü íà ìіæäèñöèïëіíàðíîìó ðіâíі. Ôіçіîëî-
ãè ââàæàþòü, ùî åìîöії ãåíåòè÷íî ïåðâèííі ñòîñîâíî âîëі òà іíòåëåêòó.
Ó ôіëîñîôñüêèõ і ñîöіàëüíî-åòè÷íèõ äîñëіäæåííÿõ åìîöії ðîçãëÿäàþòü 
ÿê êîìïîíåíò, ùî çàáåçïå÷óє єäíіñòü ðàöіîíàëüíîãî òà åìîöіéíîãî
ó ïðîöåñі ìîðàëüíîãî âèõîâàííÿ ÿê öіëіñíîñòі, ÿê îäíó çі ñêëàäîâèõ 
ïîíÿòòÿ «ìîðàëüíà öіííіñòü», ÿê íåîáõіäíèé êîìïîíåíò і ïñèõîëîãі÷-
íèé ìåõàíіçì ó ïðîöåñі ôîðìóâàííÿ ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé ëþäèíè, ÿê
ôåíîìåí ìіæîñîáèñòіñíîãî ñïіëêóâàííÿ, ñóñïіëüíîãî íàñòðîþ, íàñëіäó-
âàííÿ, íàâіþâàííÿ.

Åñòåòè÷íà îñâіòà, õî÷à і ìàє âêðàé íåîáõіäíèé òåîðåòè÷íèé êîìïî-
íåíò, ñïèðàєòüñÿ íà ïðàêòèêó. Ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê ó ìîëîäøèõ øêî-
ëÿðіâ åòè÷íèõ ïîíÿòü ïîâèííî áàçóâàòèñÿ íà ïðèêëàäі òà ìîäåëþâàííі.

Ìîäåëþâàííÿ є ïîòóæíîþ ñòðàòåãієþ íàâ÷àííÿ. Âîíî ñêëàäàєòüñÿ ç
äâîõ ðіçíèõ, àëå ïîâ’ÿçàíèõ ìåõàíіçìіâ. Ïåðøèé – öå ñëîâåñíå, òå, ùî
ìè ãîâîðèìî. Äðóãèé êîìïîíåíò – öå òå, ùî ìè ðîáèìî. Òåîðåòè÷íî 
ìіæ ñêàçàíèì і çðîáëåíèì ìàє áóòè âіäïîâіäíіñòü. Ó÷íі äóæå óâàæíî
ñïîñòåðіãàþòü êîíãðóåíòíіñòü (âіäïîâіäíіñòü, óçãîäæåíіñòü) àáî íåâіä-
ïîâіäíіñòü ìіæ öèìè äâîìà êîìïîíåíòàìè. Ó÷èòåëі òà áàòüêè – öå
«äçåðêàëà» òà ìîäåëі, ó ÿêèõ ó÷íі äèâëÿòüñÿ íà ñåáå. Îòæå, áàòüêè òà
â÷èòåëі íåñóòü ìîðàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü çà ùîäåííå íàâ÷àííÿ íà ñâî-
їõ ïðèêëàäàõ.

Êîíãðóåíòíіñòü – äóæå êîðèñíà ðèñà. Êîíãðóåíòíі ëþäè ÷óäîâі ñïі-
êåðè, ÿêі çàâæäè ñïðàâëÿþòü äîáðå âðàæåííÿ. ßêùî ëþäèíà äóìàє,
ãîâîðèòü, âіä÷óâàє і ðîáèòü îäíå é òå ñàìå, òî â öåé ìîìåíò âîíà є  êîí-
ãðóåíòíîþ. Çàãàëîì êîíãðóåíòíіñòü – öå ñòàí öіëіñíîñòі òà ùèðîñòі,
êîëè âñі ÷àñòèíêè îñîáèñòîñòі ñïðÿìîâàíі äî îäíієї ìåòè òà ïðàöþþòü
óçãîäæåíî. Êîíãðóåíòíèì ëþäÿì çàâæäè ëåãøå çíàõîäèòè ñïіëüíó
ìîâó çі ñâîїì ñïіâðîçìîâíèêîì, êîëåãîþ ÷è íàâіòü íåçíàéîìöåì. Àäæå,
êðіì âåðáàëüíîãî ñïіëêóâàííÿ, ïіäñâіäîìî ìè ñïðèéìàєìî ùå é ïåâíі
ñëàáêі ñèãíàëè, ÿêі ÷èòàþòüñÿ íà їõíіõ îáëè÷÷ÿõ [5].

Ìåòîäîëîãіÿ íàâ÷àííÿ åòè÷íîãî âèõîâàííÿ îðієíòîâàíà íà ôîðìó-
âàííÿ ñòàâëåííÿ òà öіííîñòåé, ÿêі ґðóíòóþòüñÿ íà êîíêðåòíèõ æèòòє-
âèõ ñèòóàöіÿõ, íà ïðîòèâàãó çàïàì’ÿòîâóâàííþ ïåâíîї іíôîðìàöії.
Ìåòîäîëîãіÿ ìîäåëþâàííÿ åòè÷íîї ïîâåäіíêè ïîâèííà ìàòè òàêі õà-
ðàêòåðèñòèêè: 
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äåìîêðàòèçóþ÷à, îñêіëüêè îñâіòà áàçóєòüñÿ íà äåìîêðàòè÷íіé êîí-
öåïöії. Øêîëà, êëàñ, îñâіòíі ñòðàòåãії òà ôîðìè îöіíþâàííÿ ïîâèííі 
ìàòè äåìîêðàòèçóþ÷èé õàðàêòåð. ×åñíå, ïðîçîðå òà íåçààíãàæîâà-
íå îöіíþâàííÿ є äóæå âàæëèâèì â îñâіòíüîìó ïðîöåñі. ×åñíіñòü 
â îöіíþâàííі є îñíîâîþ ó âñòàíîâëåííі äîâіðè ìіæ âèêëàäà÷åì/
ó÷èòåëåì òà çäîáóâà÷åì îñâіòè. Âàæëèâî, ùîá ó÷íі îâîëîäіëè öієþ 
õàðàêòåðèñòèêîþ, âèêîðèñòîâóâàëè òà ìîäåëþâàëè її ùîäíÿ [9]; 
ïðåâåíòèâíà (ïðîôіëàêòè÷íà, ïîïåðåäæóâàëüíà), îñêіëüêè îñâі-
òà ïîâèííà ïіäãîòóâàòè ó÷íіâ äî îñîáèñòèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіé ñî-
öіàëüíîãî õàðàêòåðó, òàêèõ ÿê ó÷àñòü ãðîìàäÿí ó äåìîêðàòè÷íîìó 
æèòòі òîùî. Öÿ ìîäåëü ïîâèííà äàòè ìîæëèâіñòü ó÷íÿì áóòè ùàñ-
ëèâèìè, æèâó÷è ó ñâіòі, ÿêîìó âëàñòèâі çìіíè; ñïîæèâ÷і ïîòðåáè, 
äå іñíóє áåçëі÷ øëÿõіâ âèêîðèñòàííÿ çàêîííèõ і íåçàêîííèõ ðå÷î-
âèí òîùî;
êîìóíіêàòèâíà, ïðèçíà÷åíó äëÿ çàîõî÷åííÿ òà ðîçâèòêó íàâè÷êè 
ñïіëêóâàííÿ, äіàëîãó. Ó öüîìó êîìïîíåíòі ðîëü ó÷èòåëіâ äóæå 
âàæëèâà. Ó÷èòåëü ìàє âèêîðèñòîâóâàòè òà ìîäåëþâàòè äіàëîãè,
çàîõî÷óâàòè ó÷íіâ äî ñïіëêóâàííÿ òà âèñëîâëþâàííÿ. Ñëіä çàçíà-
÷èòè, ùî ñòèëü ñïіëêóâàííÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíèé ç òèì, ÿê ìè óìієìî 
çàïîáіãàòè êîíôëіêòàì àáî âèðіøóâàòè їõ. Ëþäèíà ç àãðåñèâíèì, 
íåøàíîáëèâèì і áåçêîìïðîìіñíèì ñòèëåì ñïіëêóâàííÿ ìîæå ìàòè 
òðóäíîùі ó âèðіøåííі êîíôëіêòó â ìèðíèé åôåêòèâíèé ñïîñіá.

Ïðèêëàäè çàâäàíü ó ïіäðó÷íèêàõ äëÿ 3–4 êëàñó, àâòîðіâ Ò. Ã. Ãіëüáåðã, 
Ñ. Ñ. Òàðíàâñüêîї, Ë. Â. Ãðóáіÿí, Í. Ì. Ïàâè÷, âèä-âî «Ãåíåçà» (2020).

Чи доводилося вам бути свідками чи учасниками конфліктної ситуації або супе-
речки? Як ви почувалися? Чи змогли домовитися й порозумітися? Які риси ха-
рактеру допомогли вам розв’язати ситуацію?
Чому не можна допускати конфлікти, а треба їм запобігати? Як можна зробити 
класну спільноту приємним середовищем для навчання?
Уявіть, що ви з друзями граєте у футбол на спортивному майданчику. До вас 
підходить гурт дітей і говорить, що це їхній майданчик, вони тут грали ще влітку. 
Як можна розв’язати такий конфлікт? Запропонуйте кілька варіантів.
Вправа-гра «Займи позицію». З двох варіантів оберіть той, що стосується вас.

1. А Я завжди прагну досягти
свого

 Б Я намагаюся знайти компро-
місне рішення

2. А Зазвичай я наполегливо праг-
ну добитися свого

Б Я намагаюся зробити все, 
щоб уникнути марного напру-
ження у стосункахження у стосунках

Яке з наступних тверджень є правильним (істинним)?
Щоб вирішити конфлікт між друзями мирним шляхом, потрібно дотримуватися 
такої стратегії:

 після виявлення конфлікту необхідно запропонувати кілька рішень, одне з 
яких задовольнить усі сторони;

 у разі виникнення конфлікту між друзями, не варто іншим втручатися;
 щоб знайти спільну мову та досягти домовленостей, важливо провести діа-
лог, враховуючи думку кожного;

 якщо обране рішення для вирішення конфлікту не дало очікуваних резуль-
татів, необхідно шукати нові альтернативи.
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Що робити, коли конфлікт усе ж стався?

Ìåòîäîëîãіÿ åòè÷íîãî íàâ÷àííÿ ðåãóëþєòüñÿ íèçêîþ ïåäàãîãі÷íèõ
íàñòàíîâ. Ïåðøà ç íèõ – öå áåçóìîâíå ïðèéíÿòòÿ â÷èòåëåì óñіõ ó÷íіâ.
Ó êëàñі òà â øêîëі íå ïîâèííî áóòè íåðіâíîñòі ìіæ ó÷íÿìè ç áóäü-ÿêîї 
ïðè÷èíè. Óñі ëþäè ðіâíі, і øêîëà є іäåàëüíèì ìіñöåì äëÿ ìîäåëþâàí-
íÿ öüîãî ôóíäàìåíòàëüíîãî ïðàâà.

Äðóãà íàñòàíîâà – öå òå, ùî åòè÷íó ïîâåäіíêó ñëіä ïîñòіéíî ïðîïàãó-
âàòè â êëàñі òà â øêîëі. Ïîâàãà äî іíøèõ є íàéâèùîþ öіííіñòþ, ç ÿêîї 
âèïëèâàþòü òàêі – ãіäíіñòü, òîëåðàíòíіñòü і ïàðòíåðñòâî. Ñàìå «ïîâàæà-
òè ãіäíіñòü, ïðàâà, ñâîáîäè òà çàêîííі іíòåðåñè âñіõ ó÷àñíèêіâ îñâіòíüîãî 
ïðîöåñó, äîòðèìóâàòèñÿ åòè÷íèõ íîðì» є âèìîãîþ äî çîáîâ’ÿçàíü çäî-
áóâà÷іâ îñâіòè, ùî çàôіêñîâàíî ó Çàêîíі Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó».

Ïðèêëàäè çàâäàíü ó ïіäðó÷íèêàõ äëÿ 3–4 êëàñіâ:
Що є спільного у правилах поведінки та у правилах дружби? Чи можна дружбу
виміряти грошима? Чи важливо мати друзів? Скільки може бути друзів в однієї 
людини?
Друг або подруга у вашій присутності сказав/-ла неправду вчителеві/учительці.
Ваші дії:

скажете вчителеві/вчительці, що друг (подруга) сказав/-ла неправду;
переконаєте його/її, щоб він/вона самі виправили ситуацію.

Підготуйте у групах невеликі повідомлення чи замітки для шкільної газети «Мій 
клас – дружна спільнота».
Пригадайте правила етикету, які допомагають  спілкуванню. Театра лізуйте в па-
рах ситуації:

1. Ви купуєте хліб у магазині. Зверніться до продавчині.
2. Ви хочете знайти цікаву книжку в шкільній бібліотеці. Що ви скажете?
3. Ви приймаєте друзів у себе вдома. Які слова гостинності ви скажете?

Оскільки школа є громадським місцем, у ній також діють правила шкільного ети-
кету. Уставте пропущені слова.

Запізнюватися на уроки ... ... ,  тому що ... .
Після дзвоника учні повинні ... ... , щоб ... .
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На уроках потрібно ... ... , для того щоб ... .
Під час уроку не можна ... ... , тому що ... .
На перерві дозволяється ... ... ,  для того щоб ... .
У школу не можна приносити ... ... ,  оскільки ... .

Пригадайте та розкажіть випадок із життя, коли знання правил етикету стало вам 
у пригоді.

 Що означає «етичне ставлення до тварин»? Що відчувають домашні улюбленці, 
які опиняються на вулиці? Яких етичних норм поведінки потрібно дотримуватися 
у спілкуванні з тваринами?

 Пограйте в гру «Хочу, можу, треба». По черзі додавайте до кожного словосполу-
чення своє слово.

Я хочу…         Я можу…        Я мушу…
Чи завжди у вашому житті узгоджувалися «хочу», «можу», «треба»? Наведіть по-
зитивні приклади.

 Чи знаєте ви, коли говорити «Ти», а коли  «Ви»? Полегшити спілкування між різ-
ними людьми за віком, статтю тощо нам допоможуть правила етикету. Звертання 
«Ви» доречне в офіційному спілкуванні та до незнайомих або ледь знайомих лю-
дей у транспорті, в громадських місцях, а також до людей старшого віку. На «Ти» 
звертаються до однолітків, у родині, до знайомих, друзів та тих, хто не проти, аби 
до нього так зверталися. Найкраще запитати співрозмовників, чи згодні вони
перейти на «Ти» у спілкуванні.  

 Виберіть одне з громадських місць і спільно складіть правила поведінки в ньому.
Ãîëîâíîþ іäåєþ, ÿêà òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç ïîâàãîþ äî іíøèõ, є ñïðèÿí-

íÿ ãåíäåðíіé ðіâíîñòі. Íå ìîæíà çàáóâàòè, ùî ìіæ ñåêñèçìîì і íàñèëü-
ñòâîì іñíóє òіñíèé âçàєìîçâ’ÿçîê. Øêîëà ÿê іíñòèòóöіÿ, âіäïîâіäàëüíà
çà îôіöіéíå íàâ÷àííÿ äіòåé, íå ìîæå äîçâîëÿòè âіäòâîðåííÿ ñòåðåîòèï-
íîї ñåêñèñòñüêîї òà äèñêðèìіíàöіéíîї ïîâåäіíêè òà ñòàâëåííÿ äî ñòàòі. 
Êðіì òîãî, âîíà âіäïîâіäàє çà ðåàëіçàöіþ ñòðàòåãіé, ùî ðîçâèâàþòü íå 
ñåêñèñòñüêі àáî äèñêðèìіíàöіéíі óñòàíîâêè òà ïîâåäіíêó. Ç іíøîãî 
áîêó, øêîëà є îäíèì іç çàêëàäіâ, ïîêëèêàíèõ äîïîìîãòè ó÷íÿì çðîçó-
ìіòè ïðè÷èíè äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà òà ÿê íàâ÷èòèñÿ ìîäåëåé ïîâå-
äіíêè, ùî ñïðèÿþòü ïîâàçі, òîëåðàíòíîñòі, ãіäíîñòі âñіõ ëþäåé òà ìèð-
íîìó ñïіâіñíóâàííþ.

Îñíîâíèìè ìåòîäàìè åòè÷íîãî âèõîâàííÿ є ïðèêëàä, ïåðåêîíàííÿ, çà-
îõî÷åííÿ, ñòèìóëþâàííÿ, ïðèâ÷àííÿ, âïðàâè, íàñëіäóâàííÿ, âèêîíàííÿ 
ñèòóàòèâíèõ çàâäàíü, àíàëіç і ñàìîàíàëіç îñîáèñòіñòþ ñâîїõ ó÷èíêіâ òîùî.

Ïåäàãîãі÷íèì îðієíòèðîì ó âèêîðèñòàííі ñòðàòåãіé òà çìіñòó є äî-
ñâіä ó÷íіâ. Íàâåäåííÿ ïðèêëàäіâ і ñèòóàöіé, ïîâ’ÿçàíèõ ç ó÷íÿìè, äî-
ïîìàãàє їì êðàùå çàñâîїòè çìіñò òà çàñòîñóâàòè éîãî íà ïðàêòèöі.

Íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ó÷èòåëü ñòâî-
ðþє óìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ òà çàñòîñóâàííÿ ó÷íÿìè çîâíіøíіõ ïðîÿâіâ 
ëþäñüêîї êóëüòóðè, òàêèõ ÿê âèõîâàíіñòü, äîòðèìàííÿ åòèêåòíèõ 
íîðì, ïðàâèë ñïіëêóâàííÿ, ïîâàãè äî çâè÷àїâ, òðàäèöіé òîùî. Âèðîá-
ëåííÿ óìіííÿ êðèòè÷íî ìèñëèòè – âàæëèâèé і íåîáõіäíèé ïðèíöèï 
åòè÷íîї ïіäãîòîâêè ó÷íіâ. Äëÿ öüîãî â÷èòåëü ìàє ðîçóìіòè, ùî ó÷íі 
çäàòíі äóìàòè ñàìі çà ñåáå, ìîæóòü ìàòè ðіçíі äóìêè òîùî.

Ïðèêëàäè çàâäàíü:
Доберіть за зразком слова з довідки. Змінюйте їх відповідно до роду іменників.

Зі щирим серцем – з добрими намірами.
Щира дружба – … 
Щирий друг – …
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Щире прохання - …
Щира душа – …
Щира молитва – …

Слова для довідки: справжній, чесний, вірний, самовідданий, дійсний, правдивий,
відвертий, сердечний, з добрими намірами, чистий, ласкавий, палкий, завзятий, ста-
ранний, безкорисливий, гостинний, приязний, привітний, душевний, людяний.

Чи завжди ви поводитеся толерантно? Що означає бути щирою людиною? Що 
означає поважати себе самого?
Оберіть правильне твердження для того, щоб продовжити речення.

Чи радієте ви успіхам друзів? Назвіть риси людського характеру, що допомагають 
дружити. Що може зруйнувати довіру між друзями? Чи є друзі у тих, хто ображає 
інших?

Îäíієþ ç íàéñåðéîçíіøèõ ïðîáëåì, ç ÿêèìè ñòèêàєòüñÿ ñó÷àñíå ñóñ-
ïіëüñòâî, є òå, ùî áàãàòî éîãî ÷ëåíіâ ðîñëè і ðîçâèâàëèñÿ, íå çíàþ÷è,
ùî òàêå äèñöèïëіíà ÷è ïðàâèëüíà ïîâåäіíêà. Áàãàòî ëþäåé æèâóòü
ñâîїì æèòòÿì ç ïåðåêîíàííÿì, ùî çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá – öå 
íàéãîëîâíіøå.

Îäíèì ç íàéâàæëèâіøèõ åëåìåíòіâ, ÿêèé øêîëà ìîæå âèêîðèñòî-
âóâàòè äëÿ âèõîâàííÿ åòè÷íîї êóëüòóðè, є øêіëüíà äèñöèïëіíà. Øêіëü-
íі ïðàâèëà ïîâèííі áóòè ÷іòêèìè òà ïîñëіäîâíèìè. Âîíè ìàþòü áóòè
ñïðàâåäëèâèìè, ñïðèÿòè êîãíіòèâíèì, ïîâåäіíêîâèì çìіíàì і áóòè
ñôîðìóëüîâàíèìè â êîíòåêñòі äåìîêðàòè÷íîї ó÷àñòі âñіõ ó÷àñíèêіâ
îñâіòíüîãî ïðîöåñó. Іíàêøå êàæó÷è, ó÷íі òàêîæ ïîâèííі áðàòè ó÷àñòü
â îáãîâîðåííі òà ðåàëіçàöії øêіëüíèõ ïðàâèë. Êîëè ó÷íі ìóñÿòü ïіäêî-
ðÿòèñÿ òà äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë äèñöèïëіíè, ðîçðîáëåíèõ іíøèìè,
ðіâåíü ïðèõèëüíîñòі äî ïðàâèë є íèçüêèì, ó÷íі íå ìàþòü âíóòðіøíüîї
ìîòèâàöії äîòðèìóâàòèñÿ їõ. Êîëè ó÷íі áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü â îáãî-
âîðåííі òà âñòàíîâëåííі íîðì, ùî êåðóâàòèìóòü їõíüîþ ïîâåäіíêîþ,
ó íèõ ðîçâèâàєòüñÿ ïî÷óòòÿ âіäïîâіäàëüíîñòі òà ñïðèéíÿòòÿ ïðàâèë і 
íîðì [6]. Ó÷èòåëü, ÿêèé äîòðèìóєòüñÿ åòè÷íèõ íîðì ñïіëêóâàííÿ ç 
ó÷íÿìè, ïåðåäàє їì âàæëèâó ìîäåëü åòè÷íîї ïîâåäіíêè.

Ïðèêëàäè åòè÷íîãî ñòàâëåííÿ â÷èòåëіâ
Звертатися до етичних норм поведінки не лише на уроках у школі, а й в родині
(сім’ї), серед колег (друзів) тощо. 
Чітко дотримуватися методів навчання. 
Прислухатись до думки учнів та поважати її. 
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Дотримуватись термінів здачі документації тощо. 
Не викривати помилок чи недоліків учнів перед усім класом. Спілкуватися з кон-
кретним учнем наодинці.
Бути справедливим в оцінюванні тестів і шкільних завдань учнів. 
Шанобливо ставитися до колег, батьків, шкільних працівників.
Не коментувати в класі з учнями поведінку чи методи інших викладачів.
Діяти ініціативно та виважено щодо інклюзії (інтеграції) учнів з фізичними вада-
ми чи психологічними розладами.

Çàëó÷åííÿ äіòåé äî àêòèâíîї ïіçíàâàëüíîї і íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, 
âèêîðèñòàííÿ àêòèâíèõ òà іíòåðàêòèâíèõ ìåòîäіâ, êîëè ó÷íі є «ñóá’єê-
òàìè» íàâ÷àííÿ, ñïіëüíî âèêîíóþòü òâîð÷і çàâäàííÿ, äіëÿòüñÿ ñâîїìè 
äóìêàìè, äèñêóòóþòü ç îäíîêëàñíèêàìè і â÷èòåëåì, àïðîáóþòü ìîäåëі 
áàæàíîї ïîâåäіíêè â ðîëüîâèõ іãðàõ, ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ é çàñòîñó-
âàííþ åìîöіéíî-öіííіñíîї òà äіÿëüíіñíîї ñêëàäîâîї íàâ÷àííÿ. 

Ìåòîäè і ïðèéîìè åòè÷íîãî âèõîâàííÿ

Завдання етичного виховання Методи і методичні прийоми
Розуміння школярами сутності
людини як істоти духовної, як 
особистості та індивідуальності.
Усвідомлення життя як найви-
щої цінності, розвиток почуття
власної гідності, шанобливого
ставлення до інших людей.
Розвиток в учнів прагнення до
спів праці, до злагоди з іншими
людьми, потреби робити до-
бро, розвиток прагнення до
любові і спілкування.
Засвоєння норм моралі та
правил культурної поведінки.

Порівняння органів людини і тварин.
Обговорення біологічної та соціальної сут-
ності людини.
Показ ролі слова, мови у свідомій діяльності 
людей.
Формування уявлень про інстинкт (пояснення).
Методи з безпосереднім вивченням люд-
ського організму (практичні).
Використання колективних методів роботи 
учнів.
Захоплива бесіда, бесіда з проблемними за-
питаннями, які потребують продуманої від-
повіді учнів.
Практикування правил поведінки.

Öіëі åòè÷íîãî òà ìîðàëüíîãî âèõîâàííÿ ñêëàäàþòüñÿ íàâêîëî êîí-
öåïöіé àâòîíîìії òà ñàìîðåàëіçàöії.

Âàæëèâèì çàâäàííÿì øêіëüíîї îñâіòè íà óñіõ її ðіâíÿõ ìàє áóòè 
ðîçâèòîê ñàìîñòіéíîñòі â ó÷íіâ, çäàòíèõ äóìàòè ïðî ñåáå, äіÿòè 
âіäïîâіäíî äî îñîáèñòèõ ïåðåêîíàíü, êðèòè÷íî ìèñëèòè, áðàòè íà 
ñåáå âіäïîâіäàëüíіñòü òîùî. Ó òîìó ÷èñëі ïіäêðåñëþþ÷è çàëåæ-
íіñòü ëþäèíè âіä êóëüòóðíîãî êîíòåêñòó, ó ÿêîìó âîíà ôîðìóєòü-
ñÿ, âèçíàþ÷è ïðè öüîìó її çäàòíіñòü ìіðêóâàòè, àáñòðàãóâàòèñÿ íà 
îñíîâі öіííîñòåé òà ïðèíöèïіâ, ùî ñòîñóþòüñÿ óíіâåðñàëіçîâàíîãî
çìіñòó. Ïðèêëàäîì öüîãî çìіñòó є ïðàâà ëþäèíè.
Íàâ÷àëüíà äіÿëüíіñòü ïîâèííà äàâàòè çìîãó äèòèíі ðîçâèâàòèñÿ, óñâі-
äîìëþâàòè, óðіçíîìàíіòíþâàòè, êîîðäèíóâàòè ñâîї ìîòèâàöії ùîäî 
øêіëüíîї äіÿëüíîñòі, ñâîãî ñîöіàëüíîãî æèòòÿ. Ó ìàéáóòíüîìó ðîáèòè 
ïðàâèëüíèé âèáіð (ïðîôåñії, ðîáîòè, ðîëі), ùî ñïèðàєòüñÿ íà âëàñíó 
ðіøó÷іñòü і ñïðÿìîâàíіñòü, ÿêі ґðóíòóþòüñÿ íà äóæå îñîáèñòîìó çíà-
÷åííі òà ðîçóìіííі òîãî, ùî æèòòÿ ãàðíå, áàæàíå. Òàêå íàëàøòóâàí-
íÿ ïîâèííî íàâ÷èòè äèòèíó áóäóâàòè ïðîєêòè îñîáèñòîї ðåàëіçàöії, 
ïî÷èíàþ÷è ç ïðîєêòó â її øêіëüíîìó æèòòі òà ðóõàþ÷èñü äî ðîáî÷îãî 
òà ïðîôåñіéíîãî ïðîєêòó, à â öіëîìó – äî æèòòєâîãî ïðîєêòó.
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Øêіëüíå æèòòÿ ìàє áóòè ïîâ’ÿçàíå ç ïîñòіéíîþ ðîáîòîþ íàä åòè÷íèì
âèõîâàííÿì, ùî ïîâ’ÿçàíå ç óñâіäîìëåíіñòþ êðèòåðіїâ, íîðì òà óñòà-
íîâîê, ÿêі ñïðèÿþòü ñïіâіñíóâàííþ òà äàþòü çìîãó ðîçâèâàòè ñïіëüíі 
òà іíøі іíäèâіäóàëüíі öіëі; äåìîêðàòè÷íå æèòòÿ ïî÷èíàєòüñÿ âäîìà. 

Ïðèêëàä çàâäàííÿ ç ïіäðó÷íèêà «ß äîñëіäæóþ ñâіò, 3 êë.» àâòîðіâ
Í. Ì. Áіáіê, Ã. Ï. Áîíäàð÷óê, âèä-âà «Ðàíîê» (2020).

Обговоріть правила поведінки в сім’ї. Доповніть їх, де необхідно, словом «НЕ». 
Спільно продовжте перелік правил.

Åòèêà ÿê êàòåãîðіÿ ñêëàäàєòüñÿ іç çàãàëüíèõ åòè÷íèõ ïðèíöèïіâ і 
ïðàâèë ïîâåäіíêè, ÿêі ïîâ’ÿçóþòüñÿ ç êîíêðåòíîþ ñôåðîþ äіÿëüíîñòі. 
Àëå íåçìіííèì є òå, ùî ïîíÿòòÿ åòèêè íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíå ç ïîíÿò-
òÿì äîáðî÷åñíîñòі. 

Äîáðî÷åñíіñòü – ÷åñíîòà, ÷åñíіñòü, ìîðàëüíіñòü, ïîðÿäíіñòü, ëþ-
äÿíіñòü äîáðîäіéíіñòü âèñîêà ìîðàëüíà ÷èñòîòàäÿíіñòü, äîáðîäіéíіñòü, âèñîêà ìîðàëüíà ÷èñòîòà.

Äîáðî÷åñíіñòü – ôóíäàìåíòàëüíå ìîðàëüíå ïîíÿòòÿ, ùî õàðàê-
òåðèçóє ãîòîâíіñòü і çäàòíіñòü îñîáè ñâіäîìî é òâåðäî ñëіäóâàòè äî-
áðó; ñóêóïíіñòü âíóòðіøíіõ, äóøåâíèõ é іíòåëåêòóàëüíèõ, ÿêîñòåé, 
ùî âòіëþþòü ëþäñüêèé іäåàë ó éîãî ìîðàëüíіé äîñêîíàëîñòі [10].

Äîáðî÷åñíèé – ÿêèé æèâå ÷åñíî, äîòðèìóєòüñÿ âñіõ ïðàâèë ìîðàëі.

Äîáðî÷åñíіñòü – åòè÷íà êàòåãîðіÿ. Íàòîìіñòü àêàäåìі÷íà äîáðî÷åñ-
íіñòü є êàòåãîðієþ íîðìàòèâíîþ, ïðîïèñàíîþ ó âіò÷èçíÿíîìó çàêîíî-
äàâñòâі é ìіæíàðîäíîìó ïðàâі, ç óñіìà íàñëіäêàìè ïðàâîâîãî õàðàêòå-
ðó, ùî ç öüîãî âèïëèâàþòü [9].

Íåçâàæàþ÷è íà òå ùî òåðìіí «êóëüòóðà àêàäåìі÷íîї äîáðî÷åñíîñòі»
є âіäíîñíî íîâèì, ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ âіí є äîñèòü çàòðåáóâàíèì òà ðîç-
ïîâñþäæåíèì. Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó» âèçíà÷àє àêàäåìі÷íó äî-
áðî÷åñíіñòü «ÿê ñóêóïíіñòü åòè÷íèõ ïðèíöèïіâ òà âèçíà÷åíèõ çàêîíîì
ïðàâèë, ÿêèìè ìàþòü êåðóâàòèñÿ ó÷àñíèêè îñâіòíüîãî ïðîöåñó ïіä ÷àñ 
íàâ÷àííÿ, âèêëàäàííÿ òà âïðîâàäæåííÿ íàóêîâîї (òâîð÷îї) äіÿëüíîñòі
ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ äîâіðè äî ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ òà/àáî íàóêîâèõ 
(òâîð÷èõ) äîñÿãíåíü».

×åñíіñòü – âіäêðèòіñòü і óíèêíåííÿ îáìàíó ó ñòîñóíêàõ ç іíøè-
ìè ëþäüìè і ñîáîþìè ëþäüìè і ñîáîþ.

×åñíèé – ÿêèé âіäçíà÷àєòüñÿ âèñîêèìè ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè; 
ñóìіñíèé ç ïîíÿòòÿìè ÷åñòі, ÷åñíîñòі, ç ïðàâèëàìè ÷åñòі; ÿêèé íå 
çàñëóãîâóє íіÿêîї äîãàíè; ïîðÿäíèé, íі÷èì íå çàïëÿìîâàíèé; øàíîâ-
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íèé, ïîâàæíèé, ñïîâíåíèé ÷åñòі; øàíîâíèé çà ñâÿòіñòþ і 
ðåëіãіéíіñòþ. [Äîâіäíèê ç àêàäåìі÷íîї äîáðî÷åñíîñòі äëÿ 
øêîëÿðіâ / Çà çàã. ðåä. Î. Î. Ãóæâè. Õàðêіâ. – 2018.]

Ó ñó÷àñíîìó êîíòåêñòі «ìîðàëüíå âèõîâàííÿ» і «âèõîâàííÿ äîáðî÷åñ-
íîñòі» є ñèíîíіìі÷íèìè. Â óêðàїíñüêіé ìîâі (íà âіäìіíó, íàïðèêëàä, âіä 
àíãëіéñüêîї (virtue – virtues) ÷è ðîñіéñüêîї (äîáðîäåòåëü – äîáðîäåòåëè)) 
òåðìіí «äîáðî÷åñíіñòü» ðіäêî âæèâàþòü ó ìíîæèíі. Íàòîìіñòü, íàé÷àñòі-
øå âèêîðèñòîâóþòü òåðìіí «÷åñíîòè». Ïåðåëіê òàêèõ ÷åñíîò/äîáðî÷åñ-
íîñòåé íå є âè÷åðïíèì і âàðіþєòüñÿ çàëåæíî âіä іñòîðè÷íîãî é êóëüòóðíî-
ãî êîíòåêñòó. Ãîëîâíèìè ÷åñíîòàìè â ñó÷àñíîìó ñâіòі є: ïðàâäèâіñòü, 
ñïðàâåäëèâіñòü, õîðîáðіñòü/ìóæíіñòü/ñìіëèâіñòü; ìóäðіñòü, òîëåðàíò-
íіñòü, âіðíіñòü, ùèðіñòü, àëüòðóїçì, ãóìàíіçì, âіääàíіñòü îáîâ’ÿçêó [9].

Ïðèêëàäè çàâäàíü іç øêіëüíèõ ïіäðó÷íèêіâ äëÿ 3 êëàñó:
Утворіть пари антонімів чеснот.

доброчесність впертість
щедрість підлість
ввічливість скупість
поступливість нечемність

Утворіть ряди синонімів чеснот.

благодійність витривалість, толерантність
доброзичливість благодіяння, милість
милосердя завзятість, невтомність, настирність
наполегливість людяність, щирість, гостинність
терплячість доброчинність, добродіяння

Які чесноти найбільше шанують у суспільстві? Поясніть вашу думку.
Оберіть з наступного тексту ті ситуації, що відповідають правилам поведінки та 
не порушують моральні норми.

Допомогти подрузі нести наплічник. Дражнити однокласника, що заїкається. Дати 
списати виконані завдання із зошита. Випадково штовхнути когось. Поділитися цукер-
ками з друзями. На перерві пояснити товаришу, як виконати складне завдання. 

Пригадайте та розкажіть у парі про свої добрі вчинки.
 Що допомагає дізнатися, вчинок хороший чи поганий?

Âàæëèâèì ÷èííèêîì åòè÷íèõ âçàєìèí ó ñïіëüíîòі є ñïðàâåäëèâіñòü. 

Ñïðàâåäëèâіñòü – ìîðàëü і ÷åñíîòà, âðàçëèâіñòü ÿê íà ñóñïіëü-
íå äîáðî, òàê і íà ñóñïіëüíå çëî. Çà Ïëàòîíîì, ñïðàâåäëèâіñòü – öå 
íàéâèùà ÷åñíîòà, ùî óòðèìóє ìóæíіñòü, ïîìіðêîâàíіñòü і ìóäðіñòü
ó ïîâíіé ðіâíîâàçі é ãàðìîíії («êîæíîìó ñâîє»).

Äî îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè, ùî ñòîñó-
þòüñÿ àêàäåìі÷íîї äîáðî÷åñíîñòі òà çàçíà÷åíі â Äåðæàâíîìó ñòàíäàðòі 
ïî÷àòêîâîї îñâіòè, íàëåæàòü:

(äëÿ 1–2 êëàñіâ) çàçíà÷àє àâòîðñòâî âëàñíèõ ðîáіò; âèÿâëÿє ïî-
âàãó äî àâòîðñòâà іíøèõ îñіá [2 ІÔÎ 4.3];
(äëÿ 3–4 êëàñіâ) äîòðèìóєòüñÿ ïðàâèë âèêîðèñòàííÿ âëàñíèõ і 
÷óæèõ òâîðіâ [4 ІÔÎ 4.3].
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Ïåäàãîãі÷íîþ óìîâîþ ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè àêàäåìі÷íîї äîáðî÷åñ-
íîñòі є âèõîâàííÿ ó ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ öіííîñòåé êóëüòóðè àêàäåìі÷-
íîї äîáðî÷åñíîñòі (îïàíóâàííÿ ó÷íÿìè ñèñòåìè ìîðàëüíèõ ïîíÿòü ùîäî 
àêàäåìі÷íîї äîáðî÷åñíîñòі; ðîçâèòîê â ó÷íіâ êîìïëåêñó ïñèõîëîãі÷íèõ 
îñîáèñòіñíèõ õàðàêòåðèñòèê, ùî ñïðèÿþòü àêàäåìі÷íіé äîáðî÷åñíîñòі 
÷åðåç îâîëîäіííÿ ó÷íÿìè äîñâіäîì çäіéñíåííÿ ÿêіñíîї, ñàìîñòіéíîї òà 
òâîð÷îї íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі). Íàïðèêëàä, äëÿ åôåêòèâíîãî ôîðìóâàí-
íÿ êóëüòóðè àêàäåìі÷íîї äîáðî÷åñíîñòі â ó÷íіâ ìîëîäøîãî øêіëüíîãî 
âіêó íà óðîêàõ ìîâíî-ëіòåðàòóðíîї ãàëóçі ïîòðіáíî ñèñòåìíî çàñòîñîâó-
âàòè ïèñüìîâèé ïåðåêàç, ùî ñïðèÿòèìå âèðîáëåííþ íàâè÷îê ïåðåôðàçó-
âàííÿ òåêñòó, ñàìîñòіéíîãî âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü, öèòóâàííÿ.

Óñâіäîìëåííÿ åòè÷íèõ öіííîñòåé åôåêòèâíîї ñïіâïðàöі, ãîòîâíіñòü
äî âòіëåííÿ â æèòòÿ іíіöіéîâàíèõ іäåé, ïðèéíÿòòÿ âëàñíèõ ðіøåíü ïå-
ðåäáà÷åíî êëþ÷îâîþ êîìïåòåíòíіñòþ Ïіäïðèєìëèâіñòü òà ôіíàíñîâà
ãðàìîòíіñòü, à çäàòíіñòü äî áåçïå÷íîãî òà åòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ çà-
ñîáіâ іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíîї ñôåðè íàëåæèòü äî Іíôîðìàöіéíî-
êîìóíіêàöіéíîї êëþ÷îâîї êîìïåòåíòíîñòі, ùî îêðåñëåíі â Äåðæàâíîìó 
ñòàíäàðòі ïî÷àòêîâîї îñâіòè òà âðàõîâóþòüñÿ ó âèçíà÷åííі âèìîã äî
îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ.

Ó Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàìàõ іíòåãðîâàíèé õàðàêòåð åòè÷íîї êîì-
ïåòåíòíîñòі ó÷íіâ çàêëàäåíî ó âíóòðіøíüîïðåäìåòíèõ і ìіæïðåäìåò-
íèõ çâ’ÿçêàõ.

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ,
РОЗРОБЛЕНА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ О. Я. САВЧЕНКО (3–4 КЛАСИ)

Мовно-літературна освітня галузь (Українська мова)

Змістова лінія «Взаємодіємо 
усно»

дотримується етичних норм спілкування, пра-х
вил етикету; [3 МОВ 1.8]

Мовно-літературна освітня галузь (Літературне читання)

Змістова лінія «Досліджуємо і
взаємодіємо з текстами різних 
видів»
(виявлення й оцінювання стану 
героїв твору шляхом формулю-
вання власних оцінних суджень
(моральних, естетичних)

висловлює оцінні судження морального й естетич-
ного характеру про події, вчинки персонажів, опи-
си у художньому творі; [3МОВ 2.3], [3 МОВ 2.4]

бере участь у колективній дискусії за змістом 
прочитаних книжок, виявляє активну читацьку
позицію; дотримується етичних норм культурих
спілкування; [4МОВ 1.6], [4 МОВ 1.7]

Компетентнісний потенціал галузі «Іноземні мови» у початковій школі

Ставлення: дотримання етичної поведінки під час розв’язання життєвих ситуаційї

Інформатична освітня галузь (Інформатика)
Метою інформатичної освітньої галузі є […] формування активної, відповідальної,
безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві.ї
Головними завданнями галузі є формування умінь […] дотримуватися етичних,
міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії
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Оцінювання якості підготовки здобувачів освіти з предмета здійснюється в таких
аспектах: […] свідоме та відповідальне ставлення до етичних, міжкультурних і пра-
вових норм інформаційної взаємодії 

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, 
РОЗРОБЛЕНА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Р. Б. ШИЯНА ( 3–4 КЛАСИ)

Інформатична освітня галузь

Змістову лінію «Відповідальність 
та безпека в інформаційному 
суспільстві» спрямовано на […] 
формування принципів етичного,
доброзичливого та відповідаль-
ного спілкування через мережі, …

визначає позитивну та негативну соціальну 
й етичну поведінку щодо використанняу
технологій [4 ІФО 5-4.2-1]

Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь

Змістова лінія «Здоров’я». Поводиться етично (демонструючи сумлінність, спра-
ведливість, чесність, відповідальність та ін.). Сприймає критичну інформацію щодо
себе та етично реагує на неї.є

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. Ðîçòàøóéòå çàïðîïîíîâàíі ìîðàëüíі öіííîñòі, ïî÷èíàþ÷è ç íàé-
âàæëèâіøèõ äëÿ âàñ і çàâåðøóþ÷è òèìè, ÿêі âè ââàæàєòå íàéìåíø 
âàæëèâèìè ùîäî іíøèõ. Ïîðіâíÿéòå ñâіé ðåçóëüòàò ç ðåçóëüòàòîì 
êîëåã. Âîíè ñõîæі ÷è ðіçíі? ßêîþ ìіðîþ? Îáãîâîðіòü ìіæ ñîáîþ 
ïðè÷èíè, ÿêі çìóñèëè âàñ ñêëàñòè âëàñíó êëàñèôіêàöіþ. ×è ìîæåòå 
âè çðîáèòè ÿêіñü âèñíîâêè ç òîãî, ÿêі ïîäії ó âàøîìó æèòòі ÷è îñâі-
òі çìóøóþòü âàñ ïî-ðіçíîìó îöіíþâàòè öі öіííîñòі?

Çàâæäè ãîâîðіòü ïðàâäó.
 Ïіäòðèìóéòå òèõ, õòî öüîãî ïîòðåáóє.
 Ïîâàæàéòå àâòîðèòåò áàòüêіâ.
 Áóäüòå âіðíі ëþäèíі, ÿêó ëþáèòå.
 Íå îáìàíþéòå äåðæàâó.
 Íå êðàäіòü.
 Ïîâàæàéòå äóìêó іíøèõ.
 Ïîäіëіòüñÿ ñâîїìè çíàéîìñòâàìè ç äðóçÿìè.
 Ñòàâòåñü îäíàêîâî äî òèõ, õòî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä âàñ.
 Çàõèùàéòå ïðèðîäó, òóðáóéòåñÿ ïðî åêîëîãіþ.

2. Ïîäіëіòüñÿ äîñâіäîì ôîðìóâàííÿ êóëüòóðíîї ëþäèíè â âàøіé ðî-
äèíі.
3. Ùî îçíà÷àє áóòè âіëüíèì? ßêі ôàêòîðè âïëèâàþòü íà âàøі ðі-
øåííÿ? ßêèé âçàєìîçâ’ÿçîê ìіæ ñâîáîäîþ òà åòèêîþ?
4. ×è âçàєìîïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ åòè÷íå òà ãðîìàäÿíñüêå âèõî-
âàííÿ?

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1. Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó» (Âіäîìîñòі Âåðõîâíîї Ðàäè (ÂÂÐ), 
2017, № 38–39, ñò. 380).

2. Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâіòó» (Âіäîìîñ-
òі Âåðõîâíîї Ðàäè (ÂÂÐ), 2020, № 31, ñò. 226).
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3. Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè, çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ Êàáі-
íåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè 21 ëþòîãî 2018 ð. № 87 (ó ðåäàêöії ïîñòàíîâè Êàáіíå-
òó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 24 ëèïíÿ 2019 ð. № 688).

4. https://zza.delo.ua/know/pro-scho-mova-10-kontekstiv-dlja-slova-kon gru-
ent-347098/

5.http://www.eleducador.com/como-ensenar-educacion-civica-y-etica/
6.https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/

Presentasia-Roman-Stesichin.pdf
7.https://www.languagevillage.com.ua/uk/why-we-need-education/
8. Øëіõòà Í., Øëіõòà І. Âèõîâóєìî àêàäåìі÷íó äîáðî÷åñíіñòü â øêîëі: ìå-

òîäè÷íі âêàçіâêè äëÿ â÷èòåëіâ. Êèїâ – 2019. [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ].
9. Äîáðîäåòåëü. Íîâàÿ ôèëîñîôñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. URL: http://platona.

net/board/novaja_filosofskaja_ehnciklopedija/dobrodetel/3-1-0-2401 (äàòà çâåð-
íåííÿ: 19.09.2020)

10. http://vspu.edu.ua/content/hot/rey/a4.pdf
11. Êàðïåíêî Ã. Â. Åòè÷íå âèõîâàííÿ øêîëÿðіâ. [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ].

ÄÎÄÀÒÎÊ

Ìåòîäèêà «Äіàãíîñòèêà åòèêè ïîâåäіíêè»
Інструкція. Вам пропонується п’ять незакінчених речень. Ви повинні подумати і

дописати кожне з них.
1. Коли я бачу когось із хлопців у безглуздій ситуації, то я ... .
2. Якщо хтось з мене сміється, то я ... .
3. Якщо я хочу, щоб мене взяли в гру, то я ... .
4. Коли мене постійно перебивають, то я ... .
5. Коли мені не хочеться спілкуватися з однокласниками, я ... .
Інтерпретація.
1-ше питання. Негативний результат виявляється, якщо у відповіді присутні: бай-

дужість, агресія, легковажне ставлення. Позитивний результат: допомога, співчуття.
2-ге питання. Негативний результат: агресія, різні способи психологічного тиску.

Позитивний результат: відсутність реакції, відхід від ситуації, висловлювання своїх по-
чуттів, думки без грубості та агресії.

3-тє питання. Негативний результат: тиск, агресія, хитрість. Позитивний результат:
самостверджувальна поведінка, що базується на рівноправних стосунках, відкрита пози-
ція.

4-те питання. Негативний результат: відсутність будь-якої реакції, агресія, роздра-
тування, загроза, тиск. Позитивний результат: висловлювання свого побажання, дум-
ки, почуттів, стосунки без грубості і агресії.

5-те питання. Негативний результат: грубість, агресія, нетактовність. Позитивний
результат: тактичне, м’яке, чітке висловлювання свого побажання.

Ìåòîäèêà «Ùî ìè öіíóєìî â ëþäÿõ»
Мета: виявлення моральних орієнтацій школяра. Можна провести як бесіду.
Інструкція
Подумки виберіть зі своїх знайомих двох осіб: одна з них – хороша, на вашу думку,

людина, на яку ви б хотіли бути схожими, інша – погана. Назвіть ті якості, які вам подо-
баються в них і які не подобаються. Поясніть чому. Наведіть по три приклади вчинків, 
у яких ці якості проявляються.

Інтерпретація
0 балів – школяр не має чітких моральних орієнтирів. Ставлення до моральних

норм нестійке. Неправильно пояснює вчинки (вони не відповідають тим якостям, які
називають), емоційні реакції неадекватні або відсутні.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1 бал – моральні орієнтири існують, але відповідати їм дитина не прагне. Адекватно 
оцінює вчинки, але ставлення до моральних норм пасивне. Емоційні реакції неадекватні.

2 бали – моральні орієнтири існують, оцінки вчинків і емоційні реакції адекватні, 
але ставлення до моральних норм ще недостатньо стійке.

3 бали – дитина обґрунтовує свій вибір моральними установками, емоційні реакції 
адекватні, ставлення до моральних норм активне і стійке.

2.2 Âèõîâíà ðîáîòà ç êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò»
ó ñòðóêòóðі ïîçàóðî÷íîї äіÿëüíîñòі

Нам здається недостатнім залишити тіло і душу 
дітей в такому стані, у якому їх дано природою, ‒ 
ми піклуємося про їхнє виховання і навчання, щоб 
хороше стало набагато кращим, а погане змінило-
ся і стало хорошим.

Ëóêіàí

Виховувати людину – означає визначати долю 
нації.

Àðõèìàíäðèò Іîàíí

Óñåáі÷íèé ðîçâèòîê ëþäèíè ÿê îñîáèñòîñòі òà íàéâèùîї öіííîñòі 
ñóñïіëüñòâà є ãîëîâíîþ ìåòîþ îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі çàêëàäó çàãàëüíîї 
ñåðåäíüîї îñâіòè. Äîñÿãòè öієї ìåòè ìîæíà, çàáåçïå÷èâøè âèñîêèé 
ðіâåíü ÿêîñòі îñâіòè. Âіäïîâіäíî äî 15-ї ñòàòòі Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî 
îñâіòó» âèõîâíèé ïðîöåñ є íåâіä’єìíîþ ñêëàäîâîþ îñâіòíüîãî ïðîöåñó 
ó çàêëàäàõ îñâіòè і ìàє ґðóíòóâàòèñÿ íà çàãàëüíîëþäñüêèõ öіííîñòÿõ, 
êóëüòóðíèõ öіííîñòÿõ óêðàїíñüêîãî íàðîäó, öіííîñòÿõ ãðîìàäÿíñüêîãî
(âіëüíîãî äåìîêðàòè÷íîãî) ñóñïіëüñòâà, ïðèíöèïàõ âåðõîâåíñòâà ïðà-
âà, äîòðèìàííÿ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà. Ïðèíöèïè, âè-
çíà÷åíі çàêîíîì, ñïðÿìîâàíі íà ôîðìóâàííÿ:

âіäïîâіäàëüíèõ òà ÷åñíèõ ãðîìàäÿí, ÿêі çäàòíі äî ñâіäîìîãî ñóñ-
ïіëüíîãî âèáîðó òà ñïðÿìóâàííÿ ñâîєї äіÿëüíîñòі íà êîðèñòü іí-
øèì ëþäÿì і ñóñïіëüñòâó;
ïîâàãè äî ãіäíîñòі, ïðàâ, ñâîáîä, çàêîííèõ іíòåðåñіâ ëþäèíè і ãðî-
ìàäÿíèíà; íåòåðïèìîñòі äî ïðèíèæåííÿ ÷åñòі òà ãіäíîñòі ëþäèíè,
ôіçè÷íîãî àáî ïñèõîëîãі÷íîãî íàñèëüñòâà, à òàêîæ äî äèñêðèìіíà-
öії çà áóäü-ÿêîþ îçíàêîþ;
ïàòðіîòèçìó, ïîâàãè äî äåðæàâíîї ìîâè òà äåðæàâíèõ ñèìâîëіâ 
Óêðàїíè, ïîâàãè òà äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî íàöіîíàëüíèõ, іñòî-
ðè÷íèõ, êóëüòóðíèõ öіííîñòåé, íåìàòåðіàëüíîї êóëüòóðíîї ñïàä-
ùèíè óêðàїíñüêîãî íàðîäó, óñâіäîìëåíîãî îáîâ’ÿçêó çàõèùàòè ó 
ðàçі ïîòðåáè ñóâåðåíіòåò і òåðèòîðіàëüíó öіëіñíіñòü Óêðàїíè;
óñâіäîìëåíîї ïîòðåáè â äîòðèìàííі Êîíñòèòóöії òà çàêîíіâ Óêðàї-
íè, íåòåðïèìîñòі äî ïîðóøåííÿ їõ, ïðîÿâіâ êîðóïöії òà ïîðóøåíü 
àêàäåìі÷íîї äîáðî÷åñíîñòі;
ãðîìàäÿíñüêîї êóëüòóðè òà êóëüòóðè äåìîêðàòії;
êóëüòóðè òà íàâè÷îê çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, åêîëîãі÷íîї êóëü-
òóðè і äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî äîâêіëëÿ;
ïðàãíåííÿ äî óòâåðäæåííÿ äîâіðè, âçàєìîðîçóìіííÿ, ìèðó, çëàãî-
äè ìіæ óñіìà íàðîäàìè, åòíі÷íèìè, íàöіîíàëüíèìè, ðåëіãіéíèìè 
ãðóïàìè;
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ïî÷óòòіâ äîáðîòè, ìèëîñåðäÿ, òîëåðàíòíîñòі, òóðáîòè, ñïðàâåäëè-
âîñòі, øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ñіì’ї, âіäïîâіäàëüíîñòі çà ñâîї äії;
êóëüòóðè ñâîáîäè òà ñàìîäèñöèïëіíè, âіäïîâіäàëüíîñòі çà ñâîє æèò-
òÿ, ñìіëèâîñòі òà ðåàëіçàöії òâîð÷îãî ïîòåíöіàëó ÿê íåâіä’єìíèõ
ñêëàäíèêіâ ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñòі.

Єäíіñòü íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ і ðîçâèòêó ó÷íіâ çàáåçïå÷óєòüñÿ ñïіëüíè-
ìè çóñèëëÿìè âñіõ ó÷àñíèêіâ îñâіòíüîãî ïðîöåñó. Âòіëþþ÷è îñíîâíі іäåї 
âèõîâàííÿ, ó÷èòåëþ íåîáõіäíî âèêîðèñòîâóâàòè â ñâîїé ðîáîòі íå òіëüêè
ñòàíäàðòíі ìåòîäè îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, àëå áіëüøîþ
ìіðîþ âèÿâëÿòè іíіöіàòèâó і áóäóâàòè íàâ÷àííÿ é âèõîâàííÿ òàêèì ÷è-
íîì, ùîá äèòèíà áóëà ïîñòіéíî çàëó÷åíà äî ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі.

Ìåòîþ íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ
ñâіò» є îñîáèñòіñíèé ðîçâèòîê ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ íà îñíîâі ôîðìó-
âàííÿ öіëіñíîãî îáðàçó ñâіòó â ïðîöåñі çàñâîєííÿ ðіçíèõ âèäіâ ñîöіàëü-
íîãî äîñâіäó, ÿêèé îõîïëþє ñèñòåìó іíòåãðîâàíèõ çíàíü ïðî ïðèðîäó і 
ñóñïіëüñòâî, öіííіñíі îðієíòàöії â ðіçíèõ ñôåðàõ æèòòєäіÿëüíîñòі і ñî-
öіàëüíîї ïðàêòèêè, ñïîñîáè äîñëіäíèöüêîї ïîâåäіíêè, ÿêі õàðàêòåðèçó-
þòü çäàòíіñòü ó÷íіâ âèêîíóâàòè ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ. Äîñÿãíåííÿ ïî-
ñòàâëåíîї ìåòè ïåðåäáà÷àє âèðіøåííÿ íàñòóïíîãî çàâäàííÿ – âèõîâàííÿ
àêòèâíîї ïîçèöії ãðîìàäÿíñüêîї і ñîöіàëüíî-êóëüòóðíîї íàëåæíîñòі 
ñåáå і ñâîєї ñіì’ї äî Óêðàїíè, іíòåðåñó äî ïіçíàííÿ іñòîðії òà ïðèðîäè 
ñâîãî êðàþ і êðàїíè; ïîâàãè äî ñèìâîëіâ äåðæàâè, іíіöіàòèâíîї ïîâåäіí-
êè â ãðîìàäñüêèõ àêöіÿõ, ó ñâÿòêóâàííі ïàì’ÿòíèõ äàò і ïîäіé.

Ìåòîþ ïðèðîäíè÷îї îñâіòíüîї ãàëóçі äëÿ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè
є 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.

Ðåàëіçàöіÿ ïðèðîäíè÷îї îñâіòíüîї ãàëóçі çàáåçïå÷óє âèõîâàííÿ ëþ-
áîâі òà øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè ðіäíîãî êðàþ, Óêðàїíè,
ïëàíåòè Çåìëÿ, ôîðìóє åêîëîãі÷íî é åòè÷íî îáґðóíòîâàíó ïîâåäіíêó ó
ïðèðîäі, çàëó÷àє çäîáóâà÷іâ îñâіòè äî ó÷àñòі ó ïðèðîäîîõîðîííèõ àê-
öіÿõ. Àâòîðè ïіäðó÷íèêà «ß äîñëіäæóþ ñâіò» (Ò. Ãіëüáåðã, Ñ. Òàðíàâ-
ñüêà, Ë. Ãðóáіÿí, Í. Ïàâè÷) ïðîïîíóþòü ó÷èòåëþ ñïðÿìîâóâàòè íà-
â÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ íà ôîðìóâàííÿ äîñëіäíèöüêèõ óìіíü 
øêîëÿðіâ ÷åðåç ïіäòðèìàííÿ äîïèòëèâîñòі òà іíòåðåñó äî ñïîñòåðå-
æåíü, åêñïåðèìåíòіâ і ìîäåëþâàííÿ äëÿ ïîøóêó âіäïîâіäåé íà çàïè-
òàííÿ ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò; íà ôîðìóâàííÿ çàãàëüíèõ óÿâëåíü ïðî
ñâіò, ÿêèé ñòâîðèëà ëþäèíà, ïîíÿòü ïðî âçàєìîçâ’ÿçêè ëþäèíè і ïðè-
ðîäè, ùî ñëóãóє äæåðåëîì íàòõíåííÿ äëÿ ïîøóêó òà âòіëåííÿ äèòÿ-
÷èõ âèíàõіäíèöüêèõ іäåé òà ïðîєêòіâ. Âàæëèâà âèõîâíà òà ïðîâіäíà
ðîëü ó âèâ÷åííі ïðèðîäíè÷îї îñâіòíüîї ãàëóçі íàëåæèòü äîñëіäæåííÿì
(ñïîñòåðåæåííÿì, åêñïåðèìåíòàì), åêñêóðñіÿì, ïðèðîäîîõîðîííіé òà
ïðîєêòíіé äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ.

Öüîìó ñïðèÿþòü: çàâäàííÿ-ïðîєêò «Ìè ðîäè÷і»; äîñëіäè «Äå ìіñ-
òèòüñÿ âîäà?», «Іç ÷îãî ñêëàäàєòüñÿ ґðóíò», «Ïåðåõіä âîäè ç îäíîãî 
ñòàíó â іíøèé», «Êîëîîáіã âîäè ó ïðèðîäі»; äîñëіäæåííÿ «Òðàäèöії 
ìîєї ñіì’ї», åêñïåðèìåíò «×è ðóõàєòüñÿ ïîâіòðÿ?»; ñïîñòåðåæåííÿ çà
ðîñòîì ðîñëèí, çà äîìàøíіìè і ñâіéñüêèìè òâàðèíàìè òà áàãàòî іíøèõ.

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 



47

Ìåòîþ òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі є ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ êóëü-
òóðè ïðàöі òà ïîáóòó, íàâè÷îê ðàöіîíàëüíîãî âåäåííÿ äîìàøíüîãî 
ãîñïîäàðñòâà; âìіíü çàäîâîëüíÿòè âëàñíі ïîòðåáè òà ïîòðåáè іíøèõ; 
âіäïîâіäàëüíîñòі çà ðåçóëüòàòè âëàñíîї äіÿëüíîñòі; óìіíü åôåêòèâíî 
âèêîðèñòîâóâàòè ïðèðîäíі ìàòåðіàëè ç òóðáîòîþ ïðî íàâêîëèøíє ñå-
ðåäîâèùå; ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïðàêòè÷íîãî і òâîð÷îãî çàñòîñóâàííÿ 
òðàäèöіé і ñó÷àñíèõ ðåìåñåë. Ðåàëіçàöіÿ öієї ìåòè ñòâîðþє óìîâè äëÿ 
âèõîâàííÿ òà ôîðìóâàííÿ â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ñòіéêîãî ñòàâëåííÿ 
äî òâîðіâ äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà òà ðåìåñåë ÿê êóëüòóð-
íîї ñïàäùèíè óêðàїíñüêîãî íàðîäó, âіäïîâіäàëüíîñòі çà âëàñíó äіÿëü-
íіñòü òà äіÿëüíіñòü ãðóïè ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ òà îçäîáëþâàííÿ âèðîáіâ 
çà çðàçêîì ÷è âëàñíèì çàäóìîì іç çàñòîñóâàííÿì òðàäèöіéíèõ ðåìå-
ñåë àáî òåõíіê äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà; ôîðìóâàííÿ ïðàê-
òè÷íèõ íàâè÷îê îðãàíіçàöії âëàñíîї æèòòєäіÿëüíîñòі, ðîçâ’ÿçàííÿ 
ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü ó âëàñíîìó ïîáóòі. Ïðîâåäåííÿ åêñêóðñіé íà ïіä-
ïðèєìñòâà, ïåðåãëÿä òà îáãîâîðåííÿ âіäåîôіëüìіâ ïðî âèðîáíèöòâî 
âèõîâóþòü ó÷íіâ, äîïîìàãàþòü їì îñâîїòèñÿ òà àäàïòóâàòèñÿ â ñó÷àñ-
íîìó ñâіòі. Ó íèõ ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâі іíòåðåñè і çàõîïëåííÿ, ÿêі, äî 
ðå÷і, ìîæóòü âïëèíóòè íàâіòü íà âèáіð ìàéáóòíüîї ïðîôåñії. Êðіì 
òîãî, òàêі åêñêóðñії äîïîìàãàþòü âèðîáèòè øàíîáëèâå ñòàâëåííÿ äî 
ïðàöі.

Іíôîðìàòè÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü çàáåçïå÷óє âèõîâàííÿ âіäïîâіäàëüíîї
ïîçèöії öèôðîâîãî ãðîìàäÿíèíà, ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê áåçïå÷íîãî òà 
åòè÷íîãî êîðèñòóâàííÿ öèôðîâèìè ïðèñòðîÿìè òà ìåðåæàìè; íàëàãî-
äæåííÿ êîìóíіêàöії çà äîïîìîãîþ öèôðîâèõ ïðèñòðîїâ і ìåðåæ äëÿ 
ñïіëüíîї òâîð÷îñòі, ñïіâïðàöі, íàâ÷àííÿ, ãðè; ôîðìóâàííÿ âìіíü ïðå-
çåíòóâàòè ñåáå, âëàñíó òâîð÷іñòü, іäåї òà іíøі ðåçóëüòàòè іíäèâіäóàëü-
íîї òà ãðóïîâîї äіÿëüíîñòі çà äîïîìîãîþ öèôðîâèõ ïðèñòðîїâ.

Â îñíîâі çìіñòîâîї ëіíії «Êîìóíіêàöіÿ òà ñïіâïðàöÿ» – îçíàéîìëåí-
íÿ іç äîñòóïíèìè äëÿ äèòèíè çàñîáàìè öèôðîâîї òà áåçïîñåðåäíüîї êî-
ìóíіêàöії äëÿ ãðè, ñïіëêóâàííÿ, íàâ÷àííÿ, îòðèìàííÿ íîâîї іíôîðìà-
öії; âèêîðèñòàííÿ áåçïå÷íîãî îíëàéíîâîãî ÷è îôëàéíîâîãî ñåðåäîâèùà
äëÿ öüîãî. Â óìîâàõ ðîáîòè ó ãðóïі ó÷íі íàâ÷àþòüñÿ îêðåñëþâàòè öіëі 
іíäèâіäóàëüíîї òà ãðóïîâîї äіÿëüíîñòі, ðîçïîäіëÿòè ðîëі â ìåæàõ ãðó-
ïè, îöіíþâàòè çäîáóòèé ðåçóëüòàò, àíàëіçóâàòè ïîìèëêè òà óñóâàòè їõ, 
äîáðîçè÷ëèâî âçàєìîäіÿòè áåçïîñåðåäíüî òà â ìåðåæàõ. Çìіñòîâó ëіíіþ 
«Âіäïîâіäàëüíіñòü òà áåçïåêà â іíôîðìàöіéíîìó ñóñïіëüñòâі» ñïðÿìîâà-
íî íà ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ äëÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ïіä ÷àñ ðîáî-
òè ç öèôðîâèìè ïðèñòðîÿìè і â ìåðåæàõ, ùî ïåðåäáà÷àє çàõèñò îñî-
áèñòîї іíôîðìàöії, ôîðìóâàííÿ ïðèíöèïіâ åòè÷íîãî, äîáðîçè÷ëèâîãî òà 
âіäïîâіäàëüíîãî ñïіëêóâàííÿ ÷åðåç ìåðåæі, íàâè÷êè і ìîæëèâîñòі çà-
õèñòó âëàñíîãî іíôîðìàöіéíîãî ïðîñòîðó, ôіçè÷íîãî òà ïñèõîëîãі÷íîãî
çäîðîâ’ÿ. Ó ðàìêàõ öієї çìіñòîâîї ëіíії â ó÷íіâ âèõîâóєòüñÿ âіäïîâі-
äàëüíå òà øàíîáëèâå ñòàâëåííÿ äî âëàñíîї òà ÷óæîї іíôîðìàöіéíîї äі-
ÿëüíîñòі.

Âіäïîâіäíî äî îêðåñëåíîї ìåòè ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè ñîöіàëüíîї òà 
çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї îñâіòíüîї ãàëóçі â ïî÷àòêîâіé øêîëі є:

ôîðìóâàííÿ ó øêîëÿðіâ ñòіéêèõ ïåðåêîíàíü ùîäî öіííîñòі æèòòÿ, 
çäîðîâ’ÿ і áåçïåêè äëÿ ñåáå і òèõ, õòî їõ îòî÷óє;
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âèõîâàííÿ äáàéëèâîãî òà óñâіäîìëåíîãî ñòàâëåííÿ äî âëàñíîãî
çäîðîâ’ÿ і áåçïåêè;
ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ñòàëîї ìîòèâàöії äî çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;
ôîðìóâàííÿ ñâіäîìîãî ïðàãíåííÿ äîòðèìóâàòèñÿ áåçïå÷íîї, çäî-
ðîâîї òà åòè÷íîї ïîâåäіíêè äëÿ ïîëіïøåííÿ äîáðîáóòó;
ôîðìóâàííÿ âìіííÿ â÷èòèñÿ áåç øêîäè äëÿ çäîðîâ’ÿ.

Çìіñò ñîöіàëüíîї òà çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї îñâіòíüîї ãàëóçі ñòðóê-
òóðîâàíî çà òðüîìà çìіñòîâèìè ëіíіÿìè: «Áåçïåêà», «Çäîðîâ’ÿ», «Äî-
áðîáóò». Çìіñòîâі ëіíії ïåðåäáà÷àþòü âèõîâàííÿ â ó÷íіâ øàíîáëèâîãî
ñòàâëåííÿ òà äîòðèìàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó (àâòîðè ïіäðó÷íèêіâ
«ß äîñëіäæóþ ñâіò»: Ò. Ãіëüáåðã, Ñ. Òàðíàâñüêà, Ë. Ãðóáіÿí, Í. Ïàâè÷, 
Í. Áóäíà, Ò. Ãëàäþê, Ñ. Çàáðîöüêà, Í. Øîñò òà іí.), áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè
âäîìà, ó øêîëі òà ó ïðèðîäíîìó é òåõíîãåííîìó ñåðåäîâèùі; ôîðìóâàí-
íÿ çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї êîìïåòåíòíîñòі і ïîâåäіíêè ÷åðåç íàáóòòÿ 
íàâè÷îê çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ðîçâèòîê ïîçèòèâíîї ñàìîîöіíêè,
êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, óìіíü óõâàëþâàòè çâàæåíі ðіøåííÿ, âіäïîâі-
äàëüíî ñòàâèòèñÿ äî âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ òà çäîðîâ’ÿ òèõ, õòî ïîðÿä, і 
ïðîòèäіÿòè íåãàòèâíèì ñîöіàëüíèì ÷èííèêàì; âèõîâàííÿ åòè÷íîї ïî-
âåäіíêè â ñîöіóìі.

Âàæëèâó ðîëü ó âèõîâàííі, ñòâîðåííі óìîâ äëÿ ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ 
ïî÷àòêîâîї øêîëè âëàñíîї іäåíòè÷íîñòі òà ãîòîâíîñòі äî çìіí ÷åðåç
óñâіäîìëåííÿ ñâîїõ ïðàâ і ñâîáîä, îñìèñëåííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ іñòîðієþ і 
òåïåðіøíіì æèòòÿì; ïëåêàííÿ àêòèâíîї ãðîìàäÿíñüêîї ïîçèöії íà çà-
ñàäàõ äåìîêðàòії òà ïîâàãè äî ïðàâ ëþäèíè, íàáóòòÿ äîñâіäó ñïіâæèòòÿ
çà äåìîêðàòè÷íèìè ïðîöåäóðàìè âіäіãðàє ãðîìàäÿíñüêà òà іñòîðè÷íà
îñâіòíÿ ãàëóçü. Ó ïðîöåñі її îïàíóâàííÿ â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ âèõîâó-
єòüñÿ ñòіéêå ñòàâëåííÿ äî ñó÷àñíîñòі é ìèíóëîãî ñâîєї ðîäèíè, ìіñöåâîї 
ãðîìàäè, Áàòüêіâùèíè, ëþäñòâà; ìàє âåëèêå çíà÷åííÿ ñïðèÿííÿ ïî-
÷àòêîâîìó óñâіäîìëåííþ âëàñíîї ãіäíîñòі, öіííîñòі ñâîáîäè і ïðàâ ëþ-
äèíè, ñâîєї íàëåæíîñòі äî ðîäèíè, ìіñöåâîї òà øêіëüíîї ãðîìàä, óêðà-
їíñüêîãî íàðîäó, âèðîáëåííÿ âіäïîâіäàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî âëàñíîї
äіÿëüíîñòі òà äіÿëüíîñòі іíøèõ; âèõîâóєòüñÿ òà ðîçâèâàєòüñÿ çäàòíіñòü
îáñòîþâàòè âëàñíó äóìêó òà ñïðèéìàòè äóìêó іíøèõ, âèðіçíÿòè âèÿâè
íåðіâíîñòі, íåñïðàâåäëèâîñòі òà äèñêðèìіíàöії. Ðåàëіçàöіÿ çìіñòîâîї ëі-
íії «Ìè – ãðîìàäÿíè Óêðàїíè» çàáåçïå÷óє âèõîâàííÿ â ó÷íіâ ïàòðіî-
òèçìó, àêòèâíîї ãðîìàäÿíñüêîї ïîçèöії, ñàìîïîâàãè. Ó ïіäðó÷íèêàõ
àâòîðñüêèõ êîëåêòèâіâ (Î. Іâàùåíêî, Î. Âàùåíêî, Ë. Ðîìàíåíêî,
Ê. Ðîìàíåíêî, Ë. Êîçàê, Î. Êëіù; Ò. Ãіëüáåðã, Ñ. Òàðíàâñüêà, Ë. Ãðó-
áіÿí, Í. Ïàâè÷ òà іí.) âìіùåíî çàâäàííÿ, ÿêі ñïîíóêàþòü ó÷íіâ ïіñëÿ
óðîêіâ ïðîäîâæóâàòè äîñëіäæóâàòè ðîäîâіä, іñòîðіþ ñâîєї Áàòüêіâùèíè
òà ñâîãî êðàþ òîùî.

Ñèëüíі ðèñè õàðàêòåðó òà ÷åñíîòè âèõîâóþòüñÿ ÷åðåç íàñêðіçíèé
äîñâіä. Óñå æèòòÿ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè ìàє îðãàíіçîâóâàòèñü çà
ìîäåëëþ ïîâàãè äî ïðàâ ëþäèíè, äåìîêðàòії, ïіäòðèìàííÿ äîáðèõ іäåé.
Ó ôîðìóâàííі âèõîâíîãî ñåðåäîâèùà ìàє áðàòè ó÷àñòü óâåñü êîëåêòèâ 
øêîëè. Ó çàêëàäàõ äîöіëüíî ñòâîðþâàòè àòìîñôåðó äîâіðè, äîáðîçè÷-
ëèâîñòі, âçàєìîäîïîìîãè і âçàєìíîї ïіäòðèìêè, ÿêùî âèíèêàþòü òðóä-
íîùі ó íàâ÷àííі òà ïîâñÿêäåííîìó æèòòі. Êëþ÷îâèì âèõîâíèì åëåìåí-
òîì ìàє áóòè ïðèêëàä ó÷èòåëÿ, ÿêèé ïîêëèêàíèé çàöіêàâèòè äèòèíó.

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 



49

Âàðòî âèÿâëÿòè іíäèâіäóàëüíі íàõèëè òà çäіáíîñòі êîæíîї äèòèíè äëÿ
öіëåñïðÿìîâàíîãî ðîçâèòêó і ïðîôîðієíòàöії. Ñòîñóíêè ìіæ ó÷íÿìè, 
áàòüêàìè, ó÷èòåëÿìè, êåðіâíèöòâîì øêîëè òà іíøèìè ó÷àñíèêàìè 
îñâіòíüîãî ïðîöåñó ìàþòü áóäóâàòèñÿ íà âçàєìíіé ïîâàçі òà äіàëîçі. 
Ó öåíòðі îñâіòè ìàє ïåðåáóâàòè âèõîâàííÿ â ó÷íіâ âіäïîâіäàëüíîñòі çà 
ñåáå, çà äîáðîáóò íàøîї êðàїíè. Ó çäіéñíåííі âèõîâíîãî ïðîöåñó ìàþòü 
óðàõîâóâàòèñÿ òàêі îðãàíіçàöіéíі îðієíòèðè:

âèõîâàííÿ íå çâîäèòüñÿ äî îêðåìèõ âèõîâíèõ çàíÿòü;
äî ñòâîðåííÿ âèõîâíîãî ñåðåäîâèùà çàëó÷àєòüñÿ âåñü êîëåêòèâ 
øêîëè;
ó÷èòåëü є âçіðöåì ëþäèíè âèõîâàíîї, ñâîїì ïðèêëàäîì âіí íàäè-
õàє і çàöіêàâëþє äèòèíó;
ó ïëàíóâàííі äіÿëüíîñòі âðàõîâóþòüñÿ іíäèâіäóàëüíі íàõèëè і 
çäіá íîñòі êîæíîї äèòèíè, ñòâîðþþòüñÿ íàëåæíі óìîâè äëÿ їõíüîї 
ðåàëіçàöії;
ñïіâðîáіòíèöòâî ç ïîçàøêіëüíèìè çàêëàäàìè îñâіòè;
àêòèâíå çàëó÷åííÿ äî ñïіâïðàöі ïñèõîëîãіâ і ñîöіàëüíèõ ïåäàãîãіâ;
íàëàãîäæåííÿ ïîñòіéíîãî äіàëîãó ç áàòüêіâñüêîþ ñïіëüíîòîþ.

Íîâà øêîëà ìàє ïëåêàòè óêðàїíñüêó іäåíòè÷íіñòü, âèõîâóâàòè âіä-
ïîâіäàëüíіñòü íå ëèøå çà ñåáå, à é çà ðîçâèòîê і äîáðîáóò êðàїíè òà 
âñüîãî ëþäñòâà.

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. Íàçâіòü ôîðìè ðîáîòè, ÿêі ñïðèÿþòü âèõîâàííþ ó ìîëîäøèõ 
øêîëÿðіâ øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ïðàöі.
2. Íàçâіòü îñíîâíі öіííîñòі, ÿêі âèõîâóþòüñÿ â ó÷íіâ ïіä ÷àñ âèâ÷åí-
íÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò».
3. Ðîçðîáіòü ïðîєêò åêñêóðñії, ïðîâåäåííÿ ÿêîї ñïðèÿëî á âèõîâàí-
íþ â ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî âàøîãî 
ðіäíîãî êðàþ.
4. Îáґðóíòóéòå äèäàêòè÷íó äîöіëüíіñòü âèêîðèñòàííÿ äîñëіäíèöü-
êèõ åêñêóðñіé ç âèâ÷åííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó.
5. Îáåðіòü òâåðäæåííÿ, ÿêå âіäïîâіäàє òåðìіíó «åêîëîãі÷íå âèõîâàííÿ»:

À íåïåðåðâíèé ïðîöåñ ñàìîîñâіòè, ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ 
öіííіñíèõ îðієíòàöіé ñòîñîâíî ïðèðîäè

Á öіëåñïðÿìîâàíèé âïëèâ íà îñîáèñòіñòü íà âñіõ åòàïàõ її æèòòÿ 
çà äîïîìîãîþ ðîçãîðíóòîї ñèñòåìè çàñîáіâ òà ìåòîäіâ, ùî ìàє 
íà ìåòі ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íîї êóëüòóðè

Â íåïåðåðâíèé ïðîöåñ íàâ÷àííÿ, ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ 
çíàíü ùîäî çáåðåæåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî âèùà

Ã íåïåðåðâíèé ïðîöåñ íàâ÷àííÿ, ñàìîîñâіòè, ñïðÿìîâàíèé íà 
ôîðìóâàííÿ ñïåöіàëüíèõ çíàíü ùîäî çáåðåæåííÿ íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà і ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, ðåàëіçîâàíèõ â åêî-

ðëîãі÷íî ãðàìîòíіé äіÿëüíîñòі

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1. Áàéáàðà Ò. Ì. Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ïðèðîäîçíàâñòâà â ïî÷àòêî-
âèõ êëàñàõ. – Êèїâ: Âåñåëêà, 1998. — 334 ñ.

2. Áàéáàðà Ò. Ì. Ïðèðîäîçíàâñòâî â 3 êëàñі // Ïî÷àòêîâà øêî-
ëà. – 2003. – Ñ. 41–46.

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 



50

3. Áåõ І. Ä. Âèõîâàííÿ îñîáèñòîñòі. Îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíèé ïіäõіä: òåî-
ðåòèêî-òåõíîëîãі÷íі çàñàäè. Êí. ïåðøà. – Êèїâ: Ëèáіäü, 2003.

4. Áåõ І. Ä. Âèõîâàííÿ îñîáèñòîñòі: íàóêîâî-ïðàêòè÷íі çàñàäè. Êí. äðó-
ãà.  – Êèїâ: Ëèáіäü, 2003.

5. Áîíäàð Ë. Ì. Óðîêè ìèñëåííÿ ñåðåä ïðèðîäè ó ïåäàãîãі÷íіé ñïàäùèíі
Â. Î. Ñóõîìëèíñüêîãî // Ïî÷àòêîâà øêîëà. – 2005. – № 9. – Ñ. 12–14.

6. Ãóìàíіñòè÷íî ñïðÿìîâàíèé âèõîâíèé ïðîöåñ і ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñòі.
(Òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íі ïðîáëåìè âèõîâàííÿ äіòåé òà ó÷íіâñüêîї ìîëîäі) // Çá.
íàóê. ïðàöü. – Êí. 1 – Êèїâ ÂіÐÀ Іíñàéò, 2001. – 339 ñ.

7. Ñêàòêіí Ì. Ì. Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ ïðèðîäîçíàâñòâà â ïî÷àòêîâіé
øêîëі: Ïîñіáíèê äëÿ â÷èòåëіâ. – Êèїâ: Ðàä. øêîëà, 1953. – 227 ñ.

8. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.
9. http://www.novapedahohika.com/noloms-1217-1.html.
10. http://referatu.net.ua/referats/27/8021.
11. https://allref.com.ua/uk/skachaty/Formi_organizaciyi_procesu_navchan nya

_prirodoznavstva%7C_Pozaurochna_i_pozaklasna_robota_z_prirodoznavstva.

2.3. Çàñòîñóâàííÿ ôîëüêëîðó òà õóäîæíіõ çàñîáіâ íà óðîêàõ
іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò»

Коли забув ти рідну мову,
Яка б та мова не була, – 
Ти втратив корінь і основу,
Ти обчухрав себе дотла.

Äìèòðî Áіëîóñ

Íàðîäîçíàâ÷èé ïіäõіä â îñâіòíüîìó ïðîöåñі ñïðèÿє âèõîâàííþ àê-
òèâíîї ïîçèöії ùîäî ãðîìàäÿíñüêîї і ñîöіàëüíî-êóëüòóðíîї íàëåæíîñòі
ñåáå і ñâîєї ðîäèíè äî Óêðàїíè; іíòåðåñó äî ïіçíàííÿ іñòîðії òà ïðèðîäè 
ñâîãî êðàþ і êðàїíè; ïîøàíè äî ñèìâîëіâ äåðæàâè, іíіöіàòèâíîї ïàòðіî-
òè÷íîї ïîâåäіíêè ó ãðîìàäñüêèõ àêöіÿõ, ó âіäçíà÷åííі ïàì’ÿòíèõ äàò і 
ïîäіé; çàáåçïå÷óє ðîçâèòîê öіííіñíîãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè òà її ïіç-
íàííÿ. Ðîçêðèòòÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó іíòåãðîâàíîãî êóðñó 
«ß äîñëіäæóþ ñâіò» â íàðîäîçíàâ÷îìó àñïåêòі ñòâîðþє ñïðèÿòëèâі óìî-
âè äëÿ âèõîâàííÿ ãàðìîíіéíîї îñîáèñòîñòі, äëÿ ñàìîâèðàæåííÿ ó÷íіâ ó 
ðіçíèõ âèäàõ äіÿëüíîñòі, ñòàíîâëåííÿ åêîëîãі÷íî ãðàìîòíîї òà ñîöіàëü-
íî àäàïòîâàíîї îñîáèñòîñòі.

Çàãàäêè, ïðèñëіâ’ÿ і ïðèêàçêè

Âèêîðèñòàííÿ íà óðîêàõ «ß äîñëіäæóþ ñâіò»  çàãàäîê, ïðèêàçîê і 
ïðèñëіâ’їâ, à òàêîæ âëó÷íèõ ôðàçåîëîãіçìіâ äàє ìîæëèâіñòü íå òіëüêè
çíàéîìèòè ó÷íіâ ç ðіçíèìè îá’єêòàìè íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, à é íàáëè-
æóє øêîëÿðіâ äî âèòîêіâ ðіäíîї ìîâè, ìîðàëüíî-åòè÷íèõ öіííîñòåé
óêðàїíñüêîãî íàðîäó. Íàðîäîçíàâ÷èé ìàòåðіàë ìàє áóòè ñïðÿìîâàíèé
íà ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîëþäñüêèõ öіííîñòåé (ãóìàííîñòі, ïðàöåëþá-
íîñòі, ÷åñíîñòі, ïðàâäèâîñòі òîùî), ñåðåä ÿêèõ òîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ äî 
êîæíîї ëþäèíè, íåçàëåæíî âіä її ñòàòі, åòíі÷íîї, ðåëіãіéíîї, êóëüòóð-
íîї íàëåæíîñòі ÷è іíøèõ îçíàê. Âèêîðèñòàííÿ çàãàäîê, ïðèñëіâ’їâ òà
ïðèêàçîê íà óðîêàõ, ùî ïðèñâÿ÷åíі ïðèðîäі, ëþäèíі òà ëþäñüêîìó
ñóñïіëüñòâó, çáàãà÷óє ìîâëåííÿ äèòèíè, ðîáèòü éîãî âëó÷íèì, îáðàç-
íèì, ÿñêðàâèì òà áàðâèñòèì.

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 



51

Çàãàäêà – öå êîðîòêèé îáðàçíèé îïèñ ÿêîãîñü ïðåäìåòà ÷è ÿâèùà, 
ÿêèé òðåáà ÷è âïіçíàòè, ÷è âіäãàäàòè. Çàãàäêè ÷àñòî ñêëàäåíî â іãðîâіé 
ôîðìі, õî÷à ñòèñëî, àäæå âîíè çàâæäè íåâåëèêі çà îáñÿãîì. Äіòÿì ïî-
äîáàєòüñÿ, êîëè â÷èòåëü íà óðîöі çàãàäóє їì öіêàâі çàãàäêè. Ó çàãàäêàõ 
÷àñòî íàçèâàþòü íå ñàì îá’єêò, à іíøèé ïîäіáíèé çà іñòîòíèìè îçíà-
êàìè, ïðè öüîìó íàãàäóþòü íàéõàðàêòåðíіøі, íàéÿñêðàâіøі îñîáëè-
âîñòі, ÿêі їõ îá’єäíóþòü. Öå ñïîíóêàє ó÷íіâ çäіéñíþâàòè òàêі ðîçóìîâі 
îïåðàöії, ÿê àíàëіç ïðåäìåòіâ і ÿâèù, âèäіëåííÿ ãîëîâíîї àáî іñòîòíèõ 
îçíàê, ïîðіâíÿííÿ, ÿêå ñêëàäàєòüñÿ іç çіñòàâëåííÿ é ïðîòèñòàâëåííÿ. 
Çàãàäêè äàþòü ó÷íÿì çìîãó çäіéñíþâàòè íà óðîöі іãðîâі äії, òîáòî çìà-
ãàòèñÿ ìіæ ñîáîþ ó êìіòëèâîñòі, øâèäêîñòі ïîøóêó âіäãàäêè і, íàñàì-
êіíåöü, äîâîäèòè ïðàâèëüíіñòü ñâîãî ìіðêóâàííÿ. Çàãàäêè âіäêðèâàþòü
äèòèíі ñâіò ç íîâîãî, ðàíіøå íåâіäîìîãî áîêó.

ßê çàçíà÷àє Î. À. Áіäà, âіäãàäàòè çàãàäêó – îçíà÷àє íà îñíîâі çãà-
äàíèõ ó çàãàäöі îçíàê âèçíà÷èòè ïðåäìåò, òîáòî ðîçâ’ÿçàòè ëîãі÷íå 
çàâäàííÿ. Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ çàãàäîê – ïåðåâіðèòè êìіòëèâіñòü ëþ-
äèíè, îöіíèòè її çíàííÿ, ñïîñòåðåæëèâіñòü òà äîïèòëèâіñòü [1].

Ïðèñëіâ’ÿ – êîðîòêі ïîâ÷àëüíі âèñëîâè, àôîðèçìè, æàðòіâëèâі ïðè-
ìîâêè, ïðèïîâіäêè.

Золота клітка соловейка не тішить.
Як листя жовтіє, то поле смутніє.
Всяка пташка свої пісні має.
Літо дає коріння, а осінь насіння.

Ïðèêàçêà – öå ïîøèðåíèé ó ìîâі âëó÷íèé, ÷àñòî ðèìîâàíèé âèñëіâ, 
áëèçüêèé äî ïðèñëіâ’ÿ, àëå áåç âëàñòèâîãî ïðèñëіâ’þ ïîâ÷àëüíîãî çìіñòó.

Çàëó÷àþ÷è äî âèâ÷åííÿ ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ ôîëüêëîðíі ìàòåðіàëè,
ó÷èòåëü ïîâèíåí äîòðèìóâàòèñÿ òàêèõ ìåòîäè÷íèõ ïîðàä (çà І. Â. Ãðó-
ùèíñüêîþ):

äîáèðàòè òіëüêè âіäïîâіäíі äî òåìè óðîêó âëó÷íі, âèðàçíі é äîðå÷-
íі ôîëüêëîðíі ìàòåðіàëè;
äîñÿãàòè ïîâíîãî ðîçóìіííÿ ó÷íÿìè ïðÿìîãî і ïåðåíîñíîãî çìіñòó 
çàãàäîê, ïðèêàçîê і ïðèñëіâ’їâ ÷åðåç ïîÿñíåííÿ îêðåìèõ ðіäêî-
âæèâàíèõ ñëіâ, âèñëîâіâ àáî æèòòєâèõ ñèòóàöіé;
âèðîáëÿòè âìіííÿ çіñòàâëÿòè çìіñò çàãàäîê, ïðèêàçîê і ïðèñëіâ’їâ 
çі çìіñòîì íàâ÷àëüíîãî òåêñòó â ïіäðó÷íèêó òà âëàñíèì æèòòєâèì 
äîñâіäîì;
îáãîâîðþâàòè çìіñò çàãàäîê, ïðèêàçîê і ïðèñëіâ’їâ ïіä ÷àñ ôðîí-
òàëüíèõ áåñіä;
çà ïîòðåáè ïðîâîäèòè íà äîøöі ñëîâíèêîâó ðîáîòó ç íåçðîçóìіëè-
ìè ó÷íÿì ñëîâàìè;
äîáèðàòè íåîáõіäíі íàî÷íі ìàòåðіàëè: çîáðàæåííÿ ïðèðîäíèõ 
îá’єêòіâ, êàðòèíè, ñâіòëèíè і â äåÿêèõ âèïàäêàõ – íàòóðàëüíі 
çðàçêè, êîëè öå ñòîñóєòüñÿ âіäãàäîê íàçâ îâî÷іâ, ôðóêòіâ àáî іí-
øèõ îá’єêòіâ;
÷іòêî ôîðìóëþâàòè ó÷íÿì óçàãàëüíåíó äóìêó, ÿêà ìіñòèòüñÿ ó 
çìіñòі êîæíîї ïðèêàçêè òà ïðèñëіâ’ÿ.

Ñëіä íàãîëîñèòè, ùî íå ìîæíà çâîäèòè ðîáîòó íàä çàãàäêàìè òіëüêè 
äî âіäãàäóâàííÿ, à ðîáîòó íàä ïðèñëіâ’ÿìè é ïðèêàçêàìè – òіëüêè äî 
îçâó÷åííÿ їõ íà óðîöі. Âіäãàäêè çàãàäîê ïîâèííі çâó÷àòè ðîçãîðíóòî é 
ïî÷èíàòèñÿ ïåðåâàæíî òàê: «ß ãàäàþ, ùî öå …, òîìó ùî: …». Ó÷åíü 
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íàçèâàє іñòîòíі îçíàêè ïðèðîäíèõ àáî ðóêîòâîðíèõ îá’єêòіâ і ïðèðîä-
íèõ ÿâèù, õіä éîãî ìіðêóâàííÿ ïіä ÷àñ ïîøóêó âіäïîâіäі. Çìіñò ïðè-
êàçîê і ïðèñëіâ’їâ ó÷íі ïîâèííі êîìåíòóâàòè é âèñëîâëþâàòè âëàñíі 
ñóäæåííÿ. Íàïðèêëàä:

У парах з’ясуйте зміст прислів’їв.
Не потрібен і клад, коли в сім’ї лад.
Сім’я міцна – горе плаче.

Поєднайте частини прислів’їв про книгу.
Книга – маленьке віконце,  як на світі жить.
Книга вчить,     як птах без крил.
Розум без книг,   а через неї весь світ видно.

Обговоріть і поясніть народну мудрість.
Де закон, там і захист.
Закон шанувати – у мирі жити.

Відгадайте загадки.
Море є – не попливеш.
Є земля – по ній не йдеш.
Щоб по світу мандрувати,
Не виходжу я із хати,
Не сідаю у автобус,
А беру у руки…

Підготуй добірку загадок, прислів’їв та інших мудрих висловлювань про росли-
ни. Дізнайся більше про свята, присвячені рослинам (наприклад, День кульбаб-
ки – 13 травня). Склади їх календар.
Прочитай загадки, поясни відгадки.

По землі стрибає, а у воді плаває.
Хто у воді водиться, з хвостом родиться, а як виростає, 
то «хвіст» відпадає, про своїх малят забуває.

Поміркуй, яку користь природі й людям приносять земноводні.
Поясни народну мудрість.

Рибам – вода, птахам – повітря, а людині – вся Земля.
Поміняйте місцями склади та літери у словах та розшифруйте прислів’я.

Розкодуйте (розшифруйте) ребуси.
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Ïîåçії íà óðîêàõ «ß äîñëіäæóþ ñâіò»

Âåëèêèé íàâ÷àëüíèé, ðîçâèâàëüíèé і âèõîâíèé ïîòåíöіàë ìàє âè-
êîðèñòàííÿ ïîåçії íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò». 
Êîëè íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë âèêëàäàþòü çà äîïîìîãîþ ïîåòè÷íîãî ñëî-
âà, âіí íàáóâàє ïîâíîòè íîâèõ ãðàíåé ïіçíàâàëüíîãî, ðîçóìîâîãî é 
åìîöіéíîãî ñïðèéìàííÿ. À êîëè äîäàòè ùå é іíøі õóäîæíі çàñîáè 
âіäîáðàæåííÿ çìіñòó (ïðî ùî éòèìåòüñÿ äàëі), çîêðåìà òâîðè æèâî-
ïèñó і ìóçèêè, òîäі ñêëàäàєòüñÿ öіëіñíèé îáðàç îá’єêòіâ і ÿâèù ñâіòó 
é çàãàëîì ïðèðîäè. Ñóïóòíèêàìè äèòèíè ïіä ÷àñ äîñëіäæåííÿ ñâіòó 
ïîâèííі ñòàòè ðàäіñòü ñïîñòåðåæåííÿ çà éîãî êðàñîþ, ïîåçіÿ é âåñå-
ëèé ãóìîð.

Íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» âàðòî ïðîïîíó-
âàòè òàêі ïîåòè÷íі òâîðè, ÿêі ìіñòÿòü ÿñêðàâі îïèñè ïðèðîäè і âëó÷íі 
ñïîñòåðåæåííÿ çà її ÿâèùàìè, ðîçâèòêîì ðîñëèí, ïîâåäіíêîþ òâàðèí, 
æèòòÿì íàøîãî íàðîäó. Äîáèðàþ÷è âіðøі, ñëіä âіääàâàòè ïåðåâàãó 
òèì, ç ÿêèìè äіòè âæå îçíàéîìèëèñÿ àáî áóäóòü íåâäîâçі îçíàéîìëþ-
âàòèñÿ íà óðîêàõ ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ ç ìåòîþ çäіéñíåííÿ ëіòåðàòóð-
íîãî àíàëіçó. Íà óðîêàõ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» öі âіðøі ðîçãëÿäàþòü ïіä 
іíøèì êóòîì, çîêðåìà ç ïðèðîäíè÷îї òî÷êè çîðó. Âîíè äîïîìàãàþòü 
ó÷èòåëþ ðîçâ’ÿçóâàòè ïðèðîäîçíàâ÷і çàâäàííÿ: âñòàíîâëþâàòè
âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ íåæèâîþ é æèâîþ ïðèðîäîþ, ç’ÿñîâóâàòè âïëèâ äі-
ÿëüíîñòі ëþäèíè íà ñòàí ïðèðîäè é îêðåìі її îá’єêòè, ðîçêðèâàòè çíà-
÷åííÿ îõîðîíè ïðèðîäè òà ðîëü ñïîñòåðåæëèâîñòі ó ïðîöåñі äîñëіäæåí-
íÿ ñâіòó. Ïіä ÷àñ òàêîї ðîáîòè:

ãëèáøå àíàëіçóþòüñÿ îá’єêòè òà ÿâèùà íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, ÿêі 
çîáðàæåíî ïîåòè÷íèìè çàñîáàìè;
ñêëàäàєòüñÿ öіëіñíà ðîçïîâіäü, çàëó÷àєòüñÿ íå òіëüêè ïðèðîäíè-
÷èé çìіñò, à é âèðàçíі õóäîæíüî-åñòåòè÷íі ïðèéîìè, çîêðåìà öè-
òóâàííÿ íàïàì’ÿòü îêðåìèõ ÿñêðàâèõ і äîðå÷íèõ ñòðîô âіðøіâ;
ó÷íі íàâ÷àþòüñÿ ñòàâèòè äî òåêñòó çàïèòàííÿ é âіäïîâіäàòè íà íèõ.

Äîáèðàþ÷è ïîåçіþ äëÿ óðîêіâ «ß äîñëіäæóþ ñâіò», ó÷èòåëü ìàє 
çâåðíóòè óâàãó íà âіäñóòíіñòü ôàêòè÷íèõ ïîìèëîê, âèïàäêіâ ïîìèëêî-
âîãî ôîðìóëþâàííÿ àáî ïåðåêðó÷óâàííÿ òåðìіíіâ, іíôîðìàöії íåíàóêî-
âîãî õàðàêòåðó. Òàê âіäáóâàєòüñÿ àíàëіç ôàêòè÷íîãî òà îáðàçíîãî çìіñ-
òó âіðøіâ. Ùîïðàâäà, ó÷èòåëü ìîæå íåíàâìèñíå çâåðòàòè óâàãó ó÷íіâ 
íà äåÿêі íåòî÷íîñòі àáî ïîìèëêè ó âіðøàõ, ÿêèõ ïðèïóñòèëèñÿ àâòîðè. 
Íàïðèêëàä: «Ïðèãàäàéòå âіðø «Äåðêà÷» Ëіäії Êîìïàíієöü. Ïîñëóõàé-
òå äîâіäêó ïðî äåðêà÷à – ïòàõà, ÿêèé øâèäêî áіãàє â ãóñòіé òðàâі, ÷àñ-
òî çìіíþþ÷è íàïðÿìîê. Ïîáà÷èòè äåðêà÷à âàæêî, áî âіí âêðàé ðіäêî 
çëіòàє. Öå ïåðåëіòíèé ïòàõ. Îäíàê ó òåïëі êðàї âіí ëåòèòü і òàê ñàìî 
ïîâåðòàєòüñÿ ó ðіäíèé êðàé, à íå éäå ïіøêè. Ðîçäèâіòüñÿ çîáðàæåííÿ 
äåðêà÷à, îïèøіòü éîãî çîâíіøíþ áóäîâó… Çíàéäіòü ðÿäî÷îê ó âіðøі, äå 
àâòîð ïðèïóñòèëàñÿ ïîìèëêè (…Ïіøêè äèáàâ ÿ äîäîìó…)».

Îòæå, âèêîðèñòîâóþ÷è âіðøі íà óðîêàõ «ß äîñëіäæóþ ñâіò», ó÷èòåëü 
ñïîíóêàє ó÷íіâ ïðîâîäèòè âñåáі÷íèé àíàëіç íå òіëüêè ôàêòè÷íîãî, à é 
îáðàçíîãî çìіñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó – «áóäèòü ó ñåðöі ïî÷óòòÿ».

Роздивіться світлини й прочитайте вірш. Обговоріть. Що таке характер? Коли 
він виявляється? Які риси характеру найважливіші?
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НАЙКРАЩА РИСА

Промовив гордий Кипарис:
– Із людських рис для мене
прямота – найкраща!
А липа: – Лишенько! Це глупота.
Людина – хай велика чи мала – пропаща
без щедрості й сердечного тепла.
Озвався Дуб: – Послухайте мене:
твердий характер – ось що головне.

– А гнучкість розуму –
то риса неважлива? –
докинула Ліщина пустотлива.
Троянда мовила: – Забули про красу,
а я в собі віки її несу!
Людина мудрі речі наслухала
і тужно так замріяно зітхала:
– Мені б тих рис найбільше осягти –
змогла б я гідно шлях увесь пройти!

Прочитайте уривок вірша Оксани Сенатович та обговоріть його у групах.
Що це значить – не дружити,  В школі вчитись й не  дружити –
жити так – одинаком?   це, повірте, все одно,
Не дружити – це ходити   що, заплющившись, сидіти
не дверима, а вікном. …  і дивитися кіно.

Використовуючи різноманітні джерела інформації, знайдіть вірші або пісні,
в яких описується ваш рідний край. До чого закликають автори цих віршів? До-
повніть своїми поясненнями, за що ви любите рідний край.
Продовжте рядок.

Красивий, щедрий рідний край  Люби, шануй, оберігай
і мова наша – солов’їна.  усе, що зветься … .

Як ви розумієте зміст прислів’їв?
Та земля мила, де мати родила.
Людина без Вітчизни, як соловей без пісні.

Æèâîïèñ і ìóçèêà ÿê çàñîáè âèõîâàííÿ
ãàðìîíіéíî ðîçâèíóòîї îñîáèñòîñòі

Çäіéñíþþ÷è ìіæïðåäìåòíі çâ’ÿçêè, ó÷èòåëü ïîâèíåí ïðèäіëÿòè
çíà÷íó óâàãó âèõîâàííþ іíòåðåñó íå òіëüêè äî ïîåçії, à é äî іíøèõ ãà-
ëóçåé ìèñòåöòâà: ìóçèêè, æèâîïèñó, çîêðåìà ïåéçàæíîãî. Ç ìåòîþ
ðîçâèòêó òâîð÷îї óÿâè і ïіäñèëåííÿ åìîöіéíîãî ñïðèéíÿòòÿ ïðèðîäíî-
ãî äîâêіëëÿ íà óðîêàõ ïðîïîíóєìî çàñòîñîâóâàòè «Õâèëèíêè ìèëóâàí-
íÿ ïðèðîäîþ», ïіä ÷àñ ÿêèõ ðåêîìåíäóєìî çàëó÷àòè ìóçè÷íèé ñóïðî-
âіä. Ïіñëÿ ïðîñëóõîâóâàííÿ âіðøà äîðå÷íî çàïðîïîíóâàòè ðîçãëÿíóòè
ðåïðîäóêöії êàðòèí âèäàòíèõ õóäîæíèêіâ, îñîáëèâî òèõ, ÿêі ïðèñâÿ-
òèëè ñâîþ òâîð÷іñòü çîáðàæåííþ íåïîâòîðíèõ êðàєâèäіâ Óêðàїíè. Ïî-
ñòàâèòè çàïèòàííÿ: ÿê õóäîæíèê çîáðàçèâ îñіíü (òà іíøі ïîðè ðîêó)?
ßêі ïî÷óòòÿ âèêëèêàëè â òåáå ìàëüîâíè÷і êðàєâèäè, êîëüîðè, çâóêè?
ßêі âіä÷óòòÿ ïðèíåñëà іç ñîáîþ îñіíü (çèìà, âåñíà, ëіòî)? ßê âïëèíóëà
íà òâіé íàñòðіé ïðèðîäà, çîáðàæåíà íà ïîëîòíàõ âèäàòíèõ ìàéñòðіâ
æèâîïèñó? ßê âïëèâàє ìóçèêà íà òâîє ñïðèéíÿòòÿ ðіçíèõ ïіð ðîêó?

Äîðå÷íèì є òàêîæ ïðèéîì, ÿêèé ïîëÿãàє ó ñòâîðåííі ïðîáëåìíîї
ñèòóàöії. Íàïðèêëàä, ÿêèìè á ïîáà÷èëè ïåâíі ïðèðîäíі îá’єêòè (ðі÷êó, 
ëіñ, ëóêó, ðîñëèíè, òâàðèí) àáî ïðèðîäíі ÿâèùà (äîù, ñíіã, õìàðè, âå-
ñåëêó) ðіçíі ôàõіâöі: ó÷åíèé-ïðèðîäîçíàâåöü, ïîåò, õóäîæíèê, ìóçè-
êàíò? Ó÷íÿì ïðîïîíóþòü ïðî÷èòàòè âіðø, ðîçãëÿíóòè ðåïðîäóêöії
êàðòèí, ïðîñëóõàòè ôðàãìåíòè ìóçè÷íîãî òâîðó é ïðîàíàëіçóâàòè їõ 
âіä іìåíі ëþäåé, ÿêі ìàþòü ðіçíі ïðîôåñії. Ùî ðîçïîâіâ ó÷åíèé, ïîåò,
õóäîæíèê, ìóçèêàíò? Íàïðèêіíöі óðîêó ó÷íі ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòå-
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ëÿ ïіäáèâàþòü ïіäñóìîê, ñêëàäàþ÷è ðіçíîáі÷íó õàðàêòåðèñòèêó äîñëі-
äæóâàíèõ îá’єêòіâ. Íàïðèêëàä:

Роздивіться картини Олега Шупляка. Обговоріть, які риси характеру необхідні 
митцям для створення картин, скульптур, архітектурних споруд, музичних і ху-
дожніх творів.

Çàñòîñóâàííÿ íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» 
ôîëüêëîðíèõ ìàòåðіàëіâ, ïîåçії òà іíøèõ õóäîæíіõ çàñîáіâ ñïðèÿє åêî-
ëîãі÷íîìó, åñòåòè÷íîìó òà ìîðàëüíî-åòè÷íîìó âèõîâàííþ ìîëîäøèõ 
øêîëÿðіâ, à òàêîæ ïîãëèáëåííþ ïî÷óòòÿ ïîâàãè äî ïðèðîäè ðіäíîãî 
êðàþ, íàðîäó Óêðàїíè òà éîãî êóëüòóðè.

Ïåðåâіðèìî ñåáå
1. Ó ÷îìó ïîëÿãàє çíà÷åííÿ íàðîäîçíàâ÷îãî ïіäõîäó ó ïðîöåñі âè-
â÷åííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò»?
2. Ó ÷îìó ïîëÿãàє âèõîâíèé ïîòåíöіàë âèêîðèñòàííÿ ïîåçії íà óðî-
êàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò»?
3. Äîáåðіòü ñåðіþ çàãàäîê, ïðèêàçîê і ïðèñëіâ’їâ ïðî îá’єêòè òà ÿâè-
ùà ïðèðîäè â ðіçíі ïîðè ðîêó.
4. Ñêëàäіòü ôðàãìåíò óðîêó (çà âèáîðîì) іç âèêîðèñòàííÿì çàñîáіâ 
îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà.

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà
1. Áіäà Î. À. Ïðèðîäîçíàâñòâî і ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêà ïðàöÿ: Ìå-

òîäèêà âèêëàäàííÿ: íàâ÷. ïîñіáíèê äëÿ ñòóäåíòіâ ïåä. ô-òіâ âèùèõ 
íàâ÷. çàêëàäіâ òà êëàñîâîäіâ / Î. À. Áіäà. – Êèїâ; Іðïіíü: ÂÒÔ «Ïå-
ðóí», 2000. – 400 ñ.

2. Ãіëüáåðã Ò. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3 êë. çàêë. çàã. ñåðåä. îñâіòè 
(ó 2 ÷.)/ Òåòÿíà Ãіëüáåðã, Ñâіòëàíà Òàðíàâñüêà, Ëàðèñà Ãðóáіÿí, Íіíà Ïàâè÷ – 
Êèїâ : Ãåíåçà, 2020 – 160 ñ.

3. Ãðóùèíñüêà І. Â. ß äîñëіäæóþ ñâіò. ßê ñïîñòåðіãàòè çà ïðèðîäîþ. ×è-
òàíêà ç ïðèðîäîçíàâñòâà: Íàâ÷àëüíèé ïîñіáíèê. – Òåðíîïіëü: Íàâ÷àëüíà êíè-
ãà – Áîãäàí, 2009. – 296 ñ.

4. Ãðóùèíñüêà І. Â. ß äîñëіäæóþ ñâіò. Ïіäðó÷íèê äëÿ 3 êëàñó çàêëàäіâ 
çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè (ó 2 ÷àñòèíàõ) : ×àñòèíà 1 // І. Â. Ãðóùèíñüêà, 
Ç. Ì. Õèòðà. – Êèїâ : ÓÎÂÖ «Îðіîí», 2020. – 160 ñ.

5. ß äîñëіäæóþ ñâіò. Äèâîêðàé. Ñâіéñüêі òà äèêі òâàðèíè : 1–4 êë. : ó 2 ÷. 
×. 2. : / óïîðÿä. І. Ï. Ñі÷îâèê. – Òåðíîïіëü: Íàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí, 
2019. – 224 ñ.

6. ß äîñëіäæóþ ñâіò. Äèâîêðàé. Ó íåáі, íà çåìëі, ó âîäі : ïòàõè, êîìàõè, 
ðèáè : 1–4 êë. : ó 2 ÷. ×. 2. : / óïîðÿä. І. Ï. Ñі÷îâèê. – Òåðíîïіëü: Íàâ÷àëüíà 
êíèãà – Áîãäàí, 2019. – 224 ñ.
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Ð î ç ä і ë 3

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÃÐÎÌÀÄßÍÑÜÊÎЇ
ÒÀ ІÑÒÎÐÈ×ÍÎЇ ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÅÉ 
Ó×ÍІÂ ÏÎ×ÀÒÊÎÂÎЇ ØÊÎËÈ

3.1. Ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêîñòі òà ïàòðіîòèçìó â êîíòåêñòі
ãðîìàäÿíñüêîї òà іñòîðè÷íîї îñâіòíіõ ãàëóçåé

Той, хто не любить свою країну, нічого любити 
не може.

Äæîðäæ Ãîðäîí Áàéðîí

Ãðîìàäÿíñüêå òà íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íå âèõîâàííÿ äіòåé ìîëîä-
øîãî øêіëüíîãî âіêó є íåâіä’єìíèì ñêëàäíèêîì ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ
çðіëîї îñîáèñòîñòі – ãðîìàäÿíèíà, ñïðàâæíüîãî ñïàäêîєìöÿ і ïðîäî-
âæóâà÷à íàöіîíàëüíèõ òðàäèöіé ç àêòèâíîþ ãðîìàäÿíñüêîþ ïîçèöієþ.
Ó Êîíöåïöії Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè çàçíà÷åíî, ùî âèïóñêíèêè øêî-
ëè ìàþòü áóòè îñâі÷åíі, âñåáі÷íî ðîçâèíåíі, âіäïîâіäàëüíі ãðîìàäÿíè і 
ïàòðіîòè, çäàòíі äî ðèçèêó òà іííîâàöіé; âîíè ïîâåäóòü óêðàїíñüêó åêî-
íîìіêó âïåðåä ó ÕÕІ ñòîðі÷÷і.

Ïàòðіîòèçì – ìîðàëüíèé і ïîëіòè÷íèé ïðèíöèï, ñîöіàëüíå âіä-
÷óòòÿ, çìіñòîì ÿêîãî є ëþáîâ äî Áàòüêіâùèíè, ãîðäіñòü çà її ìèíóëå 
é ñüîãîäåííÿ, ãîòîâíіñòü ïіäïîðÿäêóâàòè ñâîї іíòåðåñè іíòåðåñàì 
êðàїíè ïðàãíåííÿ çàõèùàòè іíòåðåñè Áàòüêіâùèíè é ñâîãî íàðîäóêðàїíè, ïðàãíåííÿ çàõèùàòè іíòåðåñè Áàòüêіâùèíè é ñâîãî íàðîäó.

Ïàòðіîòèçì – öå îá’єêòèâíà îöіíêà ñòàíó òà äіé ðіäíîї êðàїíè, 
ùî ïîєäíóþòüñÿ ç îïòèìіñòè÷íèì ïîãëÿäîì íà âåêòîð її ðîçâèòêó â 
ìàéáóòíüîìóìàéáóòíüîìó.

Ïàòðіîòèçì – öå ãîðäіñòü çà äîñÿãíåííÿ ñâîãî íàðîäó é óñâіäîì-
ëåííÿ âñіõ éîãî іñòîðè÷íèõ ïîìèëîêëåííÿ âñіõ éîãî іñòîðè÷íèõ ïîìèëîê.

Ïàòðіîòèçì – öå ãîòîâíіñòü ïîæåðòâóâàòè îñîáèñòèì çàðàäè äî-
ñÿãíåííÿ ñóñïіëüíîãî áëàãàñÿãíåííÿ ñóñïіëüíîãî áëàãà.

Ïàòðіîòèçì – öå âèñîêå äóõîâíå ëþäñüêå ïî÷óòòÿ, çàêðіïëåíå ó 
òèñÿ÷îëіòíіé іñòîðії ëþäñòâà, ùî ïîєäíóє â ñîáі ëþáîâ äî Áàòüêіâùè-
íè, ðіäíîї çåìëі, ñâîãî íàðîäó, áàæàííÿ çáåðåãòè іñòîðè÷íî-êóëüòóð-
íó ñïàäùèíó і ãîòîâíіñòü äî їõ çàõèñòó і çáåðåæåííÿ.

Ïðîòÿãîì âіêіâ ïàòðіîòèçì âіäіãðàâàâ âàæëèâó ðîëü â åâîëþöіéíî-
ìó ðîçâèòêó äåðæàâ, ñòàâøè îá’єäíóâàëüíèì ÷èííèêîì ó áîðîòüáі íà-
ðîäó іç çîâíіøíüîþ àãðåñієþ.

Ïàòðіîòèçì іíòåãðóє â ñâîєìó ïîíÿòòі ñîöіàëüíі, іñòîðè÷íі, äóõîâ íі,
êóëüòóðíі, åòíі÷íі òà іíøі êîìïîíåíòè, ùî ñïîíóêàþòü äî åìîöіéíî-
ïіäíåñåíîãî ñòàâëåííÿ äî Áàòüêіâùèíè, âèñòóïàє íàéâàæëèâіøîþ äó-
õîâíîþ ñêëàäîâîþ îñîáèñòîñòі. Çàâæäè áóâ і є öіííîþ ðèñîþ óêðàїí-
ñüêîãî õàðàêòåðó. Îáîâ’ÿçêîâîþ ðèñîþ ñïðàâæíüîãî ïàòðіîòèçìó є 
ïîâàãà äî іíøèõ íàðîäіâ, їõíüîї ìîâè, êóëüòóðè, іñòîðії.
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Îòæå, ïîíÿòòÿ «ïàòðіîòèçì» – ñêëàäíèé ôåíîìåí, ÿêèé ìàє ñâîє 
âèðàæåííÿ â óñіõ ñôåðàõ æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè, ñóñïіëüñòâà і äåð-
æàâè: ÿê ëþäèíà äóìàє, ó ùî âіðèòü, ÿêі її ïåðåêîíàííÿ, æèòòєâà ïî-
çèöіÿ, ÿêі її äії ñòîñîâíî ñåáå, îòî÷åííÿ, äåðæàâè.

Ïàòðіîòè÷íà іäåÿ є ïîòóæíèì ìîòèâîì çãóðòóâàííÿ íàéðіçíîìàíіòíі-
øèõ (ñîöіàëüíèõ, íàöіîíàëüíèõ, ðåãіîíàëüíèõ, ñòàòåâî-âіêîâèõ, ðåëіãіé-
íèõ òîùî) ñïіëüíîò. Ñîöіàëüíà ñïðÿìîâàíіñòü ïàòðіîòèçìó â äії ïðîÿâëÿ-
єòüñÿ â àêòèâíіé ïðè÷åòíîñòі äî ïðîáëåì, ùî õâèëþþòü ñóñïіëüñòâî.

Ïîíÿòòÿ «ïàòðіîòèçì» і «ãðîìàäÿíñüêіñòü» òіñíî ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ. 
Ïî÷óòòÿ ïàòðіîòèçìó çàâæäè ïîâ’ÿçàíå ç ïîçèöієþ ãðîìàäÿíñüêîñòі. Ïà-
òðіîòè÷íå ñâіòîñïðèéíÿòòÿ çàçâè÷àé ґðóíòóєòüñÿ íà іñòîðè÷íіé ïàì’ÿòі, 
íà ñïîãàäàõ ïðî íàéÿñêðàâіøі åïіçîäè ìèíóëîãî íàøîãî íàðîäó.

Ïðîòå ìіæ ãðîìàäÿíñüêèì і ïàòðіîòè÷íèì âèõîâàííÿì є ïåâíі âіä-
ìіííîñòі. Ãðîìàäÿíñüêå âèõîâàííÿ ñîöіàëüíî îðієíòîâàíå íà ïðàâîâó 
ñôåðó. Éîãî çìіñò ìàє ïîðіâíÿíî íåäàâíþ іñòîðіþ. Ïàòðіîòèçì íå óíå-
ìîæëèâëþє çàêîíîñëóõíÿíîñòі, àëå âîäíî÷àñ ìàє äóõîâíî-ìîðàëüíó
ïðèðîäó, ðåàëіçóєòüñÿ â ñëóæіííі Âіò÷èçíі, ëþáîâі äî ðіäíîї ïðèðîäè.

Îá’єäíàííÿ â єäèíå öіëå ñîöіàëüíî-ïðàâîâîãî êîìïîíåíòà ãðîìàäÿí-
ñüêîãî âèõîâàííÿ ç äóõîâíî-ìîðàëüíèìè öіííîñòÿìè і ñòâîðþє ôåíî-
ìåí íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íîãî âèõîâàííÿ. Ñàìå íàöіîíàëüíî-ïàòðіî-
òè÷íå âèõîâàííÿ є âàæëèâèì çàñîáîì ãðîìàäÿíñüêîї îñâіòè.

Ãðîìàäÿíñüêіñòü – óñâіäîìëåííÿ êîæíèì ãðîìàäÿíèíîì ñâîїõ
ïðàâ і îáîâ’ÿçêіâ ùîäî äåðæàâè, ñóñïіëüñòâà; ïî÷óòòÿ âіäïîâіäàëü-
íîñòі çà їõíє ñòàíîâèùåíîñòі çà їõíє ñòàíîâèùå.

Ãðîìàäÿíñüêіñòü – ìîðàëüíà ïîçèöіÿ, ùî âèðàæàєòüñÿ â ïî÷óòòі
îáîâ’ÿçêó і âіäïîâіäàëüíîñòі ëþäèíè ïåðåä êîëåêòèâîì (ñïіëüíîòîþ),
äî ÿêîãî âîíà íàëåæèòü: äåðæàâîþ ñіì’єþ øêîëîþ êëàñîìäî ÿêîãî âîíà íàëåæèòü: äåðæàâîþ, ñіì єþ, øêîëîþ, êëàñîì.

Ãðîìàäÿíñüêіñòü îçíà÷àє óñâіäîìëåííÿ ñâîєї ïðè÷åòíîñòі äî 
Áàòüêіâùèíè її íàðîäó її âèòîêіâ і êîðіííÿÁàòüêіâùèíè, її íàðîäó, її âèòîêіâ і êîðіííÿ.

Ãðîìàäÿíñüêіñòü – öå îäèí ç íåîäìіííèõ ìîðàëüíèõ îðієíòèðіâ 
øëÿõåòíîї ëþäèíè ùî ëþáèòü ñâîþ Áàòüêіâùèíóøëÿõåòíîї ëþäèíè, ùî ëþáèòü ñâîþ Áàòüêіâùèíó.

Ãðîìàäÿíñüêіñòü – öå áåçóìîâíå ïî÷óòòÿ âëàñíîї ãіäíîñòі, ùî 
âåäå ëþäèíó äî äîñêîíàëîñòіâåäå ëþäèíó äî äîñêîíàëîñòі.

Ãðîìàäÿíñüêіñòü – öå âìіííÿ íå çàáóâàòè ïðî ñóñïіëüíå áëàãî â 
ïðîöåñі äîñÿãíåííÿ áëàãà îñîáèñòîãî.

Ãðîìàäÿíñüêіñòü íå ìîæå áóòè âèðîáëåíà îêðåìî âçÿòîþ ëþäèíîþ, 
îñêіëüêè є âіäîáðàæåííÿì ñòàíó ñîöіóìó, éîãî ðіâíÿ ðîçâèòêó, ìîðàëі і 
ñâіäîìîñòі, óñòàëåíîї ñèñòåìè öіííîñòåé. Âîíà âіäîáðàæàєòüñÿ â ñâіäî-
ìîñòі ëþäåé íà îñíîâі áàãàòîâіêîâèõ òðàäèöіéíî ñôîðìîâàíèõ áàçîâèõ 
öіííîñòåé, ïåðåêîíàíü, êóëüòóðíèõ і ìîðàëüíèõ îðієíòèðіâ òà іäåàëіâ.

Ïàòðіîòè÷íå âèõîâàííÿ â áóäü-ÿêîìó ñóñïіëüñòâі âіäáóâàєòüñÿ íà áàçî-
âèõ öіííîñòÿõ íàðîäó і ñëóãóє іíòåðåñàì äåðæàâè, ñïðÿìîâóєòüñÿ íà її 
çìіöíåííÿ. Ôîðìóâàííÿ ïàòðіîòèçìó â óêðàїíñüêîìó ñóñïіëüñòâі є ïåðøî-
÷åðãîâèì ÿê äëÿ äåðæàâè, òàê і äëÿ ñèñòåìè îñâіòè â öіëîìó. Òîìó íàöіî-
íàëüíî-ïàòðіîòè÷íå âèõîâàííÿ – öå âàæëèâà ñêëàäîâà îñâіòíüîãî ïðîöåñó.

«Ôîðìóâàííÿ öіííіñíèõ îðієíòèðіâ і ãðîìàäÿíñüêîї ñàìîñâіäîìîñòі 
çäіéñíþєòüñÿ íà ïðèêëàäàõ ãåðîї÷íîї áîðîòüáè óêðàїíñüêîãî íàðîäó çà 
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óòâåðäæåííÿ ñóâåðåíіòåòó âëàñíîї äåðæàâè, іäåàëіâ ñâîáîäè, ñîáîðíîñòі, 
óñïàäêîâàíèõ, çîêðåìà, âіä êíÿæîї äîáè, óêðàїíñüêèõ êîçàêіâ, Óêðàїí-
ñüêèõ Ñі÷îâèõ Ñòðіëüöіâ, àðìіé Óêðàїíñüêîї Íàðîäíîї Ðåñïóáëіêè òà Çà-
õіäíîóêðàїíñüêîї Íàðîäíîї Ðåñïóáëіêè, ó÷àñíèêіâ àíòèáіëüøîâèöüêèõ 
ñåëÿíñüêèõ ïîâñòàíü, çàãîíіâ Êàðïàòñüêîї Ñі÷і, Óêðàїíñüêîї ïîâñòàí-
ñüêîї àðìії, óêðàїíöіâ-ïîâñòàíöіâ ó ñòàëіíñüêèõ êîíöòàáîðàõ, ó÷àñíèêіâ 
äèñèäåíòñüêîãî ðóõó. Òàêîæ íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íå âèõîâàííÿ ìàє 
çäіéñíþâàòèñÿ íà ïðèêëàäàõ ìóæíîñòі òà ãåðîїçìó ó÷àñíèêіâ ðåâîëþ-
öіéíèõ ïîäіé â Óêðàїíі 2004, 2013–2014 ðîêіâ, Ãåðîїâ Íåáåñíîї Ñîòíі, 
ó÷àñíèêіâ àíòèòåðîðèñòè÷íîї îïåðàöії òà îïåðàöії îá’єäíàíèõ ñèë ó Äî-
íåöüêіé òà Ëóãàíñüêіé îáëàñòÿõ, ñïðîòèâó îêóïàöії òà àíåêñії Àâòîíîì-
íîї Ðåñïóáëіêè Êðèì Ðîñіéñüêîþ Ôåäåðàöієþ» [9].

Ïðèêëàäè çàâäàíü íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ ç ïіäðó÷-
íèêіâ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» äëÿ 3–4 êëàñіâ:

Де зберігається історична пам’ять? Що вона зберігає? 
Кого називають славетними українцями? Назвіть імена славетних українців, за-
карбовані у назвах міст і сіл.
Що знають про Україну у світі? Які імена видатних людей відомі в усьому світі? 
Що ви про них знаєте?

Свідченням гордості за українську мову є писемні пам’ятки – книжки, літописи, гра-
моти, вік яких понад 500 років. Серед них перший друкований буквар Івана Федорова,
який був виданий 1574 року у Львові. Єдиний примірник цієї книги зберігся і належить
Гарвардському університету Сполучених Штатів Америки [2].

Яку пісню, створену українським композитором, знає весь світ?
Українська народна пісня «Щедрик» завдяки оригінальній обробці композитора

Миколи Леонтовича підкорила світ і стала найвідомішим символом Різдва. В інтернеті
різні виконання «Щедрика» набирають мільйони переглядів. Звучала вона також у ба-
гатьох закордонних фільмах. Наприклад, у фільмі «Сам удома». Відшукайте й ви її в 
інтернеті за ключовими словами та отримайте насолоду від звучання [2].
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Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íîãî âèõîâàííÿ є îçíà-
éîìëåííÿ ó÷íіâ ç äîñÿãíåííÿìè íàøèõ ñïіââіò÷èçíèêіâ òà їõíіì âíå-
ñêîì ó ñâіòîâó ñêàðáíèöþ (çîêðåìà, ó ñôåðè îñâіòè, íàóêè, êóëüòóðè, 
ìèñòåöòâà, ñïîðòó), âèñâіòëåííÿ âíåñêó ïðåäñòàâíèêіâ êîðіííèõ íàðî-
äіâ òà íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí Óêðàїíè òà ãðîìàäÿí іíøèõ äåðæàâ ó áî-
ðîòüáó çà äåðæàâíó íåçàëåæíіñòü і òåðèòîðіàëüíó öіëіñíіñòü Óêðàїíè, 
êóëüòóðíó ñïàäùèíó.

Пісні, казки Звичаї, традиції

Витвори майстрів

Пам’ятники

Книги Археологічні об’єктиКартини

Пам’ятки природи

Об’єкти культурної 
спадщини

Архітектурні споруди,
храми, монастирі

Парки, історико-
культурні заповідники

Ïðèêëàäè çàïèòàíü, ùî ôîðìóþòü óÿâëåííÿ ïðî êóëüòóðíó ñïàäùè-
íó Óêðàїíè:

Що таке культурна спадщина?
Пригадайте, які архітектурні пам’ятки є у вашому краї. Які пам’ятки історії роз-
ташовані у вашій місцевості? Які з них ви відвідували? Які реліквії та традиції 
передаються у ваших родинах з покоління в покоління?
Які об’єкти вашого краю належать до культурної спадщини? У зошиті запишіть 
їхні назви та місце, де вони розташовані.

 Що можуть розповісти про минуле споруди, твори мистецтва?
 З якою метою держава забезпечує збереження історичних та культурних пам’яток? 
Що може дати українцям відновлення історичних архітектурних пам’яток?

 Припустіть, чому нематеріальну культурну спадщину (традиції, звичаї, пісні, каз-
ки тощо) називають «живою спадщиною».

 Які історичні пам’ятки, знайдені на території України, стали відомими в усьому 
світі? Підказка: пригадайте відомі пам’ятки природи, історії та культури України.

 Де зберігається культурна спадщина? Які бувають музеї?
Виконайте мініпроєкт. Підготуйте у групах повідомлення про українських митців: 
художників, поетів, архітекторів, народних майстрів. Коротко опишіть їхнє життя, 
що зробили, підготуйте світлини або репродукції їхніх робіт. Влаштуйте виставку 
«Митці України».

Íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íå âèõîâàííÿ ó÷íіâ äіє íà çàñàäàõ íàöіî-
íàëüíèõ òà єâðîïåéñüêèõ öіííîñòåé:

ïîâàãà äî íàöіîíàëüíèõ ñèìâîëіâ (Ãåðáà, Ïðàïîðà, Ãіìíó Óêðàїíè);
ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íîìó æèòòі êðàїíè;
ïîâàãà äî ïðàâ ëþäèíè;
âåðõîâåíñòâî ïðàâà;
òîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ äî öіííîñòåé і ïåðåêîíàíü ïðåäñòàâíèêіâ іí-
øîї êóëüòóðè, à òàêîæ äî ðåãіîíàëüíèõ òà íàöіîíàëüíî-ìîâíèõ 
îñîáëèâîñòåé;
ðіâíіñòü óñіõ ïåðåä çàêîíîì;
ãîòîâíіñòü çàõèùàòè ñóâåðåíіòåò і òåðèòîðіàëüíó öіëіñíіñòü Óêðàїíè.
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Ïðèêëàäè âіäïîâіäíèõ çàâäàíü ç ïіäðó÷íèêіâ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» 
äëÿ 3–4 êëàñіâ:

Яку шану ми віддаємо державним символам? Пригадайте, як слід поводитися,
коли звучить гімн або вносять прапор України.
За малюнками розкажіть, де можна побачити зображення герба України.

Де розміщені державні символи у вашому населеному пункті? На яких будівлях?
 Попрацюйте у групі. Створіть символ/герб для свого класу.
 Як ви розумієте слова Івана Яковича Франка: «Мова – коштовний скарб народу»?

Ñòàâëåííÿ ëþäåé äî ñâîєї áàòüêіâùèíè, ìіñòà ÷è ñåëà, âіäîáðàæà-
єòüñÿ íà ðіâíі ãðîìàäÿíñüêî-ïàòðіîòè÷íîї ñàìîñâіäîìîñòі. Ïàòðіîòèçì
ïî÷èíàєòüñÿ ç ïðèõèëüíîñòі ëþäèíè äî ðіäíîãî äîìó, øêіëüíîãî
êîëåêòèâó, íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ. Ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî «ìàëîї
áàòüêіâùèíè» âàæëèâå äëÿ ïîäàëüøîãî ôîðìóâàííÿ â ëþäèíè ïàòðіî-
òè÷íèõ ïî÷óòòіâ. Ó ïðîöåñі ñîöіàëіçàöії îñîáèñòîñòі öі ïî÷óòòÿ äèôå-
ðåíöіþþòüñÿ òà óñêëàäíþþòüñÿ. À ó÷åíü, ùî äîðîñëіøàє, íàáóâàє
äîñâіäó òà óñâіäîìëåííÿ ñâîãî ìіñöÿ â ñóñïіëüñòâі.

Ãðîìàäÿíñüêî-ïàòðіîòè÷íà ñâіäîìіñòü ôîðìóєòüñÿ íà ïðèêëàäі çàâ-
äàíü:

Оберіть з поданого переліку правила демократичної культури, яких учні навча-
ються у школі. Доповніть перелік.

Учні можуть вільно висловлювати свої погляди.
Учні ставляться один до одного з повагою, співчуттям і готовністю прийти на
допомогу в разі потреби.
За вчинки учнів класу несе відповідальність лише його голова.
Учні прислухаються один до одного, у разі конфлікту – проводять перегово-
ри і приходять до порозуміння (компромісу).

Попрацюйте в парі. Оберіть та продовжте речення: «Якби я був президентом 
України, я б зупинив … , я б заборонив … , я б продовжив… , я б створив… ».

 Що означає бути  справжнім громадянином держави?
Оберіть, що є важливим чи не важливим для того, щоб стати громадянином
України. 
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 Якими мають бути громадяни України? Що повинні знати, вміти?

Як ви розумієте вислів «громадянин світу»? Чи можна бути громадянином Укра-
їни та одночасно громадянином світу?  

 Що ми разом можемо зробити для того, щоб рідна країна утвердилася у світі?
«Ñòðàòåãіÿ íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íîãî âèõîâàííÿ», çàòâåðäæåíà

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà âіä 18 òðàâíÿ 2019 ðîêó № 286, ïîøèðþєòüñÿ íà 
âñі âіêîâі ãðóïè òà çàõîäè ùîäî ðåàëіçàöії Êîíöåïöії íàöіîíàëüíî-ïà-
òðіîòè÷íîãî âèõîâàííÿ äіòåé і ìîëîäі â ñèñòåìі îñâіòè Óêðàїíè.

Íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íå âèõîâàííÿ – öå ñèñòåìàòè÷íà і öі-
ëåñïðÿìîâàíà äіÿëüíіñòü îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè, ãðîìàäñüêèõ
îðãàíіçàöіé òà â öіëîìó îñâіòíüîãî ïðîöåñó ùîäî ôîðìóâàííÿ ó 
ãðîìàäÿí âèñîêîї ïàòðіîòè÷íîї ñâіäîìîñòі, ïî÷óòòÿ âіðíîñòі ñâîїé
Âіò÷èçíі, ïðàãíåííÿ öіëіñíîñòі, íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè, ñïðèÿííÿ
єäíàííþ óêðàїíñüêîãî íàðîäó, ãðîìàäÿíñüêîìó ìèðó òà çëàãîäі â
ñóñïіëüñòâі.

Ñó÷àñíі äіòè ïåðåáóâàþòü ó ñèòóàöії ÷èñëåííèõ ðèçèêіâ, ñïîêóñ, íå-
ãàòèâíèõ âïëèâіâ (ñåðåä ÿêèõ ìàíіïóëÿòèâíі òåõíîëîãії äåñòðóêòèâíîãî 
çìіñòó ÇÌІ, іíòåðíåò-ìåðåæі, ðіçíі âèäè ðåêëàìíîї ïðîäóêöії), äåçîðієí-
òàöії ó âèìîãàõ і ìîäåëÿõ ïîâåäіíêè, áåçöіëüîâîãî ïðîâåäåííÿ ïîçà-
óðî÷íîãî ÷àñó. Ïîñèëåííÿ òåíäåíöіé ùîäî çìіöíåííÿ êóëüòó ñèëè, ãðî-
øåé, ìàðãіíàëіçàöії ïіäëіòêіâ çà ìіñöåì ïðîæèâàííÿ, ñòâåðäæåííÿ 
àñîöіàëüíèõ ñóáêóëüòóð çóìîâëþє íàáóòòÿ òà íàêîïè÷åííÿ àñîöіàëü-
íîãî і ïðîòèïðàâíîãî äîñâіäó â äіòåé, ôîðìóâàííÿ ó íèõ âèêðèâëåíîãî 
îáðàçó ñâіòó òà àêòóàëіçóє ïîòðåáó ôîðìóâàííÿ ó ïіäðîñòàþ÷èõ 
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ïîêîëіíü ãóìàíіñòè÷íîї òà ñòіéêîї äî ìàíіïóëÿöіé ñâіäîìîñòі, ìîðàëü-
íèõ ïðèíöèïіâ, äóõîâíîñòі.

Ïîòðåáóþòü íàãàëüíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè çàõèñòó äèòèíñòâà, 
âïðîâàäæåííÿ â îñâіòíіé ïðîöåñ íîâîї ôіëîñîôії âèõîâàííÿ – ñîöіàëüíî-
ïåäàãîãі÷íîї ïіäòðèìêè ïіäðîñòàþ÷îї îñîáèñòîñòі – ÿê íàéáіëüø ïåð-
ñïåêòèâíîї ùîäî íîâîãî îñìèñëåííÿ ðîëі ïåäàãîãà â îñâіòíüîìó ïðîöåñі 
òà éîãî âçàєìîäії ç ó÷íÿìè íà åòè÷íèõ ïðèíöèïàõ і ìîðàëüíèõ іìïåðà-
òèâàõ. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ñîöіàëüíî-ïåäàãîãі÷íîї ïіäòðèìêè âèçíà-
÷àþòüñÿ äîïîìîãà ó÷íÿì ó ðîçâèòêó öіííіñíî îðієíòîâàíîї àêòèâíîñòі, 
ïîäîëàííі òðóäíîùіâ ñîöіàëüíîї âçàєìîäії, ïðîôіëàêòèêà ðèçèêîâàíîї 
ïîâåäіíêè, ñîöіàëüíèé çàõèñò ó ñêëàäíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ […]. Êîí-
öåïöіÿ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè ïðîïîíóє âèõîâíèé êîìïîíåíò çìіñòó 
êîìïåòåíòíîñòåé, âèçíà÷åíèõ ó Çàêîíі Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó».

Çàêëàäåíі îñíîâíі îðієíòèðè êîìïåòåíòíіñíîãî âèõîâàííÿ îñîáèñòîñ-
òі ó÷íÿ ìîæóòü òâîð÷î íàïîâíþâàòèñü êîíêðåòíèì çìіñòîì ç óðàõóâàí-
íÿì îñîáëèâîñòåé ôóíêöіîíóâàííÿ çàêëàäó îñâіòè, âіêîâèõ òà іíäèâіäó-
àëüíèõ ìîæëèâîñòåé ó÷íіâ, іíøèõ àêòóàëüíèõ ñîöіàëüíèõ âèêëèêіâ.

Ïðèêëàä êîìïåòåíòíіñíèõ çàâäàíü ó ïіäðó÷íèêàõ äëÿ 3–4 êëàñіâ ç 
іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò»:

 Проаналізуйте висловлювання учнів. Хто з дітей у своїх міркуваннях робить пра-
вильні висновки?

 Якою ви собі уявляєте людину майбутнього? Намалюйте або опишіть її.
Êëþ÷îâèì âíóòðіøíіì âèêëèêîì äóõîâíîї áåçïåêè íàöії є íàöіî-

íàëüíà ñàìîіäåíòèôіêàöіÿ, ÿêà âòіëþєòüñÿ ó ïî÷óòòÿõ-öіííîñòÿõ –
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«ß – Óêðàїíåöü» – «Ìè – Óêðàїíöі». Ñóòíіñòü öèõ ïî÷óòòіâ-öіííîñòåé 
ïîëÿãàє â äієâіé ïðè÷åòíîñòі îñîáèñòîñòі äî ñâîєї íàöії, äî ðîäó â øè-
ðîêîìó ðîçóìіííі öüîãî ñëîâà. Îñîáèñòіñòü ìàє ïðèéíÿòè іñòîðè÷íó 
åñòàôåòó âèùèõ äóõîâíèõ íàäáàíü íàöії, æèòè і äіÿòè íà їõíіé îñíîâі 
òà ïðèìíîæóâàòè їõ ç óðàõóâàííÿì âèêëèêіâ òåïåðіøíüîãî ÷àñó [8].

Ïðèêëàäè çàâäàíü ó ïіäðó÷íèêàõ äëÿ 3–4 êëàñіâ, ùî ðîçêðèâàþòü 
çìіñò ðåàëіçàöії íàöіîíàëüíîї ñàìîіäåíòèôіêàöії:

 Проведіть дослідження «Що у вашому домі вироблено в інших країнах» та ство-
ріть у зошиті карту маршруту цих товарів.

 Дізнайтеся з доступних вам джерел, які товари та продукти Україна відправляє 
до країн Європи для продажу.

 Дізнайтеся, з якими країнами співпрацює ваша школа, громада, місто/село.
 Обміняйтеся результатами свого дослідження.

Ìåòà íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íîãî âèõîâàííÿ êîíêðåòèçóєòüñÿ ÷åðåç 
ñèñòåìó âèõîâíèõ çàâäàíü:

óòâåðäæåííÿ ó ñâіäîìîñòі é ïî÷óòòÿõ îñîáèñòîñòі ïàòðіîòè÷íèõ 
öіííîñòåé, ïåðåêîíàíü і ïîâàãè äî êóëüòóðíîãî òà іñòîðè÷íîãî ìè-
íóëîãî Óêðàїíè;
âèõîâàííÿ ïîâàãè äî Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, çàêîíіâ Óêðàїíè, äåð-
æàâíîї ñèìâîëіêè;
êóëüòèâóâàííÿ ñòàâëåííÿ äî âіéñüêîâîñëóæáîâöÿ ÿê äî çàõèñíèêà 
Óêðàїíè, ãåðîÿ;
óñâіäîìëåííÿ âçàєìîçâ’ÿçêó ìіæ іíäèâіäóàëüíîþ ñâîáîäîþ, ïðàâà-
ìè ëþäèíè òà її ïàòðіîòè÷íîþ âіäïîâіäàëüíіñòþ;
ñïðèÿííÿ íàáóòòþ ïàòðіîòè÷íîãî äîñâіäó íà îñíîâі […] óìіííÿ âè-
çíà÷àòè ôîðìè òà ñïîñîáè ñâîєї ó÷àñòі â æèòòєäіÿëüíîñòі ãðîìà-
äÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà, ñïіëêóâàòèñÿ іç ñîöіàëüíèìè іíñòèòóòàìè, 
îðãàíàìè âëàäè, ñïðîìîæíîñòі äîòðèìóâàòèñü çàêîíіâ òà çàõèùà-
òè ïðàâà ëþäèíè, ãîòîâíîñòі âçÿòè íà ñåáå âіäïîâіäàëüíіñòü, çäàò-
íîñòі ðîçâ’ÿçóâàòè êîíôëіêòè âіäïîâіäíî äî äåìîêðàòè÷íèõ ïðèí-
öèïіâ;
ôîðìóâàííÿ òîëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ äî іíøèõ íàðîäіâ, êóëüòóð і 
òðàäèöіé;
óòâåðäæåííÿ ãóìàíіñòè÷íîї ìîðàëüíîñòі ÿê áàçîâîї îñíîâè ãðîìà-
äÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà;
êóëüòèâóâàííÿ íàéêðàùèõ ðèñ óêðàїíñüêîї ìåíòàëüíîñòі – ïðàöå-
ëþáíîñòі, ñâîáîäè, ñïðàâåäëèâîñòі, äîáðîòè, ÷åñíîñòі, áåðåæíîãî
ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè;
ôîðìóâàííÿ ìîâëåííєâîї êóëüòóðè;
ñïîíóêàííÿ çðîñòàþ÷îї îñîáèñòîñòі äî àêòèâíîї ïðîòèäії óêðàїíî-
ôîáñòâó, àìîðàëüíîñòі, ñåïàðàòèçìó, øîâіíіçìó, ôàøèçìó [5].

Ïàòðіîòè÷íå âèõîâàííÿ âêëþ÷àє òàêі çìіñòîâі àñïåêòè:
âèõîâàííÿ ïîâàãè äî ïðàâ, ñâîáîä і îáîâ’ÿçêіâ ëþäèíè;
ôîðìóâàííÿ öіííіñíèõ óÿâëåíü ïðî ëþáîâ äî Óêðàїíè, її íàðîäіâ, 
äî ñâîєї ìàëîї áàòüêіâùèíè;
óñâіäîìëåííÿ öіííîñòі é çìіñòó ïîíÿòü: «ñëóæіííÿ Áàòüêіâùèíі», 
«ïðàâîâà ñèñòåìà і ïðàâîâà äåðæàâà», «ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî», 
«ñâîáîäà é âіäïîâіäàëüíіñòü», «ñîâіñòü», «ãіäíіñòü», «ñïðàâåäëè-
âіñòü», «âîëÿ», «ñîáîðíіñòü»;
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ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê ìîðàëüíèõ óÿâëåíü ïðî ÷åñòü і ãіäíіñòü â
êîíòåêñòі ñòàâëåííÿ äî Áàòüêіâùèíè, äî óêðàїíñüêîãî íàðîäó, äî 
ðîäèíè òîùî;
ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê öіííіñíèõ óÿâëåíü ïðî âåðõîâåíñòâî çà-
êîíó і ïîòðåáó ó ïðàâîïîðÿäêó, ñóñïіëüíіé çëàãîäі é ìіæêóëüòóð-
íіé êîìóíіêàöії;
ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ ñîöіàëüíîї êîìïåòåíòíîñòі, àêòèâíîї ãðîìàäÿí-
ñüêîї ïîçèöії é ïàòðіîòè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі çà äîëþ êðàїíè ÷å-
ðåç ó÷àñòü ó äіÿëüíîñòі ãðîìàäñüêèõ îá’єäíàíü, ñóñïіëüíî êîðèñ-
íіé äіÿëüíîñòі ó øêîëі, ãðîìàäі, êðàїíі.

Ìîðàëüíі öіííîñòі â æèòòі ëþäèíè âіäіãðàþòü âàæëèâó ðîëü. Âèùîþ
åòè÷íîþ öіííіñòþ ââàæàþòü êàòåãîðіþ «äîáðî», ùî âіäîáðàæàє áëàãî, 
êîðèñíå, ïðàâèëüíå, ñòâåðäæóâàëüíå, ïîçèòèâíå, òà ïðîòèñòîїòü çëó, 
ðóéíіâíîìó, ïîãàíîìó. Âèùèìè ìîðàëüíèìè öіííîñòÿìè є ñåíñ æèòòÿ, 
ùàñòÿ, ëþáîâ, ïðàâäà, ñïðàâåäëèâіñòü, äðóæáà, îñêіëüêè óñâіäîìëåííÿ 
öèõ ïîíÿòü äîêîðіííî âïëèâàє íà ïîâåäіíêó òà ñâіäîìіñòü ëþäèíè.

Ìîðàëüíі öіííîñòі – ìîðàëüíі çðàçêè, ïîíÿòòÿ, âèìîãè, ùî äàþòü 
ìîæëèâіñòü ëþäèíі îöіíþâàòè äіéñíіñòü òà îðієíòóâàòèñÿ â íіé. Âîíè 
ñêëàäàþòüñÿ íà îñíîâі òèõ ðåàëüíîñòåé і â÷èíêіâ, ÿêі ìè íå ïðîñòî
îöіíþєìî, àëå é ñõâàëþєìî, òîáòî îöіíþєìî ÿê äîáðі, áëàãі, õîðîøі, 
íàïðèêëàä ÷åñíіñòü, âіðíіñòü òà іíøі ðèñè ïîðÿäíîї ëþäèíè.

Áàçîâèìè ìîðàëüíèìè öіííîñòÿìè є: ëþáîâ, ïîâàãà äî іíøèõ, ãіä-
íіñòü, âіäïîâіäàëüíіñòü, ñîâіñòü, ñâîáîäà, òîëåðàíòíіñòü, ñïðàâåäëè-
âіñòü, ðіâíîïðàâ’ÿ, іíіöіàòèâíіñòü.

Ó ìîëîäøîìó øêіëüíîìó âіöі, ùî є âàæëèâèì ó ñòàíîâëåííі îñîáèñ-
òîñòі äèòèíè, çàêëàäàþòüñÿ îñíîâè îñîáèñòіñíîãî ðîçâèòêó ó÷íіâ ïî÷àò-
êîâîї øêîëè. Âіêîâèìè îñîáëèâîñòÿìè ó÷íіâ 1–4-õ êëàñіâ ìîæíà ââàæà-
òè: íåçíà÷íèé ñîöіàëüíèé і ìîðàëüíèé äîñâіä, ïіäâèùåíó åìîöіéíіñòü, 
óðàçëèâіñòü і âîäíî÷àñ ïëàñòè÷íіñòü äî ìîðàëüíî-åòè÷íèõ âïëèâіâ, іì-
ïóëüñèâíіñòü òà áåçïîñåðåäíіñòü ïîâåäіíêè äèòèíè, áàæàííÿ ïîñòіéíî 
ðîçøèðþâàòè êîëî ñïіëêóâàííÿ. Òîìó óçãîäæåííÿ ïîâåäіíêè òà óñâі-
äîìëåííÿ ìîðàëüíèõ ÿâèù æèòòÿ õàðàêòåðèçóþòüñÿ åìîöіéíèìè óçà-
ãàëüíåííÿìè, àíàëіçîì ñèòóàöіé òà â÷èíêіâ, ÿêі âіäïîâіäàþòü çàãàëüíî-
ëþäñüêèì åòè÷íèì öіííîñòÿì. 

Ïðèêëàä çàâäàííÿ:
Разом з батьками та друзями влаштуйте невеличкий заповідний мінікуточок 
природи у своїй школі або біля свого будинку. Для цього досить очистити від 
сміття та каменів невелику занедбану ділянку. Скопайте та розпушіть ґрунт, по-
сійте насіння різних трав і квітів. Можна посадити саджанці кущів або молодень-
ких дерев. За цим мінізаповідником слід постійно доглядати, дбати про нього.
Ваша маленька праця подарує багато радості людям!
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Ðîçðèâ ìіæ çíàííÿìè ìîðàëüíèõ ïðèíöèïіâ і âіäïîâіäíîþ ïîâåäіí-
êîþ – íàéõàðàêòåðíіøà âëàñòèâіñòü äèòèíè öüîãî âіêó. Ïîäàëüøîãî ðîç-
âèòêó íàáóâàòèìóòü òàêі ìîðàëüíі ïî÷óòòÿ: ïðîâèíè, ñîðîìó, îáîâ’ÿçêó, 
âіäïîâіäàëüíîñòі, ñïðàâåäëèâîñòі, âëàñíîї ãіäíîñòі, ñóì ëіííÿ.

Îñíîâíèìè ïîòðåáàìè äèòèíè â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ є íåîáõіäíіñòü: 
ó ñïіëêóâàííі ç ëþäüìè, â åìîöіéíîìó êîíòàêòі, âèçíàííі, îöіíöі ñâîїõ 
äіé òà â÷èíêіâ, âèÿâëåííі âëàñíèõ ïîçèöіé ó ñòàâëåííі äî іíøèõ, ñâіòó, 
ó äðóæáі, òîâàðèñüêîñòі, ïîâàçі äî îñîáèñòîñòі, ñàìîïîâàçі, íàáóòòі íî-
âèõ çíàíü òà âìіíü äëÿ ïіçíàííÿ äîâêіëëÿ [8].

Ïðîãðàìîþ «ÍÎÂÀ ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÀ ØÊÎËÀ» ó ïîñòóïі äî öіííîñ-
òåé», ùî çàòâåðäæåíà Â÷åíîþ ðàäîþ Іíñòèòóòó ïðîáëåì âèõîâàííÿ 
ÍÀÏÍ Óêðàїíè (ïðîòîêîë № 6 âіä 02.07.2018), âèçíà÷åíî âіêîâі
îñîáëèâîñòі ó÷íіâ ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó, їõíі îñíîâíі ïîòðåáè òà 
âèîêðåìëåíî âàæëèâі çàâäàííÿ, ùî ïîñòàþòü ïåðåä ó÷èòåëåì.

Ïåðåä ó÷íÿìè ïîñòàþòü òàêі ïîòðåáè:
óñâіäîìëåíîãî ñïðèéíÿòòÿ øêіëüíîãî æèòòÿ (óïîðÿäêóâàííÿ òà 
îðãàíіçàöіÿ éîãî çà ïåâíèìè ïðàâèëàìè ñïіâæèòòÿ);
óñâіäîìëåííÿ âíóòðіøíüîї åòè÷íîї іíñòàíöії (ñóìëіííÿ, ñàìîñòіé-
íіñòü), ïîäîëàííÿ íåâïåâíåíîñòі â ñîáі;
çàëàãîäæóâàòè òà ïîïåðåäæàòè êîíôëіêòè;
íàâ÷èòèñÿ áóäóâàòè ñâîї âçàєìèíè ç îäíîëіòêàìè (ðîâåñíèêàìè) 
÷åðåç âçàєìîâèìîãëèâіñòü і âçàєìîäîïîìîãó;
íàáóòòÿ äîñâіäó ìîðàëüíîї ïîâåäіíêè;
îêðіì âèêîíàííÿ âèìîã êîëåêòèâó áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ïîñòà-
íîâöі âèìîã, âèáîðі äîðó÷åíü òà ñïðàâ «äî äóøі»;
ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê ñòіéêîї ôîðìè ïîâåäіíêè é äіÿëüíîñòі, 
ùî â ìàéáóòíüîìó ñôîðìóþòü õàðàêòåð;
ôîðìóâàííÿ àäåêâàòíîї ñàìîîöіíêè;
ðîçâèòîê çäàòíîñòі äî ñïіâïåðåæèâàííÿ, ñïіâ÷óòòÿ, ÷óéíîñòі, ñïіâ-
äії ç äîðîñëèìè òà îäíîëіòêàìè;
ôîðìóâàííÿ çäіáíîñòі öіíóâàòè îñîáèñòіñòü ëþäèíè;
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòіñíèõ ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé – äîáðîòè/ãóìàííîñòі, 
ëþäÿíîñòі, ìèëîñåðäÿ, ÷åñíîñòі, ñïðàâåäëèâîñòі, òåðïåëèâîñòі òîùî;
íàáóòòÿ äîñâіäó ñòàâëåííÿ äî ñâіòó, ëþäåé, äî ñàìîãî ñåáå (÷åðåç 
äіÿëüíіñíèé ïіäõіä).

Ïðîáëåìè, ÿêі ìàє âèðіøèòè ó÷èòåëü:
ðîçðіçíåííÿ (âèðіçíåííÿ) ìîòèâіâ â÷èíêіâ, ðîçòëóìà÷åííÿ äëÿ ó÷íіâ 
ñóòíîñòі òà ïðàâèëüíîñòі â÷èíêіâ íà ïðèêëàäі æèòòєâèõ ñèòóàöіé;
ñòâîðåííÿ òà íàäàííÿ ìîæëèâîñòі åìîöіéíèõ «ïåðåæèâàíü» ó÷íÿì 
îäíî÷àñíî іç ïðàêòè÷íèì çàñòîñóâàííÿì îòðèìàíèõ çíàíü;
êîðåêöіÿ íåäîëіêіâ òà âèáóäîâóâàííÿ îñîáèñòіñíèõ íîâîóòâîðåíü
ó÷íіâ (äîâіëüíіñòü ïñèõі÷íèõ ïðîöåñіâ, ïëàíóâàííÿ äіé, ðåôëåê-
ñіÿ, іíòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê);
âèêîðèñòàííÿ äåìîêðàòè÷íîãî ñòèëþ ñïіëêóâàííÿ ç ó÷íÿìè;
ãóìàíіçàöіÿ âçàєìèí ó ñèñòåìàõ «ó÷èòåëü – ó÷åíü», «ó÷åíü – ó÷åíü»;
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ òâîð÷îї ñàìîðåàëіçàöії êîæíîї îñîáèñòîñòі;
ñòâîðåííÿ і âèêîðèñòàííÿ ó øêіëüíîìó æèòòі ñèòóàöіé, ó ÿêèõ 
çíàí íÿ і äії áóëè á çëèòі òà äàëè á çìîãó ôіêñóâàòè äèíàìіêó äóõîâ-
íî-ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó äèòèíè (ó âìіííі äèòèíè ñàìîñòіéíî, à 
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іíîäі ç äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ, ðåàëіçóâàòè ñâîї çäіáíîñòі äî ïðàêòè÷-
íîї äіÿëüíîñòі);
äîïîìîãà ó÷íÿì äîñÿãíóòè âèñîêîãî ðіâíÿ íàâè÷îê ïîâåäіíêè –
ñàìîñòіéíîñòі ó ïðèéíÿòòі ðіøåíü, çäіéñíåííі ìîðàëüíîãî âèáîðó.

Äëÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè ïðіîðèòåòíèìè òà íàéáіëüø åôåêòèâ-
íèìè є àêòèâíі ìåòîäè ñàìîñòіéíîãî ïîøóêó іñòèíè, ùî ñïðèÿþòü ôîð-
ìóâàííþ êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, іíіöіàòèâè òà òâîð÷îñòі. Ó âіöі 8–9
ðîêіâ (òðåòіé òà ÷åòâåðòèé ðіê íàâ÷àííÿ) ñàìîîöіíêà òà îöіíêà îäíî-
ëіòêіâ ïî÷èíàє ïåðåâàæàòè îöіíêó â÷èòåëÿ. Íàòîìіñòü äëÿ 6–7-ðі÷íèõ
ó÷íіâ ó÷èòåëü є öåíòðàëüíîþ ôіãóðîþ, àðáіòðîì, àâòîðèòåòîì.

Ãîëîâíå çàâäàííÿ çàêëàäіâ îñâіòè – òàê ïîáóäóâàòè âèõîâíó äіÿëü-
íіñòü, ùîá ñàìà її îðãàíіçàöіÿ, ïðèêëàäè àâòîðèòåòíèõ íàñòàâíèêіâ-
ó÷èòåëіâ, øêіëüíå ñåðåäîâèùå âèõîâóâàëè äіòåé ó äóñі ïàòðіîòèçìó, 
ãëèáîêîãî ðîçóìіííÿ іñòîðії ñâîãî íàðîäó, íàöіîíàëüíîї іäåíòè÷íîñòі,
ñàìîáóòíîñòі. Çàâäàííÿ ïåäàãîãіâ ïîëÿãàє â òîìó, ùîá ñëîâà «Óêðàї-
íà», «ïàòðіîòèçì» íàáóâàëè äëÿ äèòèíè îñîáëèâîãî ñåíñó, òîáòî ñïðèé-
ìàëèñÿ «íå ëèøå ðîçóìîì, à é ñåðöåì». Íå ìåíø âàæëèâèì є ïîâñÿê-
äåííå âèõîâàííÿ ïîâàãè äî Êîíñòèòóöії, äåðæàâè, çàêîíîäàâñòâà,
äåðæàâíèõ ñèìâîëіâ – Ãåðáà, Ïðàïîðà, Ãіìíó. Âàæëèâèì àñïåêòîì íà-
öіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íîãî âèõîâàííÿ є ïîâàãà òà ëþáîâ äî äåðæàâíîї
ìîâè. Ìîâíå ñåðåäîâèùå ïîâèííî âïëèâàòè íà ôîðìóâàííÿ ó÷íÿ – ãðî-
ìàäÿíèíà, ïàòðіîòà Óêðàїíè [4].

Óðîêè ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» âіäêðèâàþòü âåëèêі 
ìîæëèâîñòі â ðîçâ’ÿçàííі çàâäàíü ïàòðіîòè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷íіâ. Ó â÷è-
òåëіâ âåëè÷åçíà âіäïîâіäàëüíіñòü ïåðåä ñóñïіëüñòâîì çà íàâ÷àííÿ і âèõî-
âàííÿ ó÷íÿ òà ãðîìàäÿíèíà. Âèõîâàííÿ ãðîìàäÿíèíà çäіéñíþєòüñÿ ÷åðåç 
âèõîâàííÿ ïàòðіîòèçìó. Êîæíà òåìà – öå äîòèê äî ðîçóìіííÿ Áàòüêіâùè-
íè, îöіíêà ñòàâëåííÿ äî ìіñöÿ ñâîãî íàðîäæåííÿ, ïðîæèâàííÿ.

Íèíі çàëó÷åííÿ ôîðì і çàñîáіâ ïîøóêîâî-äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі
äî îñâіòíüîãî ïðîöåñó ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê іííîâàöіÿ, ùî âèçíà÷àє
ìіñöå íîâèõ ìåòîäèê îñâіòíüîї òà âèõîâíîї äіÿëüíîñòі: âîíè ïîâèííі
áóòè ââåäåíі ó ôîðìè і ìåòîäè ïåäàãîãі÷íîãî ïðîöåñó, ùî âæå іñíóþòü, 
ÿê ïåðåâіðåíі ÷àñîì і ïðàêòèêîþ.

Îäíієþ ç îñíîâíèõ òåíäåíöіé ðîçâèòêó âèõîâàííÿ â ñó÷àñíіé óêðàїí-
ñüêіé øêîëі ìàє ñòàòè ïîøóê ôîðì «äіÿëüíіñíîãî ïàòðіîòèçìó» (òâîð÷і 
ãðóïè, îñåðåäêè, åêñêóðñії, ñâÿòà, іãðè-äðàìàòèçàöії, ñïîðòèâíі çìàãàí-
íÿ, åñòàôåòè, îãëÿäè-êîíêóðñè, îëіìïіàäè, øêіëüíі ìóçåї, òåìàòè÷íі 
ñòåíäè, êіìíàòè, çàëè, ãàëåðåї, âèñòàâêè äèòÿ÷îї òâîð÷îñòі, êíèæêîâі 
âèñòàâêè, òâîð÷і çàâäàííÿ, ïðîєêòè, çâіòè, іíäèâіäóàëüíі ðîáîòè, òåàòð-
åêñïðîìò, êîëåêòèâíі òâîð÷і ñïðàâè, êîëåêòèâíå òâîð÷å ïàííî, ôëåøìî-
áè, âèñòàâêè-êîíêóðñè, ôåñòèâàëі, òóðèñòè÷íі ïîõîäè òîùî).

Ðåêîìåíäîâàíî ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîäіâ îðãàíіçîâóâàòè çóñòðі÷і
ç ó÷àñíèêàìè áîéîâèõ äіé, âîëîíòåðàìè; âіäâіäóâàííÿ âіéñüêîâîñëóæ-
áîâöіâ, ÿêі îòðèìàëè ïîðàíåííÿ òà ïðîõîäÿòü ðåàáіëіòàöіþ; âèñòóïè
äèòÿ÷èõ òâîð÷èõ êîëåêòèâіâ òà іíøå [4].

Îñíîâíі ôîðìè òà ìåòîäè âèõîâíîї ðîáîòè ç ó÷íÿìè ìîëîäøîãî 
øêіëüíîãî âіêó:

òåìàòè÷íà âèõîâíà ãîäèíà;
äèñêóñіÿ òà äèñïóò ç àêòóàëüíèõ äëÿ ó÷íіâ ïèòàíü і ïðîáëåì;
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òðåíіíã і ìіíіòðåíіíã ç âèêîðèñòàííÿì іíòåðàêòèâíèõ ìåòîäіâ ðî-
áîòè, ãðóïîâîї âçàєìîäії;
òåàòðàëüíà äіÿëüíіñòü (àìàòîðñüêèé, ëÿëüêîâèé, ïàëü÷èêîâèé, òі-
íüîâèé òåàòðè), іíñöåíóâàííÿ;
іãðîâà äіÿëüíіñòü (ñèòóàöіéíî-ðîëüîâà ãðà, ñþæåòíî-ðîëüîâà ãðà, 
ãðà-äðàìàòèçàöіÿ, ãðà-áåñіäà, ãðà-ìàíäðіâêà, іãðîâà âïðàâà);
åêñêóðñіÿ, îíëàéí-ïîäîðîæ;
åòè÷íà áåñіäà;
òåìàòè÷íèé ðàíîê, ñâÿòî;
êîëåêòèâíà òâîð÷à ñïðàâà;
êîíêóðñ, âіêòîðèíà;
âèñòàâêà ìàëþíêіâ, âèñòàâêà-ÿðìàðîê;
äîáðîäіéíà àêöіÿ;
øêîëà ââі÷ëèâîñòі;
äåìîíñòðàöіÿ, ïðåçåíòàöіÿ, ðîçïîâіäü, ìîäåëþâàííÿ;
õâèëèíè ç ìèñòåöòâîì;
ãîäèíà ñïîñòåðåæåííÿ, ãîäèíà ìèëóâàííÿ;
ñïîðòèâíі çìàãàííÿ, êîçàöüêі çàáàâè;
âåñåëі ñòàðòè, åñòàôåòè;
äîãëÿä çà ðîñëèíàìè і òâàðèíàìè;
іíøі âèäè ïåäàãîãі÷íîї àíіìàöії;
ãóðòêè äèòÿ÷îї òâîð÷îñòі;
ñòâîðåííÿ êîëàæó, êîëåêòèâíîãî òâîð÷îãî ïàííî, îôîðìëåííÿ
àëüáîìó;
âåäåííÿ òåìàòè÷íîãî çîøèòà, ëіòîïèñó êëàñíîãî êîëåêòèâó, óñíî-
ãî æóðíàëó òîùî.

Äëÿ âіäáîðó çìіñòó íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íîãî âèõîâàííÿ âàðòî êî-
ðèñòóâàòèñÿ âіäïîâіäíèìè ïðèíöèïàìè.

1. Ïðèíöèï êóëüòóðîâіäïîâіäíîñòі ïåðåäáà÷àє, ùî âèõîâàííÿ ïî-
âèííî ґðóíòóâàòèñÿ íà öіííîñòÿõ і òðàäèöіÿõ íàöіîíàëüíîї òà 
ðåãіîíàëüíîї êóëüòóð.

2. Ïðèíöèï âèõîâàííÿ â äії ðåàëіçóєòüñÿ ÷åðåç ïðîäóêòèâíó òà ñî-ї
öіàëüíî-ïðîєêòíó äіÿëüíîñòі.

3. Ïðèíöèï âèõîâíîãî çìіñòó íàâ÷àííÿ.
4. Ïðèíöèï ïîâàãè äî îñîáèñòîñòі.
5. Ïðèíöèï îïîðè íà ïîçèòèâ ðåàëіçóєòüñÿ çàâäÿêè ïіäòðèìöі â÷è-

òåëåì ïàòðіîòè÷íîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ó÷íÿ.
6. Ïðèíöèï âèõîâàííÿ â êîëåêòèâі. 
Ïàòðіîòèçì ÿê îäíà ç íàéáіëüø çíà÷óùèõ öіííîñòåé є ôóíäàìåíòîì 

äåðæàâíîї áóäіâëі, іäåîëîãі÷íîþ îñíîâîþ її æèòòєçäàòíîñòі. Íàéïîòóæ-
íіøèì іíñòðóìåíòîì â іäåîëîãі÷íîìó òà ïàòðіîòè÷íîìó âèõîâàííі ìî-
ëîäîãî ïîêîëіííÿ є îâîëîäіííÿ ó÷íÿìè ãðîìàäÿíñüêîþ òà іñòîðè÷íîþ 
êîìïåòåíòíîñòÿìè.

Ãðîìàäÿíñüêà êîìïåòåíòíіñòü – çäàòíіñòü ëþäèíè ðåàëіçîâó-
âàòè ñâîї ïðàâà і ñâîáîäè, ïîâàæàòè ïðàâà і ñâîáîäè іíøèõ ãðîìàäÿí, 
ðîçóìіòè âëàñíó âіäïîâіäàëüíіñòü ïåðåä ñóñïіëüñòâîì і äåðæàâîþ çà
ñâîї â÷èíêè і âèáіð.
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Іñòîðè÷íà (ïðåäìåòíà) êîìïåòåíòíіñòü – öå çäàòíіñòü ó÷íіâ
äî ñàìîñòіéíîãî îñìèñëåííÿ іñòîðії і êóëüòóðè Óêðàїíè â êîíòåêñòі
ñâіòîâîãî іñòîðè÷íîãî ïðîöåñó òà àäåêâàòíîї îöіíêè ñîöіàëüíîãî òà
ìîðàëüíîãî äîñâіäó ìèíóëèõ ïîêîëіíü.

Ôîðìóâàííÿ àêòèâíîї ãðîìàäÿíñüêîї ïîçèöії, âіäïîâіäàëüíîñòі çà 
ñâîє æèòòÿ, ðîçâèòîê ãðîìàäè òà ñóñïіëüñòâà, çáåðåæåííÿ íàâêîëèøíüî-
ãî ñâіòó є îäíèì іç öіííіñíèõ îðієíòèðіâ äëÿ ðåàëіçàöії ìåòè ïî÷àòêîâîї 
îñâіòè, ùî çàçíà÷åíî ó Äåðæàâíîìó ñòàíäàðòі ïî÷àòêîâîї îñâіòè (2019). 

Ìåòîþ ãðîìàäÿíñüêîї òà іñòîðè÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі є ôîðìóâàííÿ ó
çäîáóâà÷іâ îñâіòè ãðîìàäÿíñüêîї, іñòîðè÷íîї òà іíøèõ êîìïåòåíòíîñòåé, 
âëàñíîї іäåíòè÷íîñòі òà ãîòîâíîñòі äî çìіí ÷åðåç óñâіäîìëåííÿ ñâîїõ ïðàâ 
і ñâîáîä, îñìèñëåííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ ìèíóëèì і ñó÷àñíèì æèòòÿì; ïëåêàí-
íÿ àêòèâíîї ãðîìàäÿíñüêîї ïîçèöії íà çàñàäàõ äåìîêðàòії, ïîâàãè äî ïðàâ 
і ñâîáîä ëþäèíè, òîëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ äî îòî÷óþ÷èõ; íàáóòòÿ äîñâіäó 
æèòòÿ â ñîöіóìі ç óðàõóâàííÿì äåìîêðàòè÷íèõ ïðèíöèïіâ.

Îáîâ’ÿçêîâі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè ç ãðîìàäÿíñüêîї
òà іñòîðè÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі äëÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї ëàíêè ôîðìóþòüñÿ
іç çàãàëüíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ òà ðîçïîäіëåíі ó òàêі ãðóïè:

âñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ ïîäіÿìè, äіÿëüíіñòþ ëþäåé òà її ðå-
çóëüòàòàìè â ÷àñі, ïîÿñíåííÿ çíà÷åííÿ ïàì’ÿòíèõ äëÿ ñåáå òà іí-
øèõ ãðîìàäÿí Óêðàїíè äàò (ïîäіé);
îðієíòóâàííÿ ó çíàéîìîìó ñîöіàëüíîìó ñåðåäîâèùі, äîëó÷åííÿ äî éîãî 
ðîçâèòêó, ïîÿñíåííÿ âïëèâó ïðèðîäè òà äіÿëüíîñòі ëþäåé íà íüîãî;
ðîáîòà ç ðіçíèìè äæåðåëàìè ñîöіàëüíîї òà іñòîðè÷íîї іíôîðìàöії, 
àíàëіç çìіñòó äæåðåë, їõíє êðèòè÷íå îöіíþâàííÿ;
óçàãàëüíåííÿ іíôîðìàöії ç ðіçíèõ äæåðåë, ðîçïîâіäü ïðî ìèíóëå і
ñó÷àñíå;
ïðåäñòàâëåííÿ àðãóìåíòîâàíèõ ñóäæåíü ïðî âіäîìі ôàêòè іñòîðії
òà іñòîðè÷íèõ îñіá, à òàêîæ ïðî ïîäії ñóñïіëüíîãî æèòòÿ;
óñâіäîìëåííÿ ïî÷óòòÿ âëàñíîї ãіäíîñòі, äіÿëüíіñòü ç óðàõóâàííÿì 
âëàñíèõ ïðàâ і ñâîáîä, ïîâàãà äî ïðàâ і ãіäíîñòі іíøèõ îñіá, ïðîòè-
äіÿ äèñêðèìіíàöії òà íåðіâíîìó ñòàâëåííþ äî îñîáèñòîñòі;
óñâіäîìëåííÿ ñåáå ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè, àíàëіç êóëüòóðíî-іñòî-
ðè÷íèõ îñíîâ âëàñíîї іäåíòè÷íîñòі, âèçíàííÿ öіííîñòі êóëüòóðíî-
ãî ðîçìàїòòÿ;
äîòðèìàííÿ ïðèíöèïіâ äåìîêðàòè÷íîãî ãðîìàäÿíñòâà, àêòèâíà
ó÷àñòü ó æèòòі øêіëüíîї ñïіëüíîòè, ãðîìàäè і äåðæàâè [3].

Ïðіîðèòåòíèì є çâåðíåííÿ äî îñîáèñòîñòі ó÷íÿ ÿê ñóá’єêòà ïіçíàí-
íÿ, äî éîãî ìîæëèâîñòåé, ïîòðåá, іíòåðåñіâ.

Ïàòðіîòè÷íå ïî÷óòòÿ ó÷íіâ äî ðіäíîї çåìëі òà íàðîäó ìàє ôîðìóâà-
òèñÿ â òіñíîìó ïåðåïëåòåííі іç øàíîáëèâèì ñòàâëåííÿì äî æèòòÿ і 
êóëüòóðè іíøèõ íàðîäіâ. Ó÷íі ïîâèííі óñâіäîìëþâàòè òå, ùî Óêðàїíà
є ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ єâðîïåéñüêîї òà ñâіòîâîї öèâіëіçàöії, à êðàїíà 
çàöіêàâëåíà ó ïіäãîòîâöі âñåáі÷íî ðîçâèíåíèõ, êóëüòóðíèõ і äіëîâèõ 
ëþäåé. Ïàòðіîòè÷íå âèõîâàííÿ íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äî-
ñëіäæóþ ñâіò» – îäèí ç ïðіîðèòåòíèõ íàïðÿìіâ ó ðîáîòі â÷èòåëіâ.

Çàâäàííÿ ïåäàãîãі÷íèõ ïðàöіâíèêіâ – âèõîâàííÿ îñâі÷åíîї, ìî-
ðàëüíîї, âіäïîâіäàëüíîї îñîáèñòîñòі ç âèñîêîþ ïàòðіîòè÷íîþ ñâіäîìіñ-
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òþ, ãîòîâîї äî âèêîíàííÿ ñâîãî ãðîìàäÿíñüêîãî òà êîíñòèòóöіéíîãî 
îáîâ’ÿçêіâ.

Іíòåãðîâàíèé êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ÿê íàâ÷àëüíà äèñöèïëіíà 
ñòàíîâèòü âåðòèêàëü, ñòðèæåíü ãóìàíіòàðíèõ, ñóñïіëüñòâîçíàâ÷èõ
êóðñіâ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі. Ãðîìàäÿíñüêà òà іñòîðè÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü 
çàáåçïå÷óє ñèñòåìі øêіëüíîї îñâіòè íåîáõіäíі ãóìàíіòàðíèé òà іñòîðè÷-
íèé àñïåêòè, ðіçíîìàíіòíó êàðòèíó ñîöіàëüíîãî, ìîðàëüíîãî, êîìóíі-
êàòèâíîãî, òâîð÷îãî òà іíøîãî äîñâіäó ëþäåé.

Îá’єêòàìè âèâ÷åííÿ є ìèíóëå ëþäåé і ëþäñòâà â їõíüîìó ïðèðîäíî-
ìó і ñîöіàëüíîìó ðîçâèòêó (ëþäèíà – ïðèðîäà – ñóñïіëüñòâî).

Ó÷íі ïîâèííі çäîáóòè çíàííÿ, ÿêі ìàþòü çàãàëüíå ïіçíàâàëüíå і ñâі-
òîãëÿäíå çíà÷åííÿ. Ïðèíöèï «Ñâіò – Єâðîïà – Óêðàїíà – Ðіäíèé êðàé» 
ïîêëèêàíèé çàáåçïå÷èòè öіëіñíå ðîçêðèòòÿ çàãàëüíîãî, îñîáëèâîãî òà 
îäèíè÷íîãî â іñòîðії.

Íàïðèêëàä:
Як можна дізнатися про життя людей у різних країнах, їхні традиції, побут, чим 
вони займаються? Як спілкуються між собою люди різних країн? Наскільки важ-
ливе це спілкування? Доведіть.

Попрацюйте в групах/парах. Як ви гадаєте, що є найнеобхіднішим для всіх жи-
телів нашої планети? Обґрунтуйте свої відповіді.
Чи знаєте ви, скількома мовами розмовляють земляни? Яка мова найпоширені-
ша у світі?
Привітайтеся іноземною мовою, яку ви вивчаєте. Чому важливо вивчати інозем-
ні мови?
У яких країнах живуть українці? Що таке Європейський Союз (ЄС)?
У якій півкулі розташована Україна? Покажи Україну на карті світу. Чому Україну 
називають європейською державою?
Хто є громадянами України? Чи є діти громадянами? Що означає бути справ-
жнім громадянином України? Які ваші обов’язки у шкільній громаді?
Які права та обов’язки мають діти? Навіщо нам знати свої права та обов’язки? 
Чим права відрізняються від обов’язків? У якому документі прописано права ді-
тей? Наведіть приклади прав, якими ви користуєтеся у повсякденному житті.

Çà ñâîєþ ñóòòþ ïî÷óòòÿ ëþáîâі äî Áàòüêіâùèíè – öå ñêëàäíå ñîöі-
àëüíî-ïñèõîëîãі÷íå óòâîðåííÿ, âèòîêè ÿêîãî ïî÷èíàþòüñÿ іç ñàìîãî 
äèòèíñòâà, çàêëàäàþòüñÿ ñïî÷àòêó íåñâіäîìî ç ïåðøèõ äíіâ æèòòÿ. 
Íåìîâëÿ ÷óє ðіäíó ìîâó ç âóñò ñâîїõ ðіäíèõ, áëèçüêèõ, çâèêàє äî íåї íà-
âіòü áåç ðîçóìіííÿ ñåíñó âèìîâëåíèõ ñëіâ і çâóêіâ. Ó ïðîöåñі ïîäàëüøîãî 
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îñîáèñòіñíîãî ðîçâèòêó ôîðìóєòüñÿ ïî÷óòòÿ ëþáîâі äî Áàòüêіâùèíè
÷åðåç óñâіäîìëåíå «ìîє» – «ìіé áóäèíîê, ìîÿ âóëèöÿ, ìіé äâіð, ìîї
äðóçі» òîùî. Çàâäÿêè ðåàëіçàöії êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» â ó÷íіâ ôîð-
ìóєòüñÿ ïî÷óòòÿ ïàòðіîòèçìó, ç’ÿâëÿєòüñÿ ðîçóìіííÿ ïðîöåñіâ, ÿêі âіä-
áóâàþòüñÿ â êðàїíі, â іñòîðії ðіäíîãî êðàþ, ñâîєї øêîëè.

Íèíі àêòèâíî ðîçâèâàєòüñÿ âîëîíòåðñüêèé ðóõ, äî ÿêîãî, êðіì äîðîñ-
ëîãî íàñåëåííÿ, äåäàëі ÷àñòіøå çàëó÷àþòüñÿ äіòè òà ïіäëіòêè. Íèíі âî-
ëîíòåðñüêà äіÿëüíіñòü íîñèòü ãðîìàäÿíñüêèé õàðàêòåð і âèêîíóє ôóíê-
öіþ ìîðàëüíîãî âèõîâàííÿ, âіäðîäæåííÿ â ìîëîäіæíîìó ñåðåäîâèùі 
ôóíäàìåíòàëüíèõ öіííîñòåé, òàêèõ ÿê ãðîìàäÿíñüêіñòü, ìèëîñåðäÿ, 
ñïðàâåäëèâіñòü, ãóìàííіñòü, ÷óéíіñòü òà іíøі âàæëèâі öіííîñòі.

Íàïðèêëàä:
Доберіть із запропонованого списку синоніми до слова «волонтери».

Добровольці, компанійці, помічники, друзі.
Прокоментуйте слова письменника Марка Твена: «Доброта – це те, що може
почути глухий і побачити сліпий». Продовжте цю думку. Які риси характеру ма-
ють бути притаманні людям, які захоплюються волонтерством?
Запропонуйте (на вибір) та організуйте свято, яке об’єднає усіх учнів і учениць
класу/школи або всіх жителів вашого будинку тощо.
Проаналізуйте інформацію зі ЗМІ (засобів масової інформації). Кому і як допо-
могли діти? Які якості вони проявили?

Іñòîðèêî-êóëüòóðíà ñïàäùèíà óêðàїíñüêîãî íàðîäó є íàäáàííÿì òà
íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ äîñÿãíåíü ñâіòîâîї öèâіëіçàöії. Її çáåðåæåííÿ – 
íàéáіëüø åôåêòèâíèé çàñіá íàöіîíàëüíîãî ðîçâèòêó, ñòâîðåííÿ ïîâíî-
öіííèõ óìîâ óäîñêîíàëåííÿ îñîáèñòîñòі. Íàéâàæëèâіøèìè äîñÿãíåí-
íÿìè êóëüòóðè, ùî ñòàëè ïіäñóìêîì çóñèëü íàðîäó òà éîãî êðàùèõ
ïðåäñòàâíèêіâ ó ìèíóëі ÷àñè, є äóõîâíі òðàäèöії.

Ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó äóõîâíîñòі íåìîæëèâî áåç ñóòíіñíèõ çìіí 
øêіëü    íîї îñâіòè. Ïіäґðóíòÿì øêіëüíîї îñâіòè ìàþòü ñòàòè çíàííÿ, ùî 
íàñè÷åíі çìіñòîì êóëüòóðíèõ і íàöіîíàëüíèõ òðàäèöіé, êëàñè÷íèõ çðàç-
êіâ, äîñâіäó, íîâèõ îñâіòíіõ òåõíîëîãіé. 

Íàïðèêëàä:
Пригадайте, що таке традиції. Які ви знаєте українські традиції? Яких традицій
дотримуються у вашій родині?
Як ви святкуєте дні народження? Хто найчастіше є вашим гостем у такі дні? Хто
наряджає ялинку до Різдвяних свят? Де ви відпочиваєте з родиною влітку?
Які страви є традиційними у святкуванні Різдва, Великодня?
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Із запропонованого переліку оберіть справи, що можуть бути сімейними тради-
ціями. Доповніть його власними прикладами.

Сімейний обід, спільні ігри дітей з участю дорослих, виконання домашніх обов’язків, 
перегляд фільму всією родиною, розповідання казок перед сном, зберігання та пере-
давання з покоління в покоління сімейних реліквій.

Чи є сімейні реліквії у вашій сім’ї? Запишіть у зошит, чому вони для вас є цінними.
Проведіть дослідження «Традиції моєї сім’ї».

1. Яких звичаїв, традицій дотримуються у вашій сім’ї? Які сімейні реліквії збе-
рігає ваша родина?

2. Хто запровадив ці традиції? Як довго їх дотримуються?
3. Складіть перелік сімейних традицій і запишіть їх у зошиті в таблицю. 

Ознайом те членів сім’ї з результатами свого дослідження.
Які сімейні традиції ви бажаєте започаткувати у своїй родині?

Êóëüòóðà íàðîäó є ìіðîþ éîãî äóõîâíîñòі, öèâіëіçîâàíîñòі, åòíі÷íîї 
іäåíòè÷íîñòі. Äóõîâíі öіííîñòі, ùî çàòâåðäæóþòüñÿ і ðîçâèâàþòüñÿ 
ñóñïіëüñòâîì, є ïåðåäóìîâîþ ôîðìóâàííÿ íàöіîíàëüíîї ñàìîñâіäîìîñ-
òі, íàöіîíàëüíîї іäåї.

Ñîöіàëüíà àêòèâíіñòü, àáî àêòèâíà æèòòєâà ïîçèöіÿ, ðîçâèâàє íå 
òіëüêè îñîáèñòіñòü, âîíà êîí÷å ïîòðіáíà ñóñïіëüñòâó. Îñêіëüêè áåçäі-
ÿëüíіñòü ãðîìàäÿí ïðèçâîäèòü äî óïîâіëüíåííÿ åâîëþöії і ïðîãðåñó, 
íàëåæíå ðîçóìіííÿ çíà÷óùîñòі àêòèâíîї æèòòєâîї ïîçèöії âàæëèâå äëÿ
äîñÿãíåííÿ áëàãîïîëó÷÷ÿ ÿê ìàòåðіàëüíîãî, òàê і äóõîâíîãî. Ðіçíîìà-
íіòíі ôîðìè àêòèâíîї æèòòєâîї ïîçèöії – ó÷àñòü ó õóäîæíіé ñàìîäіÿëü-
íîñòі, øêіëüíå ñàìîâðÿäóâàííÿ òîùî.

Àêòèâíó æèòòєâó ïîçèöіþ ñëіä ðîçâèâàòè ùå â äèòÿ÷îìó âіöі. 
«À õòî öå çðîáèòü, ÿêùî íå òè?» ïðîòèñòàâèòè іíåðòíèì ïîçèöіÿì 
«Ìîÿ õàòà ñêðàþ – íі÷îãî íå çíàþ», «Öå ìåíå íå ñòîñóєòüñÿ» òîùî.

Ñëіä âðàõîâóâàòè, ùî àêòèâíà æèòòєâà ïîçèöіÿ ìîæå áóòè і çі çíàêîì 
ìіíóñ: åãîїñòè÷íà, ç ïîçèöії «ãîñòðèõ ëіêòіâ», і «çà áóäü-ÿêó öіíó» äîìà-
ãàòèñÿ âèçíàííÿ ÷åðåç ïðîÿâ àêòèâíîñòі çàðàäè âëàñíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Ïîçèòèâíà, ñóñïіëüíî êîðèñíà ãðîìàäÿíñüêà ïîçèöіÿ îñîáèñòîñòі 
ñòàíîâèòü îñíîâó ãðîìàäÿíñüêîñòі. Ãëèáîêî âіä÷óòå ïî÷óòòÿ ãðîìàäÿí-
ñüêîñòі, ùî ґðóíòóєòüñÿ íà ðîçóìіííі íåðîçðèâíîї єäíîñòі ñâîєї äîëі, 
óñüîãî æèòòÿ іç æèòòÿì ñóñïіëüñòâà, – íàäіéíà îñíîâà ïîçèòèâíîї, 
òâîð÷îї, ñóñïіëüíî êîðèñíîї îñîáèñòîñòі.

Íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íå âèõîâàííÿ є îäíієþ ç íàéáіëüø çíà÷óùèõ 
ñôåð âèõîâàííÿ, îñêіëüêè â íіé ôîðìóþòüñÿ ñâіòîãëÿäíі îðієíòàöії, 
іäåàëè і ïðèíöèïè; âіäáóâàєòüñÿ ñòàíîâëåííÿ íåîáõіäíèõ îñîáèñòіñíèõ 
ÿêîñòåé, ùî çàáåçïå÷óþòü æèòòєäіÿëüíіñòü ìîëîäîãî ãðîìàäÿíèíà â 
óìîâàõ ñó÷àñíîãî óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà.

ßê ðåçóëüòàò íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íîãî âèõîâàííÿ äіòåé ìîëîäøî-
ãî øêіëüíîãî âіêó ìîæå áóòè íàÿâíіñòü ïîçèòèâíîї ãðîìàäÿíñüêîї àê-
òèâíîñòі. Âîíà âèðàæàєòüñÿ â áàæàííі і ãîòîâíîñòі âèêîíóâàòè öèâіëü-
íі îáîâ’ÿçêè, ðîçóìíî âèêîðèñòîâóâàòè ñâîї öèâіëüíі ïðàâà.

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. ßêі, íà âàø ïîãëÿä, ãðîìàäÿíñüêі ÿêîñòі є ïðіîðèòåòíèìè äëÿ 
ãðîìàäÿíñüêîї îñâіòè? Îáґðóíòóéòå ñâîþ òî÷êó çîðó.
2. ×îìó ïèòàííÿ ïðî ñóòíіñòü ãðîìàäÿíñüêîãî âèõîâàííÿ є äîñèòü 
äèñêóñіéíèì?
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3. ßêå çíà÷åííÿ íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íîãî âèõîâàííÿ â ïðîöåñі ðå-
ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îñâіòè â Óêðàїíі?
4. Ñêëàäіòü äëÿ â÷èòåëіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè ìåòîäè÷íі ðåêîìåíäàöії
ç òåìè «Íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íå âèõîâàííÿ â ïðîöåñі íàâ÷àííÿ».
5. Ñêëàäіòü ïåäàãîãі÷íèé êëàñòåð äî ïîíÿòòÿ «ïàòðіîòèçì».
6. Ðîçðîáіòü ñòðóêòóðó (ñõåìó) ìîäåëі íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íîãî
âèõîâàííÿ ó÷íіâ çàñîáàìè êðàєçíàâñòâà.
7. Ðîçðîáіòü òåìàòèêó äîñëіäíèöüêîї ðîáîòè äëÿ ó÷íіâ 3–4 êëàñіâ ç 
ïàòðіîòè÷íîãî âèõîâàííÿ.
8. Íàïèøіòü åñå «ß âèõîâóþ ïàòðіîòіâ».

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1. Áіáіê Í. Ì. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã.
ñåðåä. îñâіòè (ó 2 ÷.)/Í. Ì. Áіáіê, Ã. Ï. Áîíäàð÷óê. – Õàðêіâ: Âèä-âî
«Ðàíîê», 2020. – 136 ñ. : іë.

2. Ãіëüáåðã Ò. Ã. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã.
ñåðåä.îñâіòè (ó 2 ÷.) / Òåòÿíà Ãіëüáåðã, Ñâіòëàíà Òàðíàâñüêà, Ëàðèñà Ãðóáіÿí, 
Íіíà Ïàâè÷. – Êèїâ: Ãåíåçà, 2020. – 160 ñ. : іë.

3. Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè, çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ Êàáі-
íåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè 21 ëþòîãî 2018 ð. № 87 (ó ðåäàêöії ïîñòàíîâè Êàáіíå-
òó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 24 ëèïíÿ 2019 ð. № 688).

4. Ëèñò ÌÎÍ âіä 16.08.2019 №1/9 – 523 «Ïðî íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íå âè-
õîâàííÿ ó çàêëàäàõ îñâіòè ó 2019/2020 íàâ÷àëüíîìó ðîöі».

5. Íàêàç Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 16.06.2015 № 641 «Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Êîíöåïöії íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íîãî âèõîâàííÿ äіòåé і ìîëî-
äі, Çàõîäіâ ùîäî ðåàëіçàöії Êîíöåïöії íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íîãî âèõîâàííÿ
äіòåé і ìîëîäі òà ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàöіé ùîäî íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ó çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ» (Іç çìіíàìè і äîïîâíå-
ííÿìè, âíåñåíèìè íàêàçîì Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 29 ëèïíÿ
2019 ðîêó № 1038).

6. Îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíі òåõíîëîãії íàöіîíàëüíî-ïàòðіîòè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ ó÷íіâñüêîї ìîëîäі â ãðîìàäñüêèõ îá’єäíàííÿõ: ìåòîä. ïîñіá. [Ò. Ê. Îêóøêî,
Æ. Â. Ïåòðî÷êî, Â. І. Êèðè÷åíêî òà іí.; íàóê. ðåä. Ò. Ê. Îêóøêî]. – Êèїâ. – 
Êðîïèâíèöüêèé: Іìåêñ-ËÒÄ, 2018.

7. Ïîìåòóí Î. І. Êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíà ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ іñòîðії â 
îñíîâíіé øêîëі : ìåòîäè÷íèé ïîñіáíèê / Î. І. Ïîìåòóí, Í. Ì. Ãóïàí, Â. Ñ. Âëà-
ñîâ. – Êèїâ : ÒÎÂ «ÊÎÍÂІ ÏÐІÍÒ», 2018. – 208 ñ.

8. «Ïðîãðàìà «ÍÎÂÀ ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÀ ØÊÎËÀ» ó ïîñòóïі äî öіííîñòåé», çà-
òâåðäæåíà Â÷åíèìè ðàäàìè Іíñòèòóòó ïðîáëåì âèõîâàííÿ ÍÀÏÍ Óêðàїíè
(ïðîòîêîë № 6 âіä 02.07.2018) òà Іíñòèòóòó ìîäåðíіçàöії çìіñòó îñâіòè (ïðî-
òîêîë № 7 âіä 26.09.2018).

9. Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 18.05.2019 № 286 «Ïðî Ñòðàòåãіþ íàöіî-
íàëüíî-ïàòðіîòè÷íîãî âèõîâàííÿ» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/
2019#n15.

3.2. Ðåàëіçàöіÿ іñòîðè÷íîãî ïіäõîäó
ó âèâ÷åííі іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò»

Хто не пам’ятає свого минулого, той не вартий
свого майбутнього.

Ìàêñèì Ðèëüñüêèé

Â іíòåãðîâàíîìó êóðñі «ß äîñëіäæóþ ñâіò» çíà÷íå ìіñöå ïîñіäàþòü 
іñòîðè÷íі òåìè. Îâîëîäіííÿ ìîëîäøèìè øêîëÿðàìè ìåòîäàìè ïіçíàííÿ 
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ñâіòó ïåðåäáà÷àє çíàéîìñòâî äіòåé ç ìåòîäàìè іñòîðії, ôîðìóâàííÿ âіä-
ïîâіäíèõ óìіíü. Âіäïîâіäíî äî îêðåñëåíîї â Äåðæàâíîìó ñòàíäàðòі ïî-
÷àòêîâîї îñâіòè ìåòè ãðîìàäÿíñüêîї òà іñòîðè÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі ó÷íі 
ïî÷àòêîâîї øêîëè ìàþòü îâîëîäіòè îñìèñëåííÿì çâ’ÿçêіâ ìіæ іñòîðієþ 
і òåïåðіøíіì æèòòÿì. Îòæå, ìàþòü áóòè ðåàëіçîâàíі òàêі çàâäàííÿ іñ-
òîðè÷íîї îñâіòè:

çäîáóòòÿ çíàíü ïðî ñó÷àñíіñòü і ìèíóëå ñâîєї ðîäèíè, ìіñöåâîї ãðî-
ìàäè, Áàòüêіâùèíè, ëþäñòâà, ôîðìóâàííÿ âіäïîâіäíîãî âіêîâèì 
ìîæëèâîñòÿì ðîçóìіííÿ çìіñòó ïàì’ÿòíèõ äëÿ ñåáå òà äëÿ ãðîìà-
äÿí Óêðàїíè ïîäіé;
óòâåðäæåííÿ âëàñíîї ãіäíîñòі, ôîðìóâàííÿ öіííîñòі ñâîáîäè і ïðàâ 
ëþäèíè, óñâіäîìëåííÿ ñâîєї íàëåæíîñòі äî ðîäèíè, ìіñöåâîї òà 
øêіëüíîї ãðîìàä, óêðàїíñüêîãî íàðîäó, âèðîáëåííÿ âіäïîâіäàëüíî-
ãî ñòàâëåííÿ äî âëàñíîї äіÿëüíîñòі òà äіÿëüíîñòі іíøèõ;
ôîðìóâàííÿ óìіíü îðієíòóâàòèñÿ â іñòîðè÷íîìó ÷àñі òà ñîöіàëüíî-
ìó ïðîñòîðі, çíàõîäèòè òà îïðàöüîâóâàòè äîñòóïíó äëÿ ñåáå ñóñ-
ïіëüíó іíôîðìàöіþ, ïîÿñíþâàòè її çìіñò òà ïåðåäàâàòè ïîðîäæåíі
íåþ âðàæåííÿ і äóìêè.

Çäîáóâà÷ îñâіòè ìàє:
âñòàíîâëþâàòè çâ’ÿçêè ìіæ ïîäіÿìè, äіÿëüíіñòþ ëþäåé òà її ðå-
çóëüòàòàìè ó ÷àñі, ïîÿñíþâàòè çíà÷åííÿ ïàì’ÿòíèõ äëÿ ñåáå òà 
іíøèõ ãðîìàäÿí Óêðàїíè äàò (ïîäіé);
ïðàöþâàòè ç ðіçíèìè äæåðåëàìè ñîöіàëüíîї òà іñòîðè÷íîї іíôîð-
ìàöії, àíàëіçóâàòè çìіñò äæåðåë, êðèòè÷íî îöіíþâàòè їõ;
óçàãàëüíþâàòè іíôîðìàöіþ ç ðіçíèõ äæåðåë, ðîçïîâіäàþ÷è ïðî 
ìèíóëå і ñó÷àñíå;
ïðåäñòàâëÿòè àðãóìåíòîâàíі ñóäæåííÿ ïðî âіäîìі ôàêòè òà іñòî-
ðè÷íèõ îñіá, à òàêîæ ïðî ïîäії ñóñïіëüíîãî æèòòÿ;
óñâіäîìëþâàòè ñåáå ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè, àíàëіçóâàòè êóëü-
òóðíî-іñòîðè÷íі îñíîâè âëàñíîї іäåíòè÷íîñòі, âèçíàâàòè öіííіñòü 
êóëüòóðíîãî ðîçìàїòòÿ.

Òåðìіí «іñòîðіÿ» (ç ãðåö. historia – îïîâіäü, ïåðåêàç ïðî âіäîìå, äî-
ñëіäæåíå ìèíóëå) ìàє äâà çíà÷åííÿ: 1) ïðîöåñ ðîçâèòêó ïðèðîäè і ñóñ-
ïіëüñòâà; 2) êîìïëåêñ ñóñïіëüíèõ íàóê, ÿêі âèâ÷àþòü ìèíóëå ëþäñòâà. 
Âèõîäÿ÷è ç ïåðøîãî âèçíà÷åííÿ, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî äâі іñòîðії – іñ-
òîðіþ ïðèðîäè òà іñòîðіþ ëþäñüêîãî ñóñïіëüñòâà. Òåðìіí «іñòîðіÿ» âõî-
äèòü ó íàçâè äåÿêèõ ïðèðîäíè÷èõ íàóê (іñòîðè÷íà ãåîëîãіÿ, іñòîðè÷íà 
ãåîãðàôіÿ). Ó çìіñòі øêіëüíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» òåðìіí «іñòî-
ðіÿ» òðàïëÿєòüñÿ òіëüêè â îäíîìó ðîçóìіííі – ÿê íàóêà ïðî ìèíóëå 
ëþäñòâà.

Ñó÷àñíèé åòàï ðîçâèòêó Єâðîïåéñüêîї ñèñòåìè îñâіòè õàðàêòåðèçó-
єòüñÿ âèçíà÷åííÿì ïåðåëіêó êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ÿêі ñëіä ôîð-
ìóâàòè ó ìîëîäîãî ïîêîëіííÿ. ßêùî ñôåðà æèòòÿ, â ÿêіé ëþäèíà âіä-
÷óâàє ñåáå çäàòíîþ äî åôåêòèâíîãî ôóíêöіîíóâàííÿ (òîáòî 
êîìïåòåíòíîþ), є äîñòàòíüî øèðîêîþ, éäåòüñÿ ïðî òàê çâàíі êëþ÷îâі, 
÷è æèòòєâі, êîìïåòåíòíîñòі. ßêùî æ êîìïåòåíòíіñòü ðîçïîâñþäæóєòü-
ñÿ íà áіëüø âóçüêó ñôåðó, íàïðèêëàä ó ðàìêàõ ïåâíîї íàóêîâîї äèñöè-
ïëіíè, òî ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïðåäìåòíó ÷è ãàëóçåâó êîìïåòåíòíіñòü
[…]. Âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó, ìåòà øêіëüíîї 
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іñòîðè÷íîї îñâіòè âòіëþєòüñÿ â іíòåãðîâàíîìó ðåçóëüòàòі – іñòîðè÷íіé
ïðåäìåòíіé êîìïåòåíòíîñòі [3].

Äëÿ ïî÷àòêîâîї ëàíêè îñâіòè âèùåçàçíà÷åíà ìåòà íîñèòü ïðîïåäåâ-
òè÷íèé õàðàêòåð.

Іñòîðè÷íà êîìïåòåíòíіñòü ó÷íіâ – öå çäàòíіñòü ó÷íÿ ñàìîñòіéíî ïі-
çíàâàòè, îñìèñëþâàòè òà îöіíþâàòè ìèíóëå Óêðàїíè òà ñâіòó, ñîöіàëü-
íèé і ìîðàëüíèé äîñâіä ìèíóëèõ ïîêîëіíü. Öÿ çäàòíіñòü ґðóíòóєòüñÿ 
íà çíàííÿõ, öіííіñíèõ îðієíòèðàõ і äîñâіäі, íàáóòèõ ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ.

Іñòîðіÿ äîïîìàãàє ìîëîäіé ëþäèíі ó ôîðìóâàííі її ÿê îñîáèñòîñòі, 
ÿê ãðîìàäÿíèíà-ïàòðіîòà ñâîєї Áàòüêіâùèíè, â ïðàâèëüíîìó ðîçâ’ÿçàííі 
ïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ і ìîðàëüíèõ ïðîáëåì ó ñóñïіëüñòâі і ïîáóòі. 
Іñòîðіÿ ôîðìóє ðіçíîìàíіòíó êàðòèíó òâîð÷îãî äîñâіäó ëþäåé.

Ïðåäìåòîì іñòîðè÷íîї íàóêè є âñÿ ðåàëüíà іñòîðіÿ ëþäñòâà.

Складники історичної компетентності

Аксіологічна Логічна Інформаційно-
мовленнєвамовленнєва

Просторова Хронологічна

Õðîíîëîãі÷íà êîìïåòåíòíіñòü ïåðåäáà÷àє çäàòíіñòü ó÷íіâ îðієíòó-
âàòèñÿ â іñòîðè÷íîìó ÷àñі, îñêіëüêè іñòîðіÿ ÿê áåçïåðåðâíèé ïðîöåñ 
ðîçâèâàєòüñÿ â ÷àñі.

Ïðîñòîðîâà êîìïåòåíòíіñòü ïåðåäáà÷àє çäàòíіñòü ó÷íіâ îðієíòó-
âàòèñÿ â іñòîðè÷íîìó ïðîñòîðі òà çíàõîäèòè âçàєìîçàëåæíîñòі â ðîçâè-
òêó ñóñïіëüñòâà, ãîñïîäàðñòâà, êóëüòóðè, äîâêіëëÿ.

Іíôîðìàöіéíî-ìîâëåííєâà êîìïåòåíòíіñòü ïåðåäáà÷àє çäàòíіñòü
ó÷íіâ ïðàöþâàòè ç ðіçíèìè äæåðåëàìè іñòîðè÷íîї іíôîðìàöії òà áóäó-
âàòè óñíі òà ïèñüìîâі âèñëîâëþâàííÿ ùîäî іñòîðè÷íèõ ôàêòіâ, іñòî-
ðè÷íèõ ïîñòàòåé.

Ëîãі÷íà êîìïåòåíòíіñòü ïåðåäáà÷àє çäàòíіñòü ó÷íіâ âèçíà÷àòè òà
çàñòîñîâóâàòè òåîðåòè÷íі ïîíÿòòÿ, ïîëîæåííÿ, êîíöåïöії äëÿ àíàëіçó
é ïîÿñíåííÿ іñòîðè÷íèõ ôàêòіâ, ÿâèù, ïðîöåñіâ.

Àêñіîëîãі÷íà êîìïåòåíòíіñòü ïåðåäáà÷àє çäàòíіñòü ó÷íіâ ôîðìó-
ëþâàòè îöіíêè і âåðñії іñòîðè÷íèõ ïîäіé, ÿâèù, ïðîöåñіâ, æèòòÿ òà
äіÿëüíîñòі іñòîðè÷íèõ îñіá [1].

Ñóòü іñòîðè÷íîãî ïіäõîäó ó âèâ÷åííі íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі ïîëÿ-
ãàє ó çâåðíåííі äî ìèíóëîãî òîãî îá’єêòà ÷è ÿâèùà, ÿêі ðîçãëÿäàþòüñÿ. 
Ìåòîäîëîãі÷íîþ îñíîâîþ òóò є êàòåãîðіÿ ÷àñó. Òîìó ðîçãëÿä іñòîðè÷-
íèõ ïîäіé ó êóðñі «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïî÷èíàþòü çі ñïîñîáіâ âèìіðó 
÷àñó, «ñòðі÷êè ÷àñó», çíàéîìñòâà ç êàëåíäàðÿìè ðіçíèõ íàðîäіâ òîùî. 
Іñòîðè÷íèé ïіäõіä øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü ÿê ó ïðèðîäíè÷іé ãàëóçі,
òàê і â ãðîìàäÿíñüêіé òà іñòîðè÷íіé. Ó ïðèðîäíè÷іé âіí ïðîñëіäêîâó-
єòüñÿ, íàïðèêëàä, ïðè âèâ÷åííі òàêèõ òåì: «ßê óòâîðèëèñÿ êîðèñíі
êîïàëèíè», «Ïîõîäæåííÿ ëþäèíè», «ßê âèíèêëà Ñîíÿ÷íà ñèñòåìà»
òîùî. Ó öüîìó ðàçі іñòîðè÷íèé ïіäõіä áëèçüêèé äî ãåíåòè÷íîãî ïіäõî-
äó, ùî àêöåíòóє óâàãó íà ïîõîäæåííÿ і ðîçâèòîê îá’єêòіâ, ÿêі âèâ÷à-
þòü.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Îòæå, âèâ÷àþ÷è іíòåãðîâàíèé êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò», ïîòðіáíî
ðîçðіçíÿòè іñòîðіþ ÿê íàóêó, ùî âèâ÷àє ìèíóëå ëþäñüêîãî ñóñïіëü-
ñòâà, òà іñòîðè÷íèé ïіäõіä, ÿêèé ïåðåäáà÷àє çâåðíåííÿ äî ìèíóëîãî
îá’єêòà ÷è ÿâèùà, ÿêі âèâ÷àþòü, íåçàëåæíî âіä òîãî, ñòîñóєòüñÿ öå 
ïðèðîäè, ñóñïіëüñòâà ÷è ïèòàíü їõíüîї âçàєìîäії. Іñòîðіÿ äàє çìîãó àê-
öåíòóâàòè óâàãó øêîëÿðіâ íà äåòàëüíіøîìó ðîçãëÿäі ïèòàíü ðîçâèòêó 
ñóñïіëüñòâà. Іñòîðè÷íèé ïіäõіä ÿê ìåòîäîëîãі÷íà îñíîâà âèâ÷åííÿ íà-
âêîëèøíüîãî ñâіòó âàæëèâèé äëÿ ôîðìóâàííÿ іäåї åâîëþöії, ðîçâèòêó 
íå òіëüêè ñóñïіëüñòâà, àëå é ó öіëîìó íàâêîëèøíüîãî ñâіòó.

Ïðîïåäåâòè÷íîþ ìåòîþ іñòîðè÷íîї îñâіòè ó ïî÷àòêîâіé øêîëі є ïіä-
ãîòîâêà ó÷íіâ äî âіäïîâіäàëüíîãî, îñìèñëåíîãî æèòòÿ і äіÿëüíîñòі â 
äåìîêðàòè÷íіé, ïðàâîâіé äåðæàâі, ùî äîñÿãàєòüñÿ ôîðìóâàííÿì ó íèõ 
ãëèáîêèõ, ñòіéêèõ óÿâëåíü ïðî ñâіò, ñóñïіëüñòâî, äåðæàâó, ñîöіàëüíі 
çâ’ÿçêè і âіäíîñèíè; ðîçâèòêîì ìîäåëåé ïîâåäіíêè, ìîòèâàöіé і óñòàíî-
âîê, ÿêі âіäïîâіäàþòü ïðèéíÿòèì ó ñóñïіëüñòâі öіííîñòÿì, ñïðèÿþòü 
ó÷àñòі êîæíîї ëþäèíè â óïðàâëіííі êðàїíîþ, âèðіøåííі çàâäàíü ðіçíî-
ãî ðіâíÿ – âіä çàãàëüíîíàöіîíàëüíèõ, äåðæàâíèõ äî ñіìåéíî-ïîáóòî-
âèõ.

Ïðèêëàäè çàâäàíü, ùî ôîðìóþòü òà ðîçâèâàþòü іñòîðè÷íó êîìïå-
òåíòíіñòü:

Що допомогло давнім людям здійснити безліч винаходів і виготовити перші зна-
ряддя праці? З яких матеріалів було виготовлено ці знаряддя?

Як «добуває» вогонь, світло і тепло сучасна людина? Що їй у цьому допомагає? 
Що є найбільшим природним джерелом тепла і світла?
Припустіть, що могло б бути, якби людина:
а) не навчилася добувати вогонь;
б) не розвивала б свої трудові навички.

Пригадайте, яких тварин приручили люди. Як називають тварин, які стали жити 
поруч з людьми та приносити їм користь? Дослідіть, від якого слова походить ця 
назва.
Як називають місцину, де ви народилися, де народилися ваші батьки, росли 
ваші бабусі й дідусі?
Дослідіть свою особисту історію, виконавши наступні кроки:

1. З’ясуйте, хто з дорослих членів родини може вам допомогти.
2. Продумайте запитання, які ви поставите, наприклад: «Коли почали ходити? 

У якому віці з’явився перший зуб?».
3. Разом розгляньте світлини сімейного альбому. Обговоріть сімейні події, які 

відображені на світлинах.
4. За бажанням разом з дорослими зробіть слайд-презентацію «Моя сімейна 

історія» та поділіться з однокласниками.
Що вам найбільше сподобалось у своїй історії? Що ви відчували, коли відкрива-
ли деякі факти своєї історії?
Як називали людей, які жили багато століть тому? Що можна довідатися про іс-
торію у дорослих?

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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Розставте в кожному ряду слова в порядку плину часу (від того, що було, до 
того, що буде). Чи в кожному ряду буде лише одна відповідь?

сьогодні  вчора завтра
майбутній минулий теперішній
осінь літо весна

Пригадайте, на чому малювали давні люди, на чому робили зарубки, що вико-
ристовували для письма.

 Припустіть, звідки можна довідатися про події в житті давніх людей, про їхні
традиції.

Ó ñòðóêòóðі іñòîðè÷íîї îñâіòè ãíó÷êî ïîєäíóþòüñÿ òàêі ïðèíöèïè: 
õðîíîëîãі÷íèé, êðàїíîçíàâ÷èé, ðåãіîíàëüíèé, ïðîáëåìíî-òåìàòè÷íèé,
êóëüòóðîëîãі÷íèé òîùî. Ðîçãëÿíåìî ëîãі÷íó ïîñëіäîâíіñòü îïàíóâàííÿ
øêîëÿðàìè іñòîðè÷íîãî ïіäõîäó òà ñïîñîáіâ éîãî ðåàëіçàöії.

1. Îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ ç ïîíÿòòÿì «іñòîðіÿ» òà іíøèìè áëèçüêè-
ìè äî іñòîðії ïîíÿòòÿìè.

Äîöіëüíî çâåðíóòè óâàãó íà òåðìіíè, ÿêі âõîäÿòü ó ïîíÿòòÿ «іñòî-
ðіÿ», – ïðîöåñ, ðîçâèòîê. Íàïðèêëàä, òåðìіí «ðîçâèòîê» âèêîðèñòîâó-
þòü ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåì «Åòàïè ðîñòó і ðîçâèòêó ëþäèíè», «Ðîçâèòîê
ðîñëèí іç íàñіííÿ». Àëå ñóòü öüîãî ñêëàäíîãî ïîíÿòòÿ íå ðîçãëÿäàєòü-
ñÿ. Ïіä ðîçâèòêîì ðîçóìіþòü íåîáîðîòíó, ñïðÿìîâàíó, çàêîíîìіðíó
çìіíó ìàòåðіàëüíèõ é іäåàëüíèõ îá’єêòіâ; ó ðåçóëüòàòі ðîçâèòêó âèíè-
êàє íîâà ÿêіñòü, ñòàí îá’єêòà. Âèâ÷åííÿ ïðîöåñіâ ìîæå ïіäâåñòè øêî-
ëÿðіâ і äî ñïðèéíÿòòÿ ïîíÿòòÿ «ðîçâèòîê». ×àñòî âèêîðèñòîâóþòü äî-
ñòóïíіøèé äëÿ øêîëÿðіâ òåðìіí «çìіíè», íàïðèêëàä ñåçîííі çìіíè ó 
ïðèðîäі. Òàêîæ ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ і òàêі ïîíÿòòÿ, ÿê «ÿâèùà», «ïå-
ðåòâîðåííÿ». Óñі öі ïîíÿòòÿ âіäîáðàæàþòü çìіíè ó ÷àñі, àëå çàçâè÷àé
ó òåïåðіøíüîìó, ÿêі ìîæíà ñïîñòåðіãàòè àáî âèâ÷àòè іíøèìè ìåòîäà-
ìè, íàïðèêëàä çà äîïîìîãîþ äîñëіäіâ. Іñòîðè÷íèìè áóäóòü òі, ùî âæå
ìèíóëè, âèâ÷åííÿ ÿêèõ çà äîïîìîãîþ áåçïîñåðåäíіõ ñïîñòåðåæåíü íå-
ìîæëèâå, òîìó ïîòðіáíі іíøі ìåòîäè і äæåðåëà.

Íàïðèêëàä:

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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2. Âêëþ÷åííÿ ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ìåòîäіâ іñòîðè÷íèõ íàóê, äîëó-
÷åííÿ øêîëÿðіâ äî їõíüîãî âèêîðèñòàííÿ.

Â іñòîðè÷íіé ãåîëîãії є ìåòîä, äî ÿêîãî äîðå÷íî çâåðíóòèñÿ ïіä ÷àñ åêñ-
êóðñіéíîãî âèâ÷åííÿ ãåîëîãі÷íèõ ïèòàíü. Öå ìåòîä àêòóàëіçìó. Ñóòü ìåòî-
äó ïîëÿãàє â ðîçóìіííі ìèíóëîãî çà äîïîìîãîþ âèâ÷åííÿ ñó÷àñíîãî. Íà-
ïðèêëàä, ïіä ÷àñ åêñêóðñії äî ìіñöåâîї ðі÷êè øêîëÿðі ñïîñòåðіãàþòü çà 
ïіùàíèì ïëÿæåì. Äîöіëüíî îáãîâîðèòè ç ó÷íÿìè, ÿê óòâîðèëèñÿ öі ïіñêè. 
Іç ìîæëèâèõ âàðіàíòіâ âіäïîâіäåé ó÷íіâ ó÷èòåëü çóïèíÿєòüñÿ íà âàðіàíòі 
«Ïіñîê ïðèíåñëà ðі÷êà і âіäêëàëà òóò». Öå ôîðìóє â ó÷íіâ ðîçóìіííÿ òîãî, 
ùî ðі÷êà ïіäõîïëþє çðóéíîâàíі ïіä äієþ çìіíè òåìïåðàòóð ïîðîäè ó âè-
ãëÿäі ïіñêó і ïðèíîñèòü їõ ñþäè, äå âîíè íàêîïè÷óþòüñÿ. 

Àíàëîãі÷íî ìîæóòü áóòè ðîçãëÿíóòі ïèòàííÿ íàêîïè÷åííÿ ãëèíè, 
âàïíÿêіâ (âіäêëàäè ÷åðåïàøîê, ñêåëåòіâ ìîðñüêèõ îðãàíіçìіâ, âіääàëåíі 
âіä óçáåðåææÿ, çà ìåæàìè çîíè âіäêëàäіâ ïіñêіâ і ãëèíè). Ïðèðîäíі ïðî-
öåñè äàëåêîãî ìèíóëîãî ãåîëîãè âèâ÷àþòü íà ïіäñòàâі ïàëåîíòîëîãі÷íèõ 
çíàõіäîê – ñêàì’ÿíіëîñòåé äàâíіõ ðîñëèí і òâàðèí. Ñêàì’ÿíіëîñòі (âіä-
áèòêè äàâíіõ îðãàíіçìіâ) ïîðіâíþþòü ç ðîñëèíàìè, òâàðèíàìè, ÿêі æè-
âóòü òåïåð. Âіäáèòêè ÷åðåïàøîê ó øìàòî÷êó âàïíÿêó ïîðіâíþþòü ç 
÷åðåïàøêàìè ç íàéáëèæ÷îї ðі÷êè ÷è îçåðà.

Âàæëèâèì íàïðÿìîì іñòîðè÷íîãî ïîøóêó є âèçíà÷åííÿ âіêó çíàõі-
äîê. Ó áåðåãîâîìó îáðèâі ðі÷êè øêîëÿðі ñïîñòåðіãàþòü øàðè âàïíÿêіâ, 
ÿêі ïåðåêðèâàþòüñÿ ïіñêàìè. Çíàþ÷è, â ÿêèõ óìîâàõ íàêîïè÷óâàëèñÿ 
âàïíÿêè і ïіñêè, ùî çà ÷èì ñëіäóâàëî, ìîæíà âèçíà÷èòè, ÿêі ïîðîäè 
óòâîðèëèñÿ ðàíіøå (ùî ãëèáøå â ãåîëîãі÷íîìó ðîçðіçі ìіñòÿòüñÿ ïîðî-
äè, òî âîíè ñòàðøі çà âіêîì). Òàêîæ ìîæíà âèçíà÷èòè âіê äåðåâ, ðîç-
ìіùåíèõ ïîðÿä çі çíàõіäêîþ, ïî ðі÷íèõ êіëüöÿõ; ïî çàïèñàõ і êàëåíäà-
ðÿõ; ïî âìіñòó â çíàõіäöі ðå÷îâèí, ÿêі ðîçïàäàþòüñÿ. Öі ìåòîäè 
âèâ÷åííÿ ìèíóëîãî öіêàâі ç òåîðåòè÷íîї òî÷êè çîðó, àëå íåäîñòóïíі 
äëÿ ïðàêòè÷íîãî îñâîєííÿ øêîëÿðàìè.

3. Îçíàéîìëåííÿ і äîëó÷åííÿ øêîëÿðіâ äî ðåàëіçàöії іñòîðè÷íîãî 
ïіäõîäó. Ïіñëÿ òîãî ÿê äіòè îçíàéîìèëèñÿ ç ïîíÿòòÿì «іñòîðіÿ», ç ìå-
òîäàìè іñòîðè÷íèõ íàóê, äîöіëüíî øêîëÿðàì ïðîïîíóâàòè, ùîá âîíè 
÷àñ âіä ÷àñó ñòàâàëè â÷åíèìè-іñòîðèêàìè і íàìàãàëèñÿ çàãëÿíóòè ó 
ìèíóëå òèõ îá’єêòіâ і ÿâèù, ÿêі âèâ÷àþòü. Äëÿ öüîãî є áàãàòî ìîæëè-
âîñòåé. Ïðîâîäÿ÷è åêñêóðñіþ ïî âóëèöÿõ ìіñòà ÷è ñåëà, äîñëіäіòü ïî 
їõíіõ íàçâàõ іñòîðіþ íàñåëåíîãî ïóíêòó. Âèâ÷àþ÷è ìîðñüêèõ ññàâöіâ, 
äàéòå іíôîðìàöіþ ïðî òå, ùî їõíі ïðåäêè âèéøëè ç ìîðÿ íà ñóõîäіë, 
ïîòіì çíîâó ïîâåðíóëèñÿ â ìîðå.

Іñòîðè÷íèé ïіäõіä ó÷èòåëü ðåàëіçóє ÿê ó âèêëàäі ìàòåðіàëó, òàê і 
÷åðåç âіäïîâіäíі çàâäàííÿ äëÿ ó÷íіâ, àëå áåç âèêîðèñòàííÿ ñïåöіàëüíîї 
òåðìіíîëîãії. Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ іñòîðè÷íîãî ìàòåðіàëó â êóðñі «ß äîñëі-
äæóþ ñâіò» ïðîïîíóþòüñÿ äî ðåàëіçàöії òàêі ìåòîäè і íàïðÿìè ïîøóêî-
âîї ðîáîòè, ÿê âіäíîâëåííÿ ìèíóëîãî çà іìåíàìè і ïðіçâèùàìè ëþäåé, çà 
íàçâàìè âóëèöü, çà ëіòîïèñàìè, ëèñòàìè âåòåðàíіâ, âèðіçêàìè çі ñòàðèõ 
ãàçåò, ôîòîãðàôіÿìè òîùî. Ðîçãëÿäàþòüñÿ і òàêі äæåðåëà іíôîðìàöії, ÿê 
áèëèíè і ëåãåíäè, ìàòåðіàëè àðõіâіâ, êðàєçíàâ÷èõ ìóçåїâ.

Íàïðèêëàä:
Відшукайте інформацію про те, якому князю і королю зведено пам’ятник у Льво-
ві. Чи є у вашому місті/селі вулиці, названі на честь історичних постатей?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Проведіть дослідження. Чиї портрети зображено на паперових купюрах?
Подумайте, чому ці нагороди присвячені видатним особистостям. Дізнайтеся, 
чи є у вашому населеному пункті люди, які отримали ці нагороди.
Дізнайтеся про відомих людей свого краю. Підготуйте повідомлення про одного 
з них. Запишіть у зошит.

Çìіñò íàâ÷àííÿ òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì ïåðåäáà÷àє:
ðîçâèòîê óìіíü çíàõîäèòè і ðîçðіçíÿòè іíôîðìàöіþ іñòîðè÷íîãî òà
êóëüòóðîçíàâ÷îãî õàðàêòåðó;
òóðáîòó êîæíîãî ïðî іñòîðè÷íó ñïàäùèíó;
îçíàéîìëåííÿ ç âіäîìèìè äіÿ÷àìè êóëüòóðè і ìèñòåöòâà Óêðàїíè 
òà ñâіòó ç ðіçíèõ іñòîðè÷íèõ ïåðіîäіâ;
çíàéîìñòâî ç іñòîðè÷íèìè ïàì’ÿòêàìè ðіäíîãî êðàþ;
ñïіââіäíåñåííÿ іñòîðè÷íèõ ïîäіé ó ÷àñі;
ïîðіâíÿííÿ âіäîìèõ іñòîðè÷íèõ ïîäіé і äіÿëüíіñòü іñòîðè÷íèõ äі-
ÿ÷іâ çà íàäàíèì ïëàíîì;
ðîçðіçíåííÿ áëàãîðîäíèõ і ãàíåáíèõ ó÷èíêіâ іñòîðè÷íèõ îñіá, ïî-
ÿñíåííÿ ñâîãî ñòàâëåííÿ äî òàêèõ ó÷èíêіâ.

Ó ìåæàõ çìіñòîâîї ëіíії «Ìè – ãðîìàäÿíè. Ìè – єâðîïåéöі» íà ïðè-
êëàäі âіäîìèõ іñòîðè÷íèõ ïîñòàòåé òà íàöіîíàëüíèõ ãåðîїâ øêîëÿðі
óñâіäîìëþþòü öіííîñòі ïàòðіîòèçìó, àêòèâíîї ãðîìàäÿíñüêîї ïîçèöії,
ñàìîïîâàãè òîùî.

Äіéñíå âîëîäіííÿ ìåòîäàìè іñòîðії ìîæëèâå ëèøå â ïðîöåñі îñîáèñ-
òîї ó÷àñòі øêîëÿðіâ â іñòîðè÷íîìó ïîøóêó. Ó öüîìó ïëàíі ïðîäóêòèâ-
íîþ є ïðîєêòíà äіÿëüíіñòü, íàïðèêëàä «Ìіé ðîäîâіä», «Ìîє ìіñòî».

Ïåðåâіðèìî ñåáå
1. Ðîçðîáіòü і ïðîâåäіòü ó ôîðìі äіëîâîї ãðè àáî ó øêîëі ñïåöіàëüíèé
óðîê, ïðèñâÿ÷åíèé ñïîñîáàì îòðèìàííÿ іíôîðìàöії ïðî ìèíóëå.
2. Ïðîàíàëіçóéòå óðîê íà ïðåäìåò âêëþ÷åííÿ ó çìіñò ðîáîòè ñïîñî-
áіâ ñàìîñòіéíîãî ïіçíàííÿ ñâіòó.
3. Íàâåäіòü ïðèêëàäè äîëó÷åííÿ øêîëÿðіâ äî ðåàëіçàöії іñòîðè÷íîãî
ïіäõîäó íà óðîöі «ß äîñëіäæóþ ñâіò».

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1. Ãіëüáåðã Ò. Ã. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã.
ñåðåä. îñâіòè (ó 2 ÷.)/Òåòÿíà Ãіëüáåðã, Ñâіòëàíà Òàðíàâñüêà, Ëàðèñà 
Ãðóáіÿí, Íіíà Ïàâè÷. – Êèїâ : Ãåíåçà, 2020. – 160 ñ.: іë.

2. Ìîðîç Ïåòðî. Іñòîðè÷íà ïðåäìåòíà êîìïåòåíòíіñòü ó÷íіâ ñòàð-
øîї øêîëè: âèçíà÷åííÿ òà ñêëàäíèêè. Ðåæèì äîñòóïó: https://core.ac.uk/
download/pdf/196235561.pdf.

3. Ïîìåòóí Î. І. Êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíà ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ іñòîðії â 
îñíîâíіé øêîëі : ìåòîäè÷íèé ïîñіáíèê / Î. І. Ïîìåòóí, Í. Ì. Ãóïàí,
Â. Ñ. Âëàñîâ. – Êèїâ : ÒÎÂ «ÊÎÍÂІ ÏÐІÍÒ», 2018. – 208 ñ.
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Ð î ç ä і ë  4

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ 
ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÈÉ І ÁÅÇÏÅ×ÍÈÉ 
ÑÏÎÑІÁ ÆÈÒÒß ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÎÊ
ÏІÄÏÐÈЄÌÍÈÖÜÊÎЇ
ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒІ

4.1. Ôîðìóâàííÿ óñòàíîâêè íà çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ
ïðè âèâ÷åííі êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò»

Поведінка є таким самим джерелом патології, 
як гени й середовище... Неправильна поведінка 
людей є більш частою причиною їхніх захворювань, 
аніж зовнішні дії чи слабкість природи людини.

Ìèêîëà Àìîñîâ

Êîíöåïöіÿ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè âèçíà÷èëà íàéâàæëèâіøó çà-
äà÷ó äіÿëüíîñòі ïåäàãîãі÷íèõ êîëåêòèâіâ: äîñÿãíåííÿ ñó÷àñíîї ÿêîñòі 
îñâіòè. Íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ öüîãî ïðîöåñó є і çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ 
ó÷àñíèêіâ îñâіòíüîãî ïðîöåñó.

Ïðîáëåìà çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ ó÷íіâ і ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê çäîðî-
âîãî ñïîñîáó æèòòÿ íèíі äóæå àêòóàëüíà. Çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ ïî 
ñóòі ñâîїé ìàє áóòè íàéïåðøîþ ïîòðåáîþ ëþäèíè, àëå çàäîâîëåííÿ öієї 
ïîòðåáè, äîâåäåííÿ її äî îïòèìàëüíîãî ðåçóëüòàòó íîñèòü ñêëàäíèé, 
ñâîєðіäíèé, ÷àñòî ñóïåðå÷ëèâèé õàðàêòåð і íå çàâæäè ïðèâîäèòü äî ïî-
òðіáíîãî ðåçóëüòàòó.

Çäîðîâ’ÿ – ñóêóïíіñòü ôіçè÷íèõ, äóõîâíèõ, ñîöіàëüíèõ ÿêîñòåé ëþ-
äèíè, ùî є îñíîâîþ її äîâãîëіòòÿ і âàæëèâîþ óìîâîþ çäіéñíåííÿ òâîð-
÷èõ ïëàíіâ, âèñîêîї ïðàöåçäàòíîñòі, ñòâîðåííÿ ìіöíîї ñіì’ї, íàðîäæåííÿ 
і âèõîâàííÿ äіòåé. Çäîðîâ’ÿ – áåçöіííèé äàð, ÿêèé ïіäíîñèòü ëþäèíі 
ïðèðîäà. Íà ïîáóòîâîìó ðіâíі ïîíÿòòÿì «çäîðîâ’ÿ» ïîçíà÷àþòü çàçâè-
÷àé âіäñóòíіñòü õâîðîáè. Çãіäíî ç îôіöіéíèì âèçíà÷åííÿì Âñåñâіòíüîї 
îðãàíіçàöії îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, çäîðîâ’ÿ – öå ôіçè÷íå, ïñèõі÷íå і ñîöіàëü-
íå áëàãîïîëó÷÷ÿ. Ó÷åíі âñòàíîâèëè, ùî çäîðîâ’ÿ ëþäèíè íà 10 % çàëå-
æèòü âіä äіÿëüíîñòі ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, íà 15 % – âіä ñïàäêîâèõ 
ôàêòîðіâ, íà 25 % – âіä åêîëîãії, íà 50% – âіä ñàìîї ëþäèíè.

Îòæå, áàãàòî ùî çàëåæèòü âіä âèáîðó і ïîâåäіíêè ëþäåé, ñïîñîáó 
æèòòÿ, ÿêèé êîæåí âèçíà÷àє ñàì. Àêàäåìіê Àìîñîâ ñòâåðäæóâàâ:
«Ùîá áóòè çäîðîâèì, ïîòðіáíі âëàñíі çóñèëëÿ, ïîñòіéíі і çíà÷íі. Çàìі-
íèòè їõ íå ìîæíà íі÷èì».

Íàâ÷èòè äèòèíó ïіêëóâàòèñÿ ïðî âëàñíå çäîðîâ’ÿ, ñôîðìóâàòè â íåї 
óñòàíîâêó íà éîãî ïіäòðèìàííÿ – âàæëèâà çàäà÷à îñâіòè ñüîãîäåííÿ. 
Âåäåííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ – êîìïåòåíòíіñòü, ÿêà ïðîïèñàíà ÿê 
êëþ÷îâà ó Êîíöåïöії Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè [8], Äåðæàâíîìó ñòàí-
äàðòі ïî÷àòêîâîї îñâіòè [4], Çàêîíі Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó» [7], Çàêîíі 
Óêðàїíè «Ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâіòó» [6], íåîáõіäíà êîæíіé 
ñó÷àñíіé ëþäèíі äëÿ óñïіøíîї æèòòєäіÿëüíîñòі.
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Ïîíÿòòÿ «çäîðîâ’ÿ» íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíå ç ïîíÿòòÿì «çäîðîâèé
ñïîñіá æèòòÿ» ÿê ñöåíàðіé æèòòєäіÿëüíîñòі, ñïðÿìîâàíîї íà çáåðåæåí-
íÿ òà ïîëіïøåííÿ çäîðîâ’ÿ ó÷íіâ. Çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ ïåðåäáà÷àє
äîòðèìàííÿ òà âèêîíàííÿ ïåâíèõ ïðàâèë, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ãàðìîíіé-
íèé ðîçâèòîê, âèñîêó ïðàöåçäàòíіñòü, äóõîâíó ðіâíîâàãó òà çäîðîâ’ÿ
ëþäèíè. Â îñíîâі çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ëåæèòü іíäèâіäóàëüíà ñèñ-
òåìà ïîâåäіíêè é çâè÷îê êîæíîї îêðåìîї ëþäèíè, ùî çàáåçïå÷óє їé 
ïîòðіáíèé ðіâåíü æèòòєäіÿëüíîñòі é çäîðîâå äîâãîëіòòÿ.

Ôîðìóâàííÿ ïîíÿòòÿ «öіííîñòі çäîðîâ’ÿ òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèò-
òÿ» â ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè ìàє âðàõîâóâàòè ôàêòîðè, ùî іñòîòíî 
âïëèâàþòü íà ñòàí çäîðîâ’ÿ äіòåé:

íåñïðèÿòëèâі ñîöіàëüíі, åêîíîìі÷íі òà åêîëîãі÷íі óìîâè;
ôàêòîðè ðèçèêó, ùî ìàþòü ìіñöå â îñâіòíіõ óñòàíîâàõ, ÿêі ïðè-
çâîäÿòü äî ïîäàëüøîãî ïîãіðøåííÿ çäîðîâ’ÿ äіòåé і ïіäëіòêіâ âіä
ïåðøîãî äî îñòàííüîãî ðîêó íàâ÷àííÿ;
àêòèâíå ôîðìóâàííÿ êîìïëåêñó çíàíü, óñòàíîâîê, ïðàâèë ïîâå-
äіíêè, çâè÷îê ç óðàõóâàííÿì âіêîâèõ îñîáëèâîñòåé;
âіäñóòíіñòü ó äіòåé äîñâіäó «íåçäîðîâ’ÿ» (çà âèíÿòêîì äіòåé іç
ñåðéîçíèìè õðîíі÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè) і ñïðèéíÿòòÿ äèòèíîþ 
ñòàíó õâîðîáè ïåðåâàæíî ÿê îáìåæåííÿ ñâîáîäè, íåçäàòíіñòü ïðî-
ãíîçóâàòè íàñëіäêè ñâîãî ñòàâëåííÿ äî çäîðîâ’ÿ.

Ñïîñіá æèòòÿ îõîïëþє âñі ãîëîâíі ñôåðè äіÿëüíîñòі ëþäåé: ïðàöþ, 
ôîðìè ñîöіàëüíîї îðãàíіçàöії, ïîáóò, ôîðìè âèêîðèñòàííÿ ëþäüìè ñâî-
ãî âіëüíîãî ÷àñó, їõíþ ó÷àñòü ó ïîëіòè÷íîìó і ãðîìàäñüêîìó æèòòі, 
ôîðìè çàäîâîëåííÿ їõíіõ ìàòåðіàëüíèõ і äóõîâíèõ ïîòðåá, ùî óâіéøëè
â ïîâñÿêäåííó ïðàêòèêó, íîðìè і ïðàâèëà ïîâåäіíêè. Òîìó íà ñïîñîáі 
æèòòÿ ïîçíà÷àþòüñÿ íå òіëüêè åêîíîìі÷íі âіäíîñèíè, à é ñóñïіëüíî-ïî-
ëіòè÷íèé ëàä, êóëüòóðà і ñâіòîãëÿä ëþäåé. Ó ñâîþ ÷åðãó, ñïîñіá æèòòÿ
ëþäåé іñòîòíî âïëèâàє íà їõíіé ñïîñіá ìèñëåííÿ.

Ó íàóêîâèõ äæåðåëàõ óìіùåíî ðіçíі âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «çäîðîâèé 
ñïîñіá æèòòÿ».

Çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ – öå ïðàêòè÷íі äії, ñïðÿìîâàíі íà çàïîáі-
ãàííÿ çàõâîðþâàííÿì, çìіöíåííÿ âñіõ ñèñòåì îðãàíіçìó é ïîëіïøåííÿ
çàãàëüíîãî ñàìîïî÷óòòÿ ëþäèíè [11].

Çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ – ñïîñіá æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè, ìå-
òîþ ÿêîãî є ôîðìóâàííÿ, çáåðåæåííÿ і çìіöíåííÿ çäîðîâ’ÿ [1].

Çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ – öå âñå â ëþäñüêіé äіÿëüíîñòі, ùî ñòîñó-
єòüñÿ çáåðåæåííÿ і çìіöíåííÿ çäîðîâ’ÿ, âñå, ùî ñïðèÿє âèêîíàííþ ëþ-
äèíîþ ñâîїõ ëþäñüêèõ ôóíêöіé ÷åðåç ïîñåðåäíèöòâî äіÿëüíîñòі ç îçäî-
ðîâëåííÿ óìîâ æèòòÿ, ïðàöі, âіäïî÷èíêó, ïîáóòó [10].

Çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ – àêòèâíà äіÿëüíіñòü ëþäåé, ñïðÿìîâàíà íà 
çáåðåæåííÿ і çìіöíåííÿ çäîðîâ’ÿ ÿê óìîâè і ïåðåäóìîâè çäіéñíåííÿ 
іíøèõ àñïåêòіâ ñïîñîáó æèòòÿ, íà ïîäîëàííÿ ÷èííèêіâ ðèçèêó âèíèê-
íåííÿ і ðîçâèòêó çàõâîðþâàíü, íà îïòèìàëüíå âèêîðèñòàííÿ â іíòåðå-
ñàõ îõîðîíè і ïîëіïøåííÿ çäîðîâ’ÿ ñîöіàëüíèõ і ïðèðîäíèõ óìîâ òà
÷èííèêіâ ñïîñîáó æèòòÿ [3].

Çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ ó ïåðåêëàäі ç àíãëіéñüêîї Healthy lifestyle
(Health promotion) – çìіöíåííÿ çäîðîâ’ÿ.
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Ïîíÿòòÿ «çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ» ґðóíòóєòüñÿ íà ïîíÿòòі «ñïîñіá 
æèòòÿ». Ç ïîãëÿäó íàóêè, ñïîñіá æèòòÿ – öå ñóêóïíіñòü ôîðì ïîâñÿê-
äåííîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè â єäíîñòі ç óìîâàìè, ùî її âèçíà÷àþòü і 
ñïðÿìîâóþòü çà äîïîìîãîþ öіííіñíèõ îðієíòàöіé òà óñâіäîìëåíèõ ïî-
òðåá [3].

Ñêëàäîâі çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ñòîñóþòüñÿ âñіõ ñôåð çäîðîâ’ÿ –
ôіçè÷íîї, ïñèõі÷íîї, ñîöіàëüíîї і äóõîâíîї. Íàéâàæëèâіøі ç íèõ – õàð-
÷óâàííÿ (çîêðåìà, ñïîæèâàííÿ ÿêіñíîї ïèòíîї âîäè, íåîáõіäíîї êіëü-
êîñòі âіòàìіíіâ, ìіêðîåëåìåíòіâ, ïðîòåїíіâ, æèðіâ, âóãëåâîäіâ,
ñïåöіàëüíèõ ïðîäóêòіâ); ïîáóò (ÿêіñòü æèòëà, óìîâè äëÿ ïàñèâíîãî é 
àêòèâíîãî âіäïî÷èíêó, ðіâåíü ïñèõі÷íîї òà ôіçè÷íîї áåçïåêè íà òåðèòî-
ðії æèòòєäіÿëüíîñòі); óìîâè ïðàöі (áåçïåêà íå òіëüêè ó ôіçè÷íîìó, à é 
ó ïñèõі÷íîìó àñïåêòі, íàÿâíіñòü ñòèìóëіâ і óìîâ ïðîôåñіéíîãî ðîçâè-
òêó); ðóõîâà àêòèâíіñòü (ôіçè÷íà êóëüòóðà і ñïîðò, âèêîðèñòàííÿ çà-
ñîáіâ ðіçíîìàíіòíèõ ñèñòåì îçäîðîâëåííÿ, ñïðÿìîâàíèõ íà ïіäâèùåííÿ
ðіâíÿ ôіçè÷íîãî ðîçâèòêó, éîãî ïіäòðèìàííÿ, âіäíîâëåííÿ ñèë ïіñëÿ 
ôіçè÷íèõ і ïñèõі÷íèõ íàâàíòàæåíü) [5].

Àêòóàëüíіñòü çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ çóìîâëåíà çðîñòàííÿì òà 
çìіíîþ õàðàêòåðó íàâàíòàæåíü íà îðãàíіçì ëþäèíè ó çâ’ÿçêó ç óñêëàä-
íåííÿì ñóñïіëüíîãî æèòòÿ, çáіëüøåííÿì ðèçèêіâ òåõíîãåííîãî, åêîëî-
ãі÷íîãî, ïñèõîëîãі÷íîãî, ïîëіòè÷íîãî і âіéñüêîâîãî õàðàêòåðó, ùî ïðî-
âîêóþòü íåãàòèâíі çðóøåííÿ â ñòàíі çäîðîâ’ÿ. Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ 
ðіâåíü êóëüòóðè ñóñïіëüñòâà íåìîæëèâèé áåç êóëüòóðè çäîðîâ’ÿ, à êàð-
òèíà ñâіòó íå áóäå ïîâíîþ áåç ðîçóìіííÿ ñóòі çäîðîâ’ÿ ëþäèíè.

Ïðîáëåìà ôîðìóâàííÿ çàñàä çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ íàéáіëüø àê-
òóàëüíà äëÿ ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó, îñêіëüêè â öåé ïåðіîä âіäáóâà-
єòüñÿ ñòàíîâëåííÿ âëàñíîї ïðîãðàìè æèòòєäіÿëüíîñòі, äèòèíà âêëþ÷à-
єòüñÿ â çäіéñíåííÿ ñêëàäíîї ðîáîòè – ñàìîðåôëåêñії, ñàìîêîíòðîëþ òà 
ñàìîðåãóëÿöії. Êіíöåâîþ ìåòîþ, ÿêà âèçíà÷àє ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ
îñíîâ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ øêîëÿðіâ, є êóëüòóðà, ñïðÿìîâàíà íà 
ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ îñîáèñòîñòі.

Çáåðåæåííÿ і çìіöíåííÿ çäîðîâ’ÿ – öå íàéâàæëèâіøі ñêëàäîâі ðîáîòè 
â÷èòåëÿ. Âіä æèòòєðàäіñíîñòі, áàäüîðîñòі äіòåé çàëåæèòü їõíє äóõîâíå 
æèòòÿ, ñâіòîãëÿä, ðîçóìîâèé ðîçâèòîê, ìіöíіñòü çíàíü, âіðà ó ñâîї ñèëè.

Îäíієþ ç êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè є åêî-
ëîãі÷íà ãðàìîòíіñòü і çäîðîâå æèòòÿ. Óìіííÿ ðîçóìíî òà ðàöіîíàëüíî 
êîðèñòóâàòèñÿ ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè â ðàìêàõ ñòàëîãî ðîçâèòêó, óñâі-
äîìëåííÿ ðîëі íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà äëÿ æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ ëþäè-
íè, çäàòíіñòü і áàæàííÿ äîòðèìóâàòèñÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ [8].

Ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè áåçïå÷íîãî òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ áàçó-
єòüñÿ íà òàêèõ ïðèíöèïàõ:

àêòóàëüíîñòі, ùî âіäîáðàæàє íàãàëüíі ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàíі çі 
çäîðîâ’ÿì äіòåé, ãіãієíі÷íèìè, êóëüòóðíèìè, ñîöіàëüíèìè íîðìà-
ìè і öіííîñòÿìè; çàáåçïå÷óє çíàéîìñòâî ó÷íіâ ç íàéâàæëèâіøîþ 
ãіãієíі÷íîþ іíôîðìàöієþ;
äîñòóïíîñòі, âіäïîâіäíî äî ÿêîãî ìîëîäøèì øêîëÿðàì ïðîïîíó-
þòü îïòèìàëüíèé äëÿ çàñâîєííÿ îáñÿã іíôîðìàöії, ÿêèé ïåðåä-
áà÷àє ïîєäíàííÿ âèêëàäó ãіãієíі÷íîї іíôîðìàöії òåîðåòè÷íîãî
õàðàêòåðó ç ïðèêëàäàìè é äåìîíñòðàöіÿìè, ùî ïîëіïøóє éîãî 
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ñïðèéíÿòòÿ. Âèêîðèñòàííÿ ñèòóàöіéíèõ çàâäàíü ç íåîáõіäíіñòþ
âèáîðó òà ïðèéíÿòòÿ ðіøåííÿ, ðîëüîâèõ іãîð, іíôîðìàöіéíîãî ïî-
øóêó, ìàëþâàííÿ, ìîäåëþâàííÿ äðàìàòè÷íèõ ñöåí;
ïîçèòèâíîãî îðієíòóâàííÿ, âіäïîâіäíî äî ÿêîãî çíà÷íà óâàãà ïðè-
äіëÿєòüñÿ ïîçèòèâíèì ç ïîãëÿäó çäîðîâ’ÿ ñòèëÿì æèòòÿ, їõíüîìó 
ñïðèÿòëèâîìó âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ. Ðåàëіçàöіÿ öüîãî ïðèíöèïó,
òîáòî ïîêàç ïîçèòèâíèõ ïðèêëàäіâ, åôåêòèâíіøà, íіæ äåìîíñòðó-
âàííÿ íåãàòèâíèõ íàñëіäêіâ ùîäî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ і ïîâåäіíêè;
ïîñëіäîâíîñòі, ùî ïåðåäáà÷àє âèäіëåííÿ îñíîâíèõ åòàïіâ і áëîêіâ, 
à òàêîæ їõíþ ëîãі÷íó ïîñëіäîâíіñòü ó ïðîöåñі çäіéñíåííÿ;
ñèñòåìíîñòі, ùî âèçíà÷àє ïîñòіéíèé, ðåãóëÿðíèé õàðàêòåð çäіé-
ñíåííÿ, äàє çìîãó çàñâîїòè çíàííÿ, ÿêі ñòîñóþòüñÿ çäîðîâ’ÿ, ó âè-
ãëÿäі öіëіñíîї ñèñòåìè;
ñâіäîìîñòі é àêòèâíîñòі, ùî ñïðÿìîâàíèé íà ïіäâèùåííÿ àêòèâ-
íîñòі ó÷íіâ ó ïèòàííÿõ çäîðîâ’ÿ. Öå ìîæëèâî ëèøå â ðàçі óñâіäîì-
ëåííÿ âіäïîâіäàëüíîñòі çà ñâîє çäîðîâ’ÿ òà çäîðîâ’ÿ îòî÷óþ÷èõ. 

Ôîðìóâàííÿ áåçïå÷íîãî і çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ðîáèòü âíåñîê ó
äîñÿãíåííÿ âèìîã äî îñîáèñòіñíèõ ðåçóëüòàòіâ: ôîðìóâàííÿ öіëіñíèõ
óÿâëåíü ïðî ñâіò, ïðî єäíіñòü і ðіçíîìàíіòíіñòü ïðèðîäè, íàðîäіâ, êóëü-
òóð; îâîëîäіííÿ ïî÷àòêîâèìè íàâè÷êàìè àäàïòàöії â íàâêîëèøíüîìó 
ñâіòі; ôîðìóâàííÿ óñòàíîâêè íà áåçïå÷íèé, çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ, íà-
ÿâíіñòü ìîòèâàöії äî ïðàöі, äî ðîáîòè íà ðåçóëüòàò, áåðåæíîãî ñòàâëåí-
íÿ äî ìàòåðіàëüíèõ і äóõîâíèõ öіííîñòåé. Ôîðìóâàííÿ áåçïå÷íîãî і
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ïîáóäîâàíî íà ґðóíòі çàãàëüíîíàöіîíàëüíèõ
öіííîñòåé óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà, òàêèõ ÿê ãðîìàäÿíñüêіñòü,
çäîðîâ’ÿ, ïðèðîäà, åêîëîãі÷íà êóëüòóðà, áåçïåêà ëþäèíè і äåðæàâè.

Ïіä ÷àñ âèáîðó ñòðàòåãії ôîðìóâàííÿ áåçïå÷íîãî òà çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ ïîòðіáíî âèõîäèòè ç òîãî, ùî ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè áåç-
ïå÷íîãî òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ – íåîáõіäíèé і îáîâ’ÿçêîâèé êîì-
ïîíåíò çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї ñêëàäîâîї îñâіòíüîї ïðîãðàìè, ùî 
ïîòðåáóє ñòâîðåííÿ âіäïîâіäíîї іíôðàñòðóêòóðè, ñïðèÿòëèâîãî ïñèõî-
ëîãі÷íîãî êëіìàòó, çàáåçïå÷åííÿ ðàöіîíàëüíîї îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî 
ïðîöåñó.

Ïðîïîíîâàíèé çìіñò òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì ñïðÿìîâàíèé íà îá-
ãîâîðåííÿ ç äіòüìè ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç áåçïåêîþ æèòòÿ, çìіöíåí-
íÿì âëàñíîãî ôіçè÷íîãî, ìîðàëüíîãî і äóõîâíîãî çäîðîâ’ÿ, àêòèâíèì
âіäïî÷èíêîì. Íàéåôåêòèâíіøèé øëÿõ äîñÿãíåííÿ öüîãî – ñïðÿìîâàíà 
òà îðãàíіçîâàíà â÷èòåëåì ñàìîñòіéíà äіÿëüíіñòü ó÷íіâ, ÿêà ðîçâèâàє
çäàòíіñòü ðîçóìіòè ñâіé ñòàí і çàáåçïå÷óє îïàíóâàííÿ ñïîñîáіâ ðàöіî-
íàëüíîї îðãàíіçàöії ðåæèìó äíÿ, ðóõîâîї àêòèâíîñòі, õàð÷óâàííÿ, ïðà-
âèë îñîáèñòîї ãіãієíè. Îäíàê òіëüêè çíàííÿ îñíîâ çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ íå ãàðàíòóє їõíüîãî çàñòîñóâàííÿ, ÿêùî öå íå ñòàє íåîáõіäíîþ
óìîâîþ ùîäåííîãî æèòòÿ äèòèíè â ñіì’ї òà ñîöіóìі.

Ôîðìóâàííÿ áåçïå÷íîãî òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ïîâèííî ïðî-
õîäèòè â єäíîñòі óðî÷íîї, ïîçàóðî÷íîї òà ïîçàøêіëüíîї äіÿëüíîñòі, â 
ñïіëüíіé ïåäàãîãі÷íіé ðîáîòі çàãàëüíîîñâіòíüîї îðãàíіçàöії, ñіì’ї òà іí-
øèõ іíñòèòóöіé ñóñïіëüñòâà. Âîíî є ñêëàäîâîþ ìåòè òà îäíèì іç çà-
âäàíü ñîöіàëüíîї òà çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї îñâіòíüîї ãàëóçі Òèïîâèõ
îñâіòíіõ ïðîãðàì äëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè.
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Îñíîâíі çàâäàííÿ ôîðìóâàííÿ áåçïå÷íîãî òà çäîðîâîãî ñïîñîáó 
æèòòÿ:

ôîðìóâàííÿ óÿâëåíü ïðî îñíîâíі êîìïîíåíòè êóëüòóðè çäîðîâ’ÿ
òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;
ïðîáóäæåííÿ â äіòÿõ áàæàííÿ ïіêëóâàòèñÿ ïðî ñâîє çäîðîâ’ÿ 
(ôîðìóâàííÿ çàöіêàâëåíîãî ñòàâëåííÿ äî âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ) çà-
âäÿêè äîòðèìàííþ ïðàâèë çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ òà îðãàíіçàöії
çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîãî õàðàêòåðó íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі;
ôîðìóâàííÿ óÿâëåíü ïðî ðàöіîíàëüíó îðãàíіçàöіþ ðåæèìó äíÿ, íà-
â÷àííÿ і âіäïî÷èíêó, ðóõîâîї àêòèâíîñòі, äîòðèìàííÿ ðåæèìó äíÿ;
ôîðìóâàííÿ óñòàíîâîê íà âèêîðèñòàííÿ çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ;
âèêîðèñòàííÿ îïòèìàëüíèõ ðóõîâèõ ðåæèìіâ äëÿ ó÷íіâ ç óðàõó-
âàííÿì їõíіõ âіêîâèõ, ïñèõîôіçè÷íèõ îñîáëèâîñòåé;
ðîçâèòîê ïîòðåáè â çàíÿòòÿõ ôіçè÷íîþ êóëüòóðîþ òà ñïîðòîì;
ðîçâèòîê ãîòîâíîñòі ñàìîñòіéíî ïіäòðèìóâàòè ñâîє çäîðîâ’ÿ íà 
îñíîâі âèêîðèñòàííÿ íàâè÷îê îñîáèñòîї ãіãієíè;
ôîðìóâàííÿ íåãàòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî ôàêòîðіâ çàãðîçè çäîðîâ’þ 
ó÷íіâ (çíèæåíà ðóõîâà àêòèâíіñòü, êóðіííÿ, âæèâàííÿ àëêîãîëþ,
íàðêîòèêіâ òà іíøèõ ïñèõîàêòèâíèõ ðå÷îâèí, іíôåêöіéíі çàõâî-
ðþâàííÿ);
ôîðìóâàííÿ óìіíü áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè â íàâêîëèøíüîìó ñåðåäî-
âèùі òà íàéïðîñòіøèõ óìіíü ïîâåäіíêè â åêñòðåìàëüíèõ (íàäçâè-
÷àéíèõ) ñèòóàöіÿõ;
ôîðìóâàííÿ ïîòðåáè äèòèíè áåç ñòðàõó çâåðòàòèñÿ äî ëіêàðÿ ç 
áóäü-ÿêèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç îñîáëèâîñòÿìè ðîñòó і ðîçâèòêó, 
ñòàíó çäîðîâ’ÿ.

Çàëó÷åííÿ øêîëÿðіâ äî ïðîáëåìè çáåðåæåííÿ ñâîãî çäîðîâ’ÿ – öå 
íàñàìïåðåä ïðîöåñ âèõîâàííÿ. Öå ñâіäîìіñòü âèñîêîãî ðіâíÿ äóøåâíîãî
êîìôîðòó, ÿêèé çàêëàäàєòüñÿ ç äèòèíñòâà íà âñå æèòòÿ. Äëÿ ôîðìó-
âàííÿ äóøåâíîãî êîìôîðòó ïîòðіáíі çíàííÿ ïðî çàêîíè ðîçâèòêó ñâîãî 
îðãàíіçìó, éîãî âçàєìîäіþ іç ñîöіàëüíèìè ôàêòîðàìè. Ïîòðіáíå ôîðìó-
âàííÿ öіííіñíîãî ñòàâëåííÿ äî çäîðîâ’ÿ. 

Ïî÷àòêîâà øêîëà є íàéâàæëèâіøîþ ëàíêîþ ñîöіàëіçàöії ïіäðîñòàþ-
÷îãî ïîêîëіííÿ. Íà öüîìó åòàïі ñîöіàëіçàöії îñîáèñòîñòі ôîðìóєòüñÿ ÿê 
іíäèâіäóàëüíå çäîðîâ’ÿ, òàê і çäîðîâ’ÿ âñüîãî ñóñïіëüñòâà. Àêòóàëüíіñòü 
ïðîáëåìè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі ïîâ’ÿçàíà çі çìі-
íàìè ó çâè÷íîìó ñïîñîáі æèòòÿ äèòèíè, îïàíóâàííÿì íåþ íîâîї ñîöіàëü-
íîї ðîëі «ó÷åíü». Ñàìå â ìîëîäøîìó øêіëüíîìó âіöі çàêëàäàєòüñÿ ôóí-
äàìåíò çäîðîâ’ÿ òà çâè÷êè äî âåäåííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ äîðîñëîї 
ëþäèíè. Íîâèé Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè çàáåçïå÷óє
«…ðîçâèòîê ñàìîñòіéíîñòі ÷åðåç îñîáèñòó іäåíòèôіêàöіþ, çàñòîñóâàííÿ 
ìîäåëі çäîðîâîї òà áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè, çáåðåæåííÿ âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ 
òà çäîðîâ’ÿ іíøèõ îñіá, äîáðîáóòó òà ñòàëîãî ðîçâèòêó» [1].

 Âèìîãè äî îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè ñî-
öіàëüíîї і çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї îñâіòíüîї ãàëóçі âêëþ÷àþòü òàêі 
îáîâ’ÿçêîâі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ, ÿê:

òóðáîòà ïðî îñîáèñòå çäîðîâ’ÿ і áåçïåêó, ðåàãóâàííÿ íà äіÿëüíіñòü, 
ùî ñòàíîâèòü çàãðîçó äëÿ âëàñíîãî æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, äîáðîáóòó òà 
іíøèõ îñіá;
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âèçíà÷åííÿ àëüòåðíàòèâ, ïðîãíîçóâàííÿ íàñëіäêіâ, óõâàëåííÿ ðі-
øåíü ç êîðèñòþ äëÿ çäîðîâ’ÿ, äîáðîáóòó, âëàñíîї áåçïåêè òà áåç-
ïåêè іíøèõ îñіá;
àðãóìåíòîâàíèé âèáіð íà êîðèñòü çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, àíàëіç
і îöіíêà íàñëіäêіâ і ðèçèêіâ;
ïіäïðèєìëèâіñòü òà åòè÷íà ïîâåäіíêà äëÿ ïîëіïøåííÿ çäîðîâ’ÿ,
áåçïåêè òà äîáðîáóòó [1].

Çäîðîâ’ÿ äіòåé ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó – ïðîáëåìà íå òіëüêè ñî-
öіàëüíà, à é ìîðàëüíà. Çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ – öå ôîðìà і ñïîñîáè
ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ ëþäèíè, ÿêі ñïðèÿþòü óäîñêîíàëåííþ ðåçåðâíèõ
ìîæëèâîñòåé îðãàíіçìó, óñïіøíîìó âèêîíàííþ ñâіäîìîї і ïðîôåñіéíîї
ôóíêöії, çäàòíîñòі äî ïðîôіëàêòèêè íàéïîøèðåíіøèõ çàõâîðþâàíü.

Ïðîòèðі÷÷ÿ ìіæ òðàäèöіéíîþ îôіöіéíîþ ñèñòåìîþ ïðîâåäåííÿ
çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîãî âèõîâàííÿ ó âèãëÿäі áåñіä, óðîêіâ ïðî çäî-
ðîâèé ñïîñіá æèòòÿ, ñïîðòèâíèõ çàõîäіâ і âîäíî÷àñ çíåâàæëèâèì, áàé-
äóæèì ñòàâëåííÿì äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ ç áîêó ñàìèõ øêîëÿðіâ, íåäîñòàò-
íüîþ ïîіíôîðìîâàíіñòþ áàòüêіâ ó ôîðìóâàííі çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ
äіòåé ñòàє íàéáіëüø àêòóàëüíèì ó òåïåðіøíіé ÷àñ. Òîìó âèðіøåííÿ 
ïðîáëåìè äèòÿ÷îãî çäîðîâ’ÿ ïîòðåáóє íîâèõ ïіäõîäіâ.

Íàéåíåðãіéíіøі çóñèëëÿ ëіêàðіâ і ìåäè÷íèõ ïðàöіâíèêіâ íå ìîæóòü 
ãàðàíòóâàòè ëþäèíі çäîðîâ’ÿ. Íіõòî íå ìîæå çà íåї çðîáèòè çàðÿäêó,
â÷àñíî ðîçñëàáèòèñÿ, âіäìîâèòèñÿ âіä øêіäëèâèõ çâè÷îê. Çäîðîâ’ÿ
êîæíîãî â éîãî âëàñíèõ ðóêàõ. Òîìó â÷èòåëü ìàє äîïîìîãòè ó÷íÿì 
ñòâîðèòè óñòàíîâêó íà çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ.

Óñòàíîâêà – ãîòîâíіñòü ëþäèíè äî ïåâíîї äії àáî äî ïåâíîãî ñïðèé-
íÿòòÿ íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі. Öå âèùà ïñèõîëîãі÷íà іíñòàíöіÿ, íіæ 
ìîòèâàöіÿ. Óñòàíîâêà ôîðìóєòüñÿ íà îñíîâі ìîòèâàöії ç áåçïîñåðåä-
íüîþ êîðåêöієþ ñèñòåìè öіííîñòåé, êîëè îäíі é òі ñàìі ìîòèâè ó ðіç-
íèõ ëþäåé ìîæóòü äàòè ïî÷àòîê ðіçíèì óñòàíîâêàì, ùî çàëåæàòü âіä
ñèñòåìè öіííîñòåé іíäèâіäóóìà.

Âіäïîâіäíî äî çàêîíіâ ïñèõîëîãії, ëþäè ñõèëüíі ïîâòîðþâàòè òі
âèäè ïîâåäіíêè, ÿêі ïðèíîñÿòü çàäîâîëåííÿ, і óíèêàþòü â÷èíêіâ, ÿêі
òÿãíóòü çà ñîáîþ íåïðèєìíîñòі. Іíîäі øêіäëèâі äëÿ çäîðîâ’ÿ äії ìîæóòü
äàâàòè íà êîðîòêèé ÷àñ äîñèòü ïðèєìíі âіä÷óòòÿ. Âèáіð íà êîðèñòü çäî-
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ïîòðåáóє âèñîêîãî ðіâíÿ ðîçóìіííÿ і çàöіêàâëå-
íîñòі.

ßê ìîæíà ñòâîðèòè â óìîâàõ øêіëüíîї îñâіòè çàöіêàâëåíіñòü і ãî-
òîâíіñòü âåñòè çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ ó äіòåé?

Ïåäàãîãі÷íі óìîâè ôîðìóâàííÿ óñòàíîâêè íà çäîðîâèé ñïîñіá
æèòòÿ â ó÷íіâ â óìîâàõ øêîëè:

іíôîðìóâàííÿ ó÷íÿ ïðî çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ (îðãàíіçàöіÿ іíôîð-
ìàöіéíîãî çàáåçïå÷åííÿ);
àêòóàëіçàöіÿ åìîöіéíî-öіííіñíîãî ñòàâëåííÿ ó÷íÿ äî çäîðîâîãî
ñïîñîáó æèòòÿ;
çáàãà÷åííÿ äîñâіäó çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ øêîëÿðà (çàëó÷åííÿ
äî çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї äіÿëüíîñòі).

Ðåàëіçàöіÿ ïåäàãîãі÷íèõ óìîâ îðієíòóâàííÿ ó÷íіâ íà çäîðîâèé ñïî-
ñіá æèòòÿ ñïðèÿє îòðèìàííþ íèìè çíàíü ç òåîðії òà ïðàêòèêè ôîðìó-
âàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ïîçèòèâíîìó ñòàâëåííþ äî ñòâîðåííÿ
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âëàñíîãî çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, òâîð÷îìó ïіäõîäó äî ðåàëіçàöії çäî-
ðîâîї æèòòєäіÿëüíîñòі.

Ó ïðîöåñі ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ íàâè÷îê çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ 
â÷èòåëþ äîöіëüíî êåðóâàòèñÿ òàêèìè ïðіîðèòåòàìè:

âіðèòè â öіííіñòü êîæíîї äèòèíè;
äîòðèìóâàòèñü êîíôіäåíöіéíîñòі;
íàäàâàòè ïîçèòèâíó іíôîðìàöіþ;
áóòè ïîðàäíèêîì, à íå ìîðàëіñòîì;
ïîâàæàòè äóìêó é ïîçèöіþ äèòèíè;
àêöåíòóâàòè óâàãó äèòèíè íà âëàñíèõ ïîçèòèâíèõ ðèñàõ, õàðàêòå-
ðèñòèêàõ і çäîáóòêàõ.

Ñòіéêó ìîòèâàöіþ ùîäî ïîòðåáè áåçïå÷íîãî òà çäîðîâîãî ñïîñîáó 
æèòòÿ ñëіä ôîðìóâàòè ÷åðåç çìіñò îñâіòè, çàñòîñîâóþ÷è íàÿâíі äіàãíîñ-
òè÷íі, êîðåêöіéíі òà îçäîðîâ÷і çàõîäè.

Îòæå, ôîðìóâàííÿ óñòàíîâêè íà çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ ó äіòåé 
øêіëüíîãî âіêó – öå öіëà ñèñòåìà ñóñïіëüíèõ òà іíäèâіäóàëüíèõ âèäіâ, 
ñïîñîáіâ, ôîðì äіÿëüíîñòі, àêòèâíîñòі, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîäîëàííÿ ÷èí-
íèêіâ ðèçèêó âèíèêíåííÿ і ðîçâèòêó çàõâîðþâàíü, îïòèìàëüíå âèêî-
ðèñòàííÿ â іíòåðåñàõ îõîðîíè і ïîëіïøåííÿ çäîðîâ’ÿ ñîöіàëüíèõ, ïñè-
õîëîãі÷íèõ і ïðèðîäíèõ óìîâ і ôàêòîðіâ ñïîñîáó æèòòÿ. Äіÿëüíіñòü ç 
ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ â øêîëі ïîâèííà êîîðäèíóâàòè 
ñïіëüíі çóñèëëÿ äåðæàâíèõ, ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé, ìåäè÷íèõ óñòà-
íîâ, ñàìîãî íàñåëåííÿ.

Äîñÿãíåííÿ ìåòè íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïåðåäáà÷àє 
ðîçâ’ÿçàííÿ íèçêè çàâäàíü, ñåðåä ÿêèõ: ôîðìóâàííÿ äîñëіäíèöüêèõ 
óìіíü, îïàíóâàííÿ äîñòóïíèõ ñïîñîáіâ ïіçíàííÿ ñåáå òà ñâîãî îðãàíіçìó, 
âïëèâ ïîâåäіíêè íà çäîðîâ’ÿ òà áåçïåêó, àíàëіç íàñëіäêіâ ðèçèêîâàíîї ïî-
âåäіíêè [10]. Óñòàíîâêà øêîëÿðіâ íà çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ ôîðìóєòüñÿ 
çàâäÿêè ðåàëіçàöії çàâäàíü ñîöіàëüíîї і çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї îñâіòíüîї 
ãàëóçі, ùî є ñêëàäîâîþ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò».

Ðåàëіçóâàòè çìіñò іíòåãðîâàíîãî êóðñó ìîæíà ïî-ðіçíîìó, íàïðè-
êëàä âіäïîâіäíèé çìіñò îá’єäíàòè â îäíіé òåìі àáî ðîçäіëі; ââîäèòè 
åëåìåíòè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ó çìіñò іíøèõ òåì, äå öå äîðå÷íî, 
áåç âèäіëåííÿ ñïåöіàëüíîї òåìè, àáî ïîєäíàòè îáèäâà ïіäõîäè.

Ó ïіäðó÷íèêó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» 3 êëàñ (àâòîðè Ãіëüáåðã Ò., Òàð-
íàâñüêà Ñ., Ãðóáіÿí Ë., Ïàâè÷ Í.) åëåìåíòè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ 
ââåäåíî ó çìіñò іíøèõ òåì («×îìó ëþäèíі ïîòðіáíèé îñîáèñòèé ïðî-
ñòіð», «ßêі áóâàþòü ÿâèùà ïðèðîäè», «ßêà ðîëü ïîâіòðÿ ó ïðèðîäі», 
«×îìó ïîâіòðÿ ïîòðåáóє îõîðîíè», «Ùî òàêå ñіìåéíèé äîáðîáóò», «Ùî 
âïëèâàє íà íàø âèáіð» òîùî), ùî äàє çìîãó øèðøå ðîçêðèòè âіäïîâіä-
íó ïðîáëåìó ç ïîçèöії ðіçíèõ îñâіòíіõ ãàëóçåé [2].

Çìіñò êóðñó ïîáóäîâàíèé íà îñíîâі іíòåãðîâàíîãî ïîєäíàííÿ åëå-
ìåíòіâ çíàíü ùîäî çáåðåæåííÿ і çàõèñòó æèòòÿ òà çìіöíåííÿ çäîðîâ’ÿ 
ëþäèíè çà êîíöåíòðè÷íèì ïðèíöèïîì: ó ðіçíі ðîêè íàâ÷àííÿ â ìåæàõ 
öèêëó ïîâòîðþєòüñÿ âèâ÷åííÿ îêðåìèõ òåì ç ðîçøèðåííÿì òà ïîãëè-
áëåííÿì їõíüîãî çìіñòó.

Çìіñò òåì óêëàäåíî âіäïîâіäíî äî âèìîã Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî-
÷àòêîâîї îñâіòè іç äîòðèìàííÿì ïðèíöèïó ñèñòåìíîñòі é íàñòóïíîñòі. 
Äî êîæíîї òåìè ïðîãðàìè âèçíà÷åíî îáîâ’ÿçêîâі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ,
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ñïðÿìîâàíі íà äîñÿãíåííÿ ó÷íÿìè çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї, ñîöіàëüíîї,
çàãàëüíîêóëüòóðíîї, ïðèðîäîçíàâ÷îї òà іíøèõ êîìïåòåíòíîñòåé.

Âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ êóðñó є éîãî ñïðÿìóâàííÿ íà óñâіäîìëåííÿ
îñîáèñòіñòþ âіäïîâіäàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ і íàâêîëèøíіõ, 
ðîçâèòîê øàíîáëèâîãî і äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ëþäåé ç âàäàìè 
çäîðîâ’ÿ. Ó÷íі â÷àòüñÿ ôîðìóëþâàòè òà îáґðóíòîâóâàòè ïðàâèëà åêîëî-
ãі÷íî ãðàìîòíîї і áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè â ïðèðîäі, ïіä ÷àñ íàäçâè÷àéíèõ 
ïîãîäíèõ ÿâèù, ìîðàëüíîї ïîâåäіíêè â ïîáóòі òà ñóñïіëüñòâі, ôàêòîðè 
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ïðàâèëà îñîáèñòîї ãіãієíè; äîòðèìóâàòèñÿ ïðà-
âèë îñîáèñòîї ãіãієíè і çìіöíåííÿ âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ, íåîáõіäíèõ çàõîäіâ 
ó ðàçі ïðèðîäíèõ ñòèõіéíèõ ëèõ, ïðîôіëàêòèêè ïðîñòóäíèõ, іíôåêöіé-
íèõ çàõâîðþâàíü і òðàâìàòèçìó, ïîðóøåííÿ ïîñòàâè, çîðó, ñëóõó.

Íà ïåðøîìó öèêëі íàâ÷àííÿ ó÷íі âèâ÷àëè çîâíіøíþ áóäîâó ëþäè-
íè. Ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ öієї òåìè âîíè íàáóâàþòü æèòòєâî âàæëèâèõ 
çíàíü ïðî îðãàíіçì, ùî ñòàíîâèòü çëàãîäæåíó âèñîêîîðãàíіçîâàíó ñèñ-
òåìó, ÿêà ðåãóëþєòüñÿ і óïðàâëÿєòüñÿ íåðâîâîþ ñèñòåìîþ. Åëåìåíòàð-
íі çíàííÿ є îñíîâîþ âèõîâàííÿ äіòåé, ôîðìóâàííÿ ãіãієíі÷íèõ íàâè÷îê
і ïðàâèë. Íàïðèêëàä, íåìîæëèâî ñïðèÿòè óñâіäîìëåííþ äîòðèìàííÿ 
ãіãієíі÷íèõ ïðàâèë õàð÷óâàííÿ, ÿêùî äіòè íå óÿâëÿþòü, ÿê їæà ïåðå-
òâîðþєòüñÿ â îñîáëèâó ïîæèâíó ðіäèíó, ïîòðіáíó äëÿ âñіõ îðãàíіâ ëþä-
ñüêîãî òіëà. Ñàìå öÿ òåìà ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ óñòàíîâîê íà 
çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ, òîáòî çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї êîìïåòåíöії.

Ðîçäіë «Ëþäèíà òà її çäîðîâ’ÿ» є ïî÷àòêîì âèâ÷åííÿ íîâîãî ïðåäìåòà
ç öèêëó áіîëîãі÷íèõ íàóê – ôіçіîëîãії òà àíàòîìії ëþäèíè. Ó ñó÷àñíèõ 
óìîâàõ ðіâåíü êóëüòóðè ñóñïіëüñòâà íåìîæëèâèé áåç êóëüòóðè çäîðîâ’ÿ, 
à êàðòèíà ñâіòó íå áóäå ïîâíîþ áåç ðîçóìіííÿ ñóòі çäîðîâ’ÿ ëþäèíè.

Çíà÷íà óâàãà ïðèäіëÿєòüñÿ âèâ÷åííþ ëþäèíè, її îðãàíіçìó, ôóíêöі-
îíàëüíèì çàëåæíîñòÿì ìіæ îðãàíàìè òà їõíіìè ñèñòåìàìè, ÿêі ó çäî-
ðîâîї ëþäèíè ïðàöþþòü çëàãîäæåíî. Öÿ äóìêà ïðîâîäèòüñÿ ÷åðåç âåñü
çìіñò ðîçäіëó і çíà÷íîþ ìіðîþ âèçíà÷àє ãðóïóâàííÿ ìàòåðіàëó, éîãî
ïîóðî÷íèé ðîçïîäіë. Íå âèïàäêîâî ïèòàííÿ ïðî áóäîâó ñêåëåòà і ðîáî-
òó ì’ÿçіâ ðîçãëÿäàþòü ó êîìïëåêñі.

Äëÿ ÷îãî ëþäèíі ïîòðіáåí ñêåëåò? Âіäïîâіäü íà öå ïèòàííÿ ìîæíà
ïîâ’ÿçàòè ç äâîìà ÷èííèêàìè. Çàïðîïîíóâàòè ó÷íÿì óÿâèòè êàðòèíó:
ëþäèíà ç ÿêîїñü ïðè÷èíè ðàïòîâî âòðàòèëà ñâіé ñêåëåò. Î÷åâèäíî, ùî
âîíà ïåðåòâîðèëàñÿ á íà іñòîòó, ùî íàãàäóє âèêèíóòó íà áåðåã ìåäóçó.
Îòæå, ïåðøà ôóíêöіÿ ñêåëåòà, ùî ìàє ÷іòêî âèðàæåíó åêîëîãі÷íó
ñêëàäîâó, – îïîðíà.

Åêîëîãі÷íó ñêëàäîâó ìàє і äðóãà ôóíêöіÿ ñêåëåòà – çàõèñíà. Ñêåëåò 
óòâîðþє æîðñòêèé êàðêàñ äëÿ áàãàòüîõ âíóòðіøíіõ îðãàíіâ і çàõèùàє
їõ âіä âïëèâіâ çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà.

Çìіíà ñïîñîáó æèòòÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî çìіíè â áóäîâі ñêåëåòà. Çâіäñè 
âèïëèâàþòü çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíі íàñëіäêè – íåîáõіäíіñòü çàáåçïå÷åííÿ 
îïòèìàëüíîãî (áåçïå÷íîãî) íàâàíòàæåííÿ íà îêðåìі ñêëàäîâі ñêåëåòà, ùî 
íàñàìïåðåä ïîâ’ÿçàíî ç äîòðèìàííÿì ïðàâèëüíîї ïîñòàâè, ðåãóëþâàííÿ 
ôіçè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ, îñîáëèâî ó çâ’ÿçêó ç ïіäéîìîì âàæêèõ ïðåäìå-
òіâ, íåîáõіäíіñòþ ñïåöіàëüíèõ âïðàâ íà ðîçâèòîê ãíó÷êîñòі òîùî.

Припустіть, який би вигляд мало тіло будь-якої живої істоти, якби в ньому не
було скелета.
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Ñêåëåò ëþäèíè îäÿãíåíèé òîâñòèì øàðîì ì’ÿçіâ. Ñêåëåòíі ì’ÿçè 
ìàþòü äâі ôóíêöії. Ïî-ïåðøå, âîíè ïðóæíî ç’єäíóþòü îêðåìі êіñòêè 
ñêåëåòà, ñïðèÿþ÷è âèêîíàííþ ñêåëåòîì îïîðíîї ôóíêöії. Ïî-äðóãå, 
âîíè çàáåçïå÷óþòü ðóõ òіëà і éîãî ÷àñòèí. Ëþäèíà çìóøóє ïðàöþâàòè 
ñâіé îïîðíî-ðóõîâèé àïàðàò íå òіëüêè ó çâ’ÿçêó ç íåîáõіäíèìè äëÿ 
æèòòÿ ïåðåìіùåííÿìè. Áàãàòî ëþäåé ñâіäîìî âіääàþòü ïåðåâàãó ôіçè÷-
íèì íàâàíòàæåííÿì ïіä ÷àñ çàíÿòü ôіçêóëüòóðîþ. Ðóõ – öå æèòòÿ. 
Äëÿ øêîëÿðіâ öå ïåðåäóñіì – ñèñòåìàòè÷íі çàíÿòòÿ ôіçè÷íèìè âïðàâà-
ìè, ðóõëèâèìè âèäàìè ñïîðòó.

Çíà÷åííÿ øêіðè áàãàòîãðàííå. Ðîçðіçíÿþòü âèäіëüíó, àíàëіçàòîð-
íó, òåðìîðåãóëÿòîðíó òà іíøі ôóíêöії øêіðè. Äóæå âàæëèâà çàõèñíà 
ôóíêöіÿ. Øêіðíèé ïîêðèâ:

çàõèùàє òêàíèíè òіëà âіä ìåõàíі÷íèõ ïîøêîäæåíü;
çàõèùàє âіä õіìі÷íèõ âïëèâіâ;
íå ïðîïóñêàє â îðãàíіçì ìіêðîáіâ;
çàõèùàє òіëî âіä äії ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ;
є õîðîøèì çàõèñíèêîì âіä åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó.

Äîöіëüíî ÷åðåç ðіçíîìàíіòíі çàïèòàííÿ і âïðàâè çâåðíóòè óâàãó íà 
åêîëîãі÷íі àñïåêòè ãіãієíè îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè òà øêіðíîãî ïîêðè-
âó. Íàïðèêëàä, ó ïіäðó÷íèêó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» (Ãіëüáåðã Ò., Òàðíàâ-
ñüêà Ñ., Ãðóáіÿí Ë., Ïàâè÷ Í., 3 êë.) çàïðîïîíîâàíî òàêі çàâäàííÿ:

Назвіть види спорту, які розвивають м’язи рук. А м’язи рук і ніг разом?
Зігніть ліву руку в лікті, а правою помацайте м’яз. Що відчуваєте? Опустіть руку. 
Тримайте її вільно. Помацайте м’яз. Які зміни відбулися?
Попрацюйте в парах. Допоможіть одне одному виміряти обхват м’яза руки над 
ліктем у стисненому та розслабленому станах за допомогою сантиметрової стріч-
ки. Які результати отримали? У чому різниця? Зафіксуйте дослідження в зошиті.
Як м’язи можуть стати сильнішими? Як взаємопов’язані скелетна та м’язова сис-
теми організму?
Запитайте у дорослих, що вони робили для зміцнення м’язів. За даними розпо-
віді складіть поради для однокласників та однокласниць «Як зміцнити м’язи» і 
запишіть їх у зошит.
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Чому внутрішні органи потрібно оберігати? Обґрунтуйте.
Дослідіть шкіру. Зробіть висновки.

1. Розгляньте шкіру на своїй долоні. Доторкніться до неї. Яка шкіра на дотик?
Візьміть пальцями шкіру зовнішнього боку долоні. Спочатку відтягніть її,
а потім – відпустіть. Що ви можете сказати про шкіру?

2. Проведіть пальцем по лобі, а потім доторкніться до чистого скельця або 
люстерка. На ньому залишиться масна пляма. Звідки вона взялася?

3. Розгляньте шкіру через лупу. Знайдіть на шкірі маленькі отвори – пори. При-
пустіть, яке значення вони мають.

Шкіра м’яка, гладенька, пружна, тому вона не заважає нам рухатися.
Чому кажуть: чистота – запорука здоров’я? Як наш організм захищається від 
шкідливих мікроорганізмів?
Назвіть заходи, що допомагають тримати тіло в чистоті.

Âèâ÷àþ÷è îðãàíè äèõàííÿ, ïîòðіáíî çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî îðãà-
íіçì ïîâ’ÿçàíèé ç íàâêîëèøíіì ïðèðîäíèì ñåðåäîâèùåì ÷åðåç ãàçî-
îáìіí, çäіéñíþâàíèé ïåðåâàæíî ÷åðåç îðãàíè äèõàííÿ. Îñíîâíà ôóíê-
öіÿ äèõàííÿ – ïîñòà÷àííÿ äî îðãàíіçìó êèñíþ. Ëþäèíà ìîæå íå
äèõàòè ëèøå 2–5 õâèëèí (äëÿ ïîðіâíÿííÿ: áåç âîäè ëþäèíà ìîæå ïðî-
æèòè êіëüêà äíіâ, áåç їæі – äî 7 òèæíіâ).

Іíøèé àñïåêò ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàíîї ç ãàçîîáìіíîì, – öå ïіäòðèìàííÿ 
÷èñòîòè ïîâіòðÿíîãî ñåðåäîâèùà. Ç àíòðîïîãåííèì çàáðóäíåííÿì ïîâіòðÿ 
÷іòêî êîðåëþє ÷àñòîòà âèïàäêіâ çàõâîðþâàíü, і íàñàìïåðåä ñåðåä äіòåé.

Îñíîâíèìè óñòàíîâêàìè çãàäàíîї òåìè є ôîðìóâàííÿ ó øêîëÿðіâ
іäåї ïðî íåîáõіäíіñòü ïіäòðèìêè ÷èñòîòè ïîâіòðÿ äëÿ çáåðåæåííÿ
çäîðîâ’ÿ; ïîòðåáè â ïåðåáóâàííі íà ñâіæîìó ïîâіòðі, ïіäòðèìàííÿ çäî-
ðîâîї àòìîñôåðè â êâàðòèðі, êëàñíіé êіìíàòі; ïåðåêîíàííÿ ùîäî øêіä-
ëèâîñòі êóðіííÿ òîùî [9].

Îñíîâíèì ìåòîäè÷íèì ïðèéîìîì ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåìè «Ëþäèíà
òà її çäîðîâ’ÿ» є ñóïðîâіä äîñëіäæóâàíèõ îðãàíіâ òіëà ëþäèíè âіäïîâіä-
íèìè ïèòàííÿìè їõ îõîðîíè, çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ â öіëîìó.

Ôóíêöіîíàëüíі ìîæëèâîñòі îðãàíіçìó äèòèíè çíà÷íîþ ìіðîþ
ïîâ’ÿçàíі ç її ðóõîâîþ àêòèâíіñòþ, ùî є áіîëîãі÷íîþ ïîòðåáîþ. Ó çâ’ÿçêó
іç öèì ïðîâåäåííÿ áåñіä òà іíøі ñòàòè÷íі íàâ÷àëüíî-іãðîâі çàíÿòòÿ ðå-
êîìåíäóєòüñÿ ÷åðãóâàòè ç åëåìåíòàìè ðóõîâîї àêòèâíîñòі ÿê ó ïðèìі-
ùåííі, òàê і íà ñâіæîìó ïîâіòðі. Âèêîðèñòàííÿ íà çàíÿòòÿõ ðіçíîìà-
íіòíèõ çâåðíåíü äî æèâîïèñíèõ òâîðіâ, ìóçèêè, íàðîäíîї ìóäðîñòі ó 
âèãëÿäі ïðèñëіâ’їâ, ïðèêàçîê, êàçîê, áèëèí äîïîìîæå îðãàíіçóâàòè íå-
ôîðìàëüíó ðîáîòó ç òåìè, ùî âèâ÷àєòüñÿ. Ó áåñіäі âіäáóâàєòüñÿ óñâі-
äîìëåííÿ і çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ìóäðîñòі, çàêëàäåíîї â íàðîäíîìó ôîëü-
êëîðі.

Äëÿ ñòâîðåííÿ іãðîâîãî ìîòèâó â ïðîöåñі îáãîâîðåííÿ äіòÿì ìîæíà 
çàïðîïîíóâàòè, íàïðèêëàä, âіäøóêàòè äðóãó ÷àñòèíó ïðèêàçêè, íàïè-
ñàíó íà îêðåìіé êàðòöі, äëÿ òîãî ùîá çìіñò ïðèñëіâ’ÿ (ïðèêàçêè) ñòàâ
ïîâíèì. Ïіñëÿ îáãîâîðåííÿ ìîæëèâî ïðîâåñòè ãðó â ãðóïàõ àáî ïàðàõ 
íà øâèäêіñòü ñêëàäàííÿ ïðèêàçîê і ïðèñëіâ’їâ. Äіòè, ùî çіáðàëè êàðò-
êè, ïîâèííі íå òіëüêè âіäòâîðèòè ïðèñëіâ’ÿ (ïðèêàçêó), àëå і ïîÿñíèòè
її. Íàïðèêëàä:

Чому у вірша така невесела назва? Яких помилок припустився Петрик? Що ви 
йому порадите?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ГОРЕ-ГАРТУВАННЯ
Петрик в книжці прочитав:
«Щоб загартуватись,
слід холодною водою
вранці обливатись».
Хлопець довго не вагався,
проявив старання
і негайно приступив
до загартування.
Вікна навстіж відчинив
(хоч зима надворі)

і зубами цокотів
в шортах в коридорі.
Щоб підсилити ефект,
вмить загартуватись,
Петрик вирішив водою
в ванні обливатись.
Після горе-гартування,
правди ніде діти,
 – довелось гірку мікстуру
аж два тижні пити.

Леся Вознюк
Прочитайте прислів’я і поясніть їх.

Рибам – вода, птахам – повітря, а людині – вся Земля.
Знання – дерево, а діло – плоди.
Âàæëèâèì ïèòàííÿì ïðîôіëàêòèêè є îáãîâîðåííÿ òåìè, ÿêі íàïîї 

ìîæíà ïèòè. Äî öüîãî çàíÿòòÿ äîáðå á ïіäãîòóâàòè åòèêåòêè і ïàêåòè âіä 
ðіçíîìàíіòíèõ íàïîїâ. Äіòè ðîçãëÿäàþòü åòèêåòêè і ïàêåòè, îáãîâîðþ-
þòü їõ, âèñëîâëþþòü âëàñíі äóìêè, çíàõîäÿòü íåîáõіäíі âіäîìîñòі. Ïіä 
÷àñ áåñіäè ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïðèéîì ïîðіâíÿííÿ. Íàïîї ìîæóòü 
íàâіòü ïåðåáóâàòè â ñõîæèõ ìіæ ñîáîþ óïàêîâêàõ, íà óïàêîâêàõ ìîæóòü 
áóòè íàìàëüîâàíі ñõîæі êàðòèíêè. ßê çðîçóìіòè, ÿêèé íàïіé ìîæíà 
ïèòè äèòèíі? Íà ùî òðåáà çâåðòàòè óâàãó? Çäåáіëüøîãî öþ іíôîðìàöіþ 
äàñòü íàì ðîçòàøîâàíà íà åòèêåòöі íàçâà íàïîþ: ñіê, âèíî, ìіíåðàëüíà 
âîäà, ïèâî, ìîëîêî. Öі íàçâè äàþòü çìîãó âèçíà÷èòè, ùî öå çà íàïіé і 
÷è ìîæíà éîãî ïèòè äіòÿì. Ñëіä ïðèäіëèòè óâàãó íàïîÿì ó áëÿøàíêàõ. 
Ïåðåâàæíó áіëüøіñòü ç íèõ äіòÿì ïèòè íå ðåêîìåíäîâàíî.

Ó ïðîöåñі ðîçìîâè ïðî çâè÷êè ïåäàãîãó ïîòðіáíî ïîÿñíèòè äіòÿì, 
ùî ó ëþäèíè áóâàє áàãàòî ðіçíèõ çâè÷îê. Çâè÷êè ìîæóòü áóòè êîðèñ-
íèìè, íàïðèêëàä äîïîìàãàþòü çðó÷íî і êîìôîðòíî îðãàíіçóâàòè ñâîє 
æèòòÿ àáî çáåðіãàþòü її çäîðîâ’ÿ. Ëþäèíà ìîæå ïîëіïøèòè ñâîє 
çäîðîâ’ÿ, ñòàòè ñèëüíіøîþ, ãàðíîþ, ÿêùî ïðàãíóòèìå äî òîãî, ùî êî-
ðèñíî. Àëå áóâàþòü òàêі çâè÷êè, ÿêі çàâäàþòü øêîäè çäîðîâ’þ ëþ-
äåé, – öå øêіäëèâі çâè÷êè. Íàïðèêëàä, øêіäëèâèìè є çâè÷êè ãðèçòè 
íіãòі, ñìîêòàòè ïàëåöü, êîëóïàòè â íîñі, íåáàæàííÿ âìèâàòèñÿ, ÷èñòè-
òè çóáè òîùî. ßêùî âîíè ç’ÿâèëèñÿ ó ëþäèíè, âіäìîâèòèñÿ âіä íèõ 
áóâàє ÷àñîì íåïðîñòî. Ó÷íÿì ïðîïîíóþòü çàâäàííÿ ïіäãîòóâàòè âіäïî-
âіäü ç ïîÿñíåííÿì íàñëіäêіâ, äî ÿêèõ ïðèçâîäÿòü òàêі çâè÷êè. Ïіñëÿ 
çàâåðøåííÿ ïîòðіáíî ñôîðìóëþâàòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî ïðî êîðèñòü 
÷è øêîäó òîї ÷è іíøîї çâè÷êè ìîæíà ñóäèòè ïî її íàñëіäêàõ.

Âíóòðіøíüîïðåäìåòíі іíòåãðàöіéíі çâ’ÿçêè – íàéâàæëèâіøà іäåÿ 
ðîçäіëó «Ëþäèíà òà її çäîðîâ’ÿ», ÿêà âêëþ÷àє іäåþ çâ’ÿçêó îðãàíіçìó і 
ñåðåäîâèùà, іäåþ öіëіñíîñòі îðãàíіçìó. Іíøèé íàéâàæëèâіøèé àñ-
ïåêò – ãіãієíі÷íèé, çãіäíî ç ÿêèì ïèòàííÿ àíàòîìії (áóäîâè), ôіçіîëîãії 
(æèòòєäіÿëüíîñòі) òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ äîöіëüíî âèâ÷àòè â єäíîñòі. 
Îòæå, âèâ÷àþ÷è öåé ðîçäіë, äîöіëüíî ðîáèòè àêöåíò íà òàêі îñíîâíі 
âèäè íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ:

íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíó, ùî âêëþ÷àє âèâ÷åííÿ íîâîãî íàâ÷àëüíîãî 
ìàòåðіàëó íà óðîêàõ; âèêîíàííÿ äîìàøíüîї ðîáîòè ç íàâ÷àëüíîþ 
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ëіòåðàòóðîþ äëÿ ðîçøèðåííÿ ïіçíàííÿ ïðî îñíîâè çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ, ÷èííèêè ðèçèêó äëÿ æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ, ïðî íåáåçïå÷íі
і íàäçâè÷àéíі ñèòóàöії, їõíі íàñëіäêè, ïðî çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ 
òà éîãî ñêëàäîâі;
àíàëіòè÷íó, ùî âêëþ÷àє âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ 
çâ’ÿçêіâ ìіæ ÿâèùàìè і ïîäіÿìè, ùî âіäáóâàþòüñÿ â íàâêîëèø-
íüîìó ñåðåäîâèùі, òà їõíіì âïëèâîì íà çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ;
ïëàíóâàííÿ îñîáèñòîї ïîâåäіíêè ç óðàõóâàííÿì ðåàëüíîї ñèòóàöії 
é îñîáèñòèõ ìîæëèâîñòåé;
ïðàêòè÷íó, ìåòîþ ÿêîї є ôîðìóâàííÿ îñîáèñòèõ ïåðåêîíàíü, 
ÿêîñòåé і çâè÷îê, ùî ñïðèÿþòü çíèæåííþ ÷èííèêà ðèçèêó äëÿ 
æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ â ïîâñÿêäåííîìó æèòòі é ó ðіçíèõ íåáåçïå÷íèõ
і íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàöіÿõ; ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíîãî ðіâíÿ êóëüòóðè 
òà áåçïåêè æèòòєäіÿëüíîñòі.

Âàæëèâî, ùîá çäîáóâà÷і îñâіòè çðîçóìіëè ãîëîâíі îñîáëèâîñòі áåç-
ïå÷íîї ðîáîòè ç іíôîðìàöіéíèìè äæåðåëàìè òà ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâà-
òè âіäïîâіäíі íàâè÷êè і çíàííÿ ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ іíøèõ íàâ÷àëüíèõ
ïðåäìåòіâ. Ñâіäîìå çíàííÿ ïðàâèë áåçïå÷íîї ïðàöі є îäíèì ç àñïåêòіâ
îöіíþâàííÿ ÿêîñòі ïіäãîòîâêè çäîáóâà÷іâ îñâіòè ç іíôîðìàòè÷íîї îñâіò-
íüîї ãàëóçі, ùî âõîäèòü äî іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò».
Êðіì òîãî, ôîðìóâàííÿ çäàòíîñòі áåçïå÷íîãî òà åòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ
çàñîáіâ іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíîї êîìïåòåíòíîñòі ó íàâ÷àííі òà іí-
øèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ ïåðåäáà÷åíî êëþ÷îâîþ іíôîðìàöіéíî-êîìó-
íіêàöіéíîþ êîìïåòåíòíіñòþ.

Ïðîñâіòíèöüêà і ìîòèâàöіéíà ðîáîòà, îðієíòîâàíà íà çäîðîâèé ñïîñіá 
æèòòÿ, ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ ó øêîëÿðіâ óÿâëåííÿ ïðî ëþäèíó ÿê 
ãîëîâíó öіííіñòü ñóñïіëüñòâà. Âîíà ôîðìóє åëåìåíòàðíі óÿâëåííÿ äèòè-
íè ïðî ñåáå, ïðî ôóíêöії âëàñíîãî îðãàíіçìó; äіòÿì äàþòüñÿ ïî÷àòêîâі 
óÿâëåííÿ ïðî çäîðîâ’ÿ, îñíîâíі ñïîñîáè çàãàðòîâóâàííÿ îðãàíіçìó, ïðî 
ñïîñîáè çìіöíåííÿ çäîðîâ’ÿ çàñîáàìè ôіçè÷íîї êóëüòóðè і ñïîðòó.

Íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ óðîêіâ є ôіçêóëüòõâèëèíêè, ïіä ÷àñ ÿêèõ
ó÷íі 3–4 êëàñіâ íàâ÷àþòüñÿ âèêîíóâàòè ðіçíі âïðàâè äëÿ çíÿòòÿ âòîìè
і ïіäâèùåííÿ ðîçóìîâîї ïðàöåçäàòíîñòі. Ôіçêóëüòõâèëèíêè ìàþòü 
áóòè öіêàâèìè, íåñêëàäíèìè, ëåãêî çàïàì’ÿòîâóâàòèñÿ. Âîíè ñïðÿìî-
âàíі íà çìåíøåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ.
Öåé âèä ôіçè÷íèõ âïðàâ äóæå âàæëèâèé, îñêіëüêè ïðîöåñ çâèêàííÿ äî 
óìîâ íàâ÷àííÿ ó äіòåé öüîãî âіêó äîñèòü íàïðóæåíèé. Àëå íå ìåíø 
âàæëèâі âîíè і â íàñòóïíèõ êëàñàõ, êîëè çáіëüøóєòüñÿ ðîçóìîâå íà-
âàíòàæåííÿ.

Àêòèâíіñòü ó øêîëі íå îáìåæóєòüñÿ óðîêàìè ôіçè÷íîї êóëüòóðè.
Âіëüíèé ÷àñ, òàêèé ÿê ïåðåðâà ÷è îáіäíіé ÷àñ, ñïðèÿòëèâèé äëÿ çà-
íÿòü. Äîñëіäæåííÿ äîâåëè, ùî àêòèâíіñòü ó÷íіâ íà ïåðåðâàõ âіäïîâіäàє
36 õâèëèíàì ïîìіðíîї òà åíåðãіéíîї ôіçè÷íîї àêòèâíîñòі íà äåíü. Êî-
ðèñòü âіä ôіçè÷íèõ íàâàíòàæåíü òà àêòèâíîãî ñïîñîáó æèòòÿ äëÿ äіòåé
ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó âåëè÷åçíà.

Ðîçâèòîê. Ôіçè÷íà àêòèâíіñòü ñïðèÿє çäîðîâîìó çðîñòàííþ òà ðîç-
âèòêó. Ðóõàþ÷èñü, äèòèíà îïàíîâóє äåäàëі áіëüøå ðóõîâèõ íàâè÷îê і 
îïðàöüîâóє ì’ÿçè. Òàê âîíà ðîçâèâàє ñâîþ ñèëó òà âèòðèâàëіñòü. Ðåãó-
ëÿðíі âïðàâè íà ðîçòÿæêó ìîæóòü çáіëüøèòè ãíó÷êіñòü. Íàðåøòі, ôі-
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çè÷íà àêòèâíіñòü – öå ìîæëèâіñòü äëÿ äіòåé ïîëіïøèòè ñâîþ êîîðäè-
íàöіþ, ïîñòàâó, ñïðèòíіñòü òà ðіâíîâàãó.

Ôіçè÷íèé ñòàí. Â àêòèâíîї ëþäèíè ñïîñòåðіãàєòüñÿ çáіëüøåííÿ äè-
õàëüíèõ і ñåðöåâî-ñóäèííèõ ìîæëèâîñòåé, ùî ïіäòðèìóþòü êîíòðîëü 
ìàñè òіëà òà ðіâíÿ öóêðó і õîëåñòåðèíó â êðîâі. Îòæå, ôіçè÷íà àêòèâ-
íіñòü çìåíøóє çàõâîðþâàííÿ íà äіàáåò, ðèçèê ñåðöåâèõ çàõâîðþâàíü,
îæèðіííÿ òà ïåâíèõ òèïіâ ðàêó ó çðіëîìó âіöі.

Ìàñà òіëà. Ôіçè÷íà àêòèâíіñòü – ÷óäîâèé ñïîñіá çáіëüøèòè ñïàëþ-
âàííÿ êàëîðіé. Îòæå, àêòèâíіñòü ìîæå çìåíøèòè ðèçèê çàéâîї ìàñè 
òіëà ÷è îæèðіííÿ. Öå äóæå âàæëèâî, âðàõîâóþ÷è, ùî ëþäè, ÿêі ïî-
òåðïàþòü âіä îæèðіííÿ ç äèòèíñòâà, ÷àñòіøå ìàþòü öþ âàäó ïðîòÿãîì 
óñüîãî äîðîñëîãî âіêó.

Êіñòêè. Çàõîäè, ùî ïîòðåáóþòü âіä äèòèíè ïіäòðèìàííÿ ñâîєї ìàñè 
òіëà, íàïðèêëàä ïіä ÷àñ ïіäéîìó, àáî ÿêі çìóøóþòü її ñòðèáàòè, çáіëü-
øóþòü ùіëüíіñòü êіñòîê, à îòæå, їõíіé îïіð. Öåé âèä äіÿëüíîñòі ïîëіï-
øóє âíóòðіøíþ ñòðóêòóðó êіñòîê, ðîáèòü їõ ìіöíіøèìè.

Åìîöіéíå çäîðîâ’ÿ. Àêòèâíі äіòè ìàþòü êðàùó ñàìîîöіíêó, äîâіðÿ-
þòü ñîáі. Ôіçè÷íà àêòèâíіñòü äîïîìàãàє çìåíøèòè ñòðåñ, ñèìïòîìè äå-
ïðåñії òà òðèâîãè.

Ñîöіàëіçàöіÿ. Ôіçè÷íà àêòèâíіñòü – öå ìîæëèâіñòü äëÿ äіòåé ðîçâè-
âàòè ñâîї ñîöіàëüíі íàâè÷êè òà ñòîñóíêè ç іíøèìè. Äîïîìàãàє ðîçіðâà-
òè іçîëÿöіþ òà ñïðèÿє ñîöіàëüíіé іíòåãðàöії.

Íàâ÷àëüíі çäîáóòêè. Ôіçè÷íà àêòèâíіñòü ïîëіïøóє óñïіøíіñòü 
ó øêîëі ç êіëüêîõ ïðè÷èí. Íàñàìïåðåä ñïîðò ïîòðåáóє çàïàì’ÿòîâóâàííÿ 
ïðàâèë і ïîñëіäîâíîñòåé ðóõіâ àáî ïðèéíÿòòÿ øâèäêèõ ðіøåíü. Êðіì 
òîãî, àêòèâóє ïåâíі äіëÿíêè ìîçêó òà çáіëüøóє êðîâîïîñòà÷àííÿ, ÿêå 
âîíè îòðèìóþòü. Óïåâíåíіñòü і ðîçñëàáëåíіñòü, ÿêі çàáåçïå÷óє ôіçè÷íà 
àêòèâíіñòü, ñòèìóëþþòü іíòåëåêòóàëüíі íàâè÷êè äèòèíè [12].

Âèõîâàííÿ êóëüòóðè çäîðîâ’ÿ òà ôîðìóâàííÿ óñòàíîâîê íà çäîðî-
âèé ñïîñіá æèòòÿ ó äіòåé ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó çäіéñíþþòüñÿ 
â ñèñòåìі îçäîðîâ÷èõ çàõîäіâ íà âñіõ óðîêàõ, ïîçàêëàñíèõ çàõîäàõ 
(ïðîâåäåííі іãîð, áåñіä, âіêòîðèí, ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ñïåöіàëüíèõ 
çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíèõ âïðàâ).

Ìåòîäèêà ðîáîòè ç äіòüìè ïîâèííà áóäóâàòèñÿ â íàïðÿìі îñîáèñ-
òіñíî îðієíòîâàíîї âçàєìîäії ç äèòèíîþ, ìàє ðîáèòèñÿ àêöåíò íà ñàìî-
ñòіéíå åêñïåðèìåíòóâàííÿ òà ïîøóêîâó àêòèâíіñòü äіòåé. Çìіñò çà-
íÿòü áàæàíî íàïîâíþâàòè êàçêîâèìè òà іãðîâèìè ñþæåòàìè, 
ïåðñîíàæàìè.

Ñëіä âðàõîâóâàòè, ùî íàâіòü â îäíîìó êëàñі â ó÷íіâ ìîæóòü áóòè 
ðіçíі ïîòðåáè, ïðîáëåìè òà іíòåðåñè. Öіêàâі çàâäàííÿ, êîíêóðñè, çìà-
ãàííÿ, ôіçêóëüòõâèëèíêè, ïіñíі ïîçèòèâíî âïëèâàþòü íà äіòåé. Ðіçíî-
ìàíіòíі ôîðìè ðîáîòè äîïîìàãàþòü â÷èòåëþ äîñÿãòè çàöіêàâëåíîñòі
ó÷íіâ, çðîáèòè óðîêè ÿñêðàâіøèìè, öіêàâіøèìè, åìîöіéíіøèìè òà òà-
êèìè, ùî çàïàì’ÿòîâóþòüñÿ.

Çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíà іíôðàñòðóêòóðà îñâіòíüîãî çàêëàäó ìàє 
îõîï ëþâàòè:

âіäïîâіäíіñòü ñòàíó òà óòðèìàííÿ áóäіâëі òà ïðèìіùåíü îñâіòíüîãî
çàêëàäó ñàíіòàðíèì і ãіãієíі÷íèì íîðìàì, íîðìàì ïîæåæíîї áåç-
ïåêè, âèìîãàì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ і îõîðîíè ïðàöі ó÷íіâ;
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íàÿâíіñòü і íåîáõіäíå îñíàùåííÿ ïðèìіùåíü äëÿ õàð÷óâàííÿ 
ó÷íіâ, à òàêîæ äëÿ çáåðіãàííÿ і ïðèãîòóâàííÿ їæі;
îðãàíіçàöіþ ÿêіñíîãî ãàðÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ ó÷íіâ, çîêðåìà, ãàðÿ-
÷èõ ñíіäàíêіâ;
îñíàùåíіñòü êàáіíåòіâ, ôіçêóëüòóðíîãî çàëó, ñïîðòìàéäàí÷èêіâ
íåîáõіäíèì іãðîâèì і ñïîðòèâíèì îáëàäíàííÿì òà іíâåíòàðåì;
íàÿâíіñòü ïðèìіùåíü äëÿ ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó;
íàÿâíіñòü íåîáõіäíîãî (â ðîçðàõóíêó íà êіëüêіñòü ó÷íіâ) і êâàëі-
ôіêîâàíîãî ñêëàäó ôàõіâöіâ, ùî çàáåçïå÷óþòü îçäîðîâ÷ó ðîáîòó ç 
ó÷íÿìè (ëîãîïåäè, â÷èòåëі ôіçè÷íîї êóëüòóðè, ïñèõîëîãè, ìåäè÷-
íі ïðàöіâíèêè).

Âіäïîâіäàëüíіñòü çà ðåàëіçàöіþ і êîíòðîëü öüîãî áëîêó ïîêëàäàєòü-
ñÿ íà àäìіíіñòðàöіþ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.

Ïðîáëåìà ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ìàє âåëèêå çíà÷åí-
íÿ, îñêіëüêè çäîðîâ’ÿ áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àє ÿêіñòü æèòòÿ òà є íåîá-
õіäíîþ óìîâîþ ïðîäóêòèâíîї òâîð÷îñòі, ïðàöі, âäîñêîíàëåííÿ ëþäèíè.

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. Ðîçðîáіòü 5 ïðèêëàäіâ ïðîáëåìíèõ çàâäàíü (çàïèòàíü) ç òåìè
«Áåçïå÷íèé òà çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ» äëÿ ó÷íіâ 3–4 êëàñіâ òà çà-
ïðîïîíóéòå åòàïè їõíüîãî âèðіøåííÿ.
2. Çíàéäіòü ó ïіäðó÷íèêàõ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» äëÿ ó÷íіâ 3–4 êëàñіâ 
àáî ñôîðìóëþéòå ñàìîñòіéíî ïðèêëàäè òâîð÷èõ çàâäàíü ïіäâèùåíîї
ñêëàäíîñòі ç òåìè «Áåçïå÷íèé òà çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ», ñïðÿìîâà-
íèõ íà íàêîïè÷åííÿ ó÷íÿìè äîñâіäó і ôîðìóâàííÿ ó íèõ íàâè÷îê
òâîð÷îї äіÿëüíîñòі. Íàçâіòü êðèòåðії îöіíêè âèêîíàííÿ çàâäàíü.
3. Íàâåäіòü ïðèêëàäè çàâäàíü ç ïіäðó÷íèêіâ, ïîñіáíèêіâ ç іíòåãðîâà-
íîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò», âèêîíàííÿ ÿêèõ ñïðÿìîâàíå íà
ôîðìóâàííÿ і ïåðåäà÷ó ó÷íÿì äîñâіäó åìîöіéíî-öіííіñíîãî ñòàâëåí-
íÿ äî çäîðîâ’ÿ òà áåçïåêè ëþäèíè.
4. Ðîçðîáіòü óðîê äëÿ 3–4 êëàñіâ â іãðîâіé ôîðìі ç òåìè «Àêòèâíèé
âіäïî÷èíîê íà ïðèðîäі òà áåçïåêà».
5. Íà îñíîâі àíàëіçó òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì, Äåðæàâíîãî ñòàíäàð-
òó ïî÷àòêîâîї îñâіòè âèçíà÷òå íîâі äëÿ øêîëÿðіâ çíàííÿ (ïîíÿòòÿ,
çâ’ÿçêè, óÿâëåííÿ) і âìіííÿ, ÿêі ôîðìóþòüñÿ ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåìè 
«Áåçïå÷íà ïîâåäіíêà ó ïîáóòі».
6. Ðîçðîáіòü àíêåòó äëÿ áàòüêіâ ó÷íіâ 3–4 êëàñіâ «ß і ìîÿ äèòèíà –
ÿê çàáåçïå÷èòè áåçïåêó».
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5. Æåëєâà Î. І. Ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ (Ç äîñâіäó 
ðîáîòè âèõîâàòåëÿ Çîëîòîíіñüêîї ñïåöіàëüíîї çàãàëüíîîñâіòíüîї øêîëè-іíòåð-
íàòó ×åðêàñüêîї îáëàñíîї ðàäè). Ðåæèì äîñòóïó https://zolointernat.ck.ua/wp-
content/uploads/2015/09/Zhiliaeva.pdf.

6. Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâіòó» ñò. 21. âіä 16.01.2020
№ 463-IX. Çàêîíîäàâñòâî Óêðàїíè. Äæåðåëî: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/463-20.

7. Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó» âіä 05.09.2017 № 2145. Ðåæèì äîñòóïó: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

8. «Êîíöåïöіÿ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè». Ðåæèì äîñòóïó – https://mon.
gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-
compressed.pdf.

9. Íàêàç ÌÎÍ Óêðàїíè âіä 08.10.2019 № 1273 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ òèïîâèõ 
îñâіòíіõ ïðîãðàì äëÿ 3–4 êëàñіâ çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè». Ðåæèì 
äîñòóïó: https://cutt.ly/ZgszsbA.

10. Ðåàëіçàöіÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ – ñó÷àñíі ïіäõîäè: Ìîíîãðàôіÿ / 
Çà çàã. ðåä. Ì. Ëóê’ÿí÷åíêà, Â. Êóðèø, Þ. Ìіãàñåâè÷. – Äðîãîáè÷, 2009. – 
592 ñ.

11. https://www.bsmu.edu.ua/blog/2977-osnovi-zdorovogo-sposobu-zhittya/
Ìà   òåðіàë ïіäãîòóâàëà: äîöåíò êàôåäðè íåðâîâèõ õâîðîá, ïñèõіàòðії òà ìåäè÷-
íîї ïñèõîëîãії іì. Ñ. Ì. Ñàâåíêà, ê.ìåä.í. Êàðâàöüêà Íàòàëіÿ Ñåìåíіâíà.

12. L’activité physique chez les enfants d’âge scolaire. Révision scientifi-
que : François Prince, kinésiologue, Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal Recherche et rédaction : Équipe Naître et grandir, Janvier 2016. Ðå-
æèì äî ñòóïó – https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/jouer-bouger/ fiche.
aspx?doc=activite-physique-enfants-age-scolaire.

4.2. Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ øêîëÿðіâ
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó

Немає кращого вчителя, 
ніж приклад.

Ïðèñëіâ’ÿ

Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ áåçïåêè ëþäèíè є äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïîâå-
äіíêè ïіä ÷àñ äîðîæíüîãî ðóõó, íåõòóâàííÿ ÿêèìè ïðèçâîäèòü äî íå-
ãàòèâíèõ і íåîáîðîòíèõ íàñëіäêіâ. Ïðîáëåìà äèòÿ÷îãî äîðîæíüî-òðàí-
ñïîðòíîãî òðàâìàòèçìó òà ñìåðòíîñòі äіòåé íà äîðîãàõ ïîòðåáóє 
âòðó÷àííÿ òà ïîøóêó åôåêòèâíèõ øëÿõіâ ðîçâ’ÿçàííÿ â ñîöіàëüíî-ïñè-
õîëîãі÷íîìó àñïåêòі.

Äіòè – íàéóðàçëèâіøі ó÷àñíèêè äîðîæíüîãî ðóõó. Òîìó ïîñëіäîâíå 
ñèñòåìíå ïðîâåäåííÿ îñâіòíüîї òà ïðîôіëàêòè÷íîї ðîáîòè ç ó÷íÿìè 
3–4 êëàñіâ ùîäî óñâіäîìëåííÿ íèìè íåïðèïóñòèìîñòі ïîðóøåíü «äî-
ðîæíüîї åòèêè» òà ðîçóìіííÿ íåáåçïåêè íåãàòèâíèõ íàñëіäêіâ є ïåðøî-
÷åðãîâèì çàâäàííÿì øêіëüíîї îñâіòè.

Áåçïåêà äîðîæíüîãî ðóõó – öå ñóêóïíіñòü íàâè÷îê і çâè÷îê, ÿêèìè ïî-
âèííі âîëîäіòè ÿê ïіøîõîäè, òàê і âîäії, ïîäîðîæóþ÷è äîðîãàìè. Óñå öå 
äëÿ òîãî, ùîá óíèêíóòè íåùàñíèõ âèïàäêіâ òà çàõèñòèòè âñіõ ó÷àñíèêіâ 
äîðîæíüîãî ðóõó. Óðàõîâóþ÷è áåçïåðåðâíіñòü і íàñòóïíіñòü ç äîøêіëüíîþ 
ëàíêîþ îñâіòè ó çäîáóòòі íàâè÷îê áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè íà äîðîçі, ó÷íі ïî-
÷àòêîâîї øêîëè ïîâèííі íàâ÷èòèñÿ ïî÷óâàòèñÿ âïåâíåíî òà áåçïå÷íî.
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Îñâіòà ç ïèòàíü áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó – öå íå ëèøå çíàííÿ ïðà-
âèë äîðîæíüîãî ðóõó òà äîðîæíіõ çíàêіâ, àëå é áàãàòî іíøèõ àñïåêòіâ, 
ÿêі ïîâèííі áóòè âêëþ÷åíі ÿê ïðіîðèòåò â åâîëþöіéíèé ðîçâèòîê äіòåé.

Çàãàëüíі çàâäàííÿ îñâіòè ç áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó:
Ôîðìóâàòè òà ðîçâèâàòè ñïîñòåðåæëèâіñòü íà äîðîçі òà ïñèõîìî-
òîðíі çâè÷êè, ïîâ’ÿçàíі ç âіä÷óòòÿì ïðîñòîðó òà ÷àñó.
Íàâ÷èòè ïîâàæàòè ëþäåé, ùî є ó÷àñíèêàìè äîðîæíüîãî ðóõó (âîäіїâ,
ïіøîõîäіâ).
Ðîçêðèòè âàæëèâіñòü çíàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, äîðîæíіõ
çíàêіâ òà їõíє çíà÷åííÿ.
Ïіäâèùèòè îáіçíàíіñòü ó÷íіâ ïðî íàëåæíіñòü äî ãðîìàäè çà äîïî-
ìîãîþ íèçêè ïðàâèë, çâè÷îê áåçïåêè òà ïîâåäіíêè íà äîðîçі, ÿêèõ
âîíè ïîâèííі äîòðèìóâàòèñÿ.
Íàáóòòÿ íàâè÷îê і áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè, ñïðèÿííÿ ðåôëåêñії äëÿ 
óíèêíåííÿ ðèçèêîâèõ ñèòóàöіé, ùî ìîæóòü âèíèêíóòè ïіä ÷àñ 
ïåðåìіùåíü äîðîãîþ.
Çíàòè òà âèêîíóâàòè îñíîâíі ïðàâèëà ðóõó ïіøîõîäà òà âîäіÿ âå-
ëîñèïåäà.

Íàâ÷àííÿ îñíîâ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó (äàëі – ÏÄÐ) ó çàêëàäàõ çà-
ãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè âèðіøóє çàâäàííÿ, ùî âіäðіçíÿþòüñÿ âіä çàâäàíü 
àâòîøêіë, äå îïàíîâóþòü çíàííÿ, íàâè÷êè òà âìіííÿ, ïîòðіáíі ëèøå âîäі-
ÿì òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ ðіçíèõ êàòåãîðіé. Ïðàâèëüíå âèêîðèñòàííÿ ñâіò-
ëîôîðіâ, ïіøîõіäíèõ ïåðåõîäіâ, óìіííÿ ïåðåòèíàòè ïåðåõðåñòÿ, ðîçïіçíà-
âàòè òà іíòåðïðåòóâàòè äîðîæíі çíàêè, ïîâàæàòè іíøèõ òà іíøі íàâè÷êè, 
ùî áóäóòü çàñâîєíі â äèòèíñòâі, ñëóãóâàòèìóòü ëþäèíі âñå æèòòÿ. 

Іíòåãðîâàíіñòü çìіñòó êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ìàє òіñíèé çâ’ÿçîê,
íàïðèêëàä, ç áåçïåêîþ íà òðàíñïîðòі â õîëîäíó ïîðó ðîêó àáî çà íå-
ñïðèÿòëèâèõ ïîãîäíèõ óìîâ. Іíòåãðîâàíèé êóðñ ïåðåäáà÷àє ïîâåðíåí-
íÿ äî òåì, ÿêі âèâ÷àëè ðàíіøå, àëå âæå íà íîâîìó ðіâíі ðîçâèòêó ó÷íÿ
ç ïðèäáàíèì íàâ÷àëüíèì і æèòòєâèì äîñâіäîì, ùî âіäêðèâàє øèðîêі
ìîæëèâîñòі ïðèùåïëåííÿ ó÷íÿì óñâіäîìëåíîãî áåçïå÷íîãî ñòèëþ ïî-
âåäіíêè íà äîðîçі òà â äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ñèòóàöіÿõ, à òàêîæ
ÿêіñíî ðîçøèðþє çíàííÿ ÏÄÐ òà âìіííÿ ïðîãíîçóâàòè ìîæëèâèé ðîç-
âèòîê ñèòóàöії.

Âèáіð ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ â êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó çàëåæàòè-
ìå âіä áàãàòüîõ ÷èííèêіâ: âіä òåìè óðîêó і çàâäàíü, âіä êîíòèíãåíòó ó÷íіâ, 
їõíüîãî âіêó і êîìïåòåíöії, âіä ðіâíÿ ðîçâèòêó íàâ÷àëüíî-ìàòåðіàëüíîї 
áàçè òîùî. Îòæå, ôîðìà íàâ÷àííÿ ÿê çîâíіøíÿ ñòîðîíà îðãàíіçàöії íà-
â÷àëüíîãî ïðîöåñó âіäïîâіäàòèìå çäåáіëüøîãî ñòàíäàðòíèì ôîðìàì âè-
êîðèñòàííÿ êëàñíî-óðî÷íîї ñèñòåìè, ñåðåä ÿêèõ ïðàêòè÷íі óðîêè/çàíÿò-
òÿ íà ìàéäàí÷èêó ç âèâ÷åííÿ ïðàêòè÷íèõ äіé, âіäïðàöþâàííÿ ïîäà÷і 
ñèãíàëіâ æåñòàìè ðåãóëþâàëüíèêà, òåìàòè÷íèì ðîëüîâèì ñèòóàöіÿì 
«Áåçïå÷íèé âåëîñèïåä» òîùî.

Îêðіì ñòàíäàðòíèõ ôîðì óðîêіâ, ðåêîìåíäóєòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè äî-
äàòêîâі ôîðìè ðîáîòè, íàïðèêëàä ïîçàóðî÷íі. Öå äàñòü çìîãó íå òіëüêè 
âèêîíóâàòè äèäàêòè÷íі çàâäàííÿ, à é àêòèâíî çàëó÷àòè ìîëîäøèõ øêî-
ëÿðіâ äî âèõîâíîї òà ïðîôіëàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі. 
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Äî çàõîäіâ ç áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó íàëåæàòü:
îðãàíіçàöіÿ òà ïðîâåäåííÿ áåñіä, çîêðåìà ç ó÷àñòþ ñïіâðîáіòíèêіâ 
Ïàòðóëüíîї ïîëіöії;
ïðîâåäåííÿ åêñêóðñіé, âіêòîðèí, ïіçíàâàëüíèõ іãîð;
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñіâ ìàëþíêіâ, ôîòîãðàôіé, ñëàéä-øîó, òåìà-
òè÷íèõ âіðøіâ àáî åñå;
ó÷àñòü ó ñòâîðåííі íàâ÷àëüíî-ìàòåðіàëüíîї áàçè: âèïóñê ñòіíãàçåò, 
ëèñòіâ іíôîðìóâàííÿ, øêіëüíèõ ðàäіîïåðåäà÷ àáî іíòåðíåò-ñòîðіíîê, 
îôîðìëåííÿ êóòî÷êіâ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, ìàêåòіâ àáî ìіñ-
òå÷îê âèâ÷åííÿ ÏÄÐ;
ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ íà çíàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó òà ôіãóðíå 
âîäіííÿ âåëîñèïåäà.

Ìåòîäàìè íàâ÷àííÿ íàçèâàþòü ñïîñîáè óïîðÿäêîâàíîї âçàєìî ïî-
â’ÿçàíîї äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ òà ó÷íіâ, ñïðÿìîâàíîї íà âèðіøåííÿ çà-
âäàíü îñâіòè. Іíøèìè ñëîâàìè, öå ñïîñîáè ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ 
é ó÷íÿ ç ìåòîþ îâîëîäіííÿ ó÷íåì çíàííÿìè, íàâè÷êàìè і âìіííÿìè, 
çîêðåìà ó ãàëóçі áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó. Ìåòîäîëîãіÿ âіäêðèâàє øè-
ðîêі ìîæëèâîñòі äëÿ ïðîÿâó òâîð÷îãî ïîøóêó, ïåäàãîãі÷íîї ìàéñòåð-
íîñòі, âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé, ñåðåä ÿêèõ é 
іíôîðìàöіéíі. Ó ïðèãîäі ñòàíå âèêîðèñòàííÿ ãðóïè ìåòîäіâ ïðîáëåìíî-
ãî íàâ÷àííÿ. Äî íèõ íàëåæàòü:

ìåòîä ïðîáëåìíîãî âèêëàäó, êîëè â÷èòåëü ðîçêðèâàє â äîñëіäæó-
âàíîìó ìàòåðіàëі ðіçíі ïðîáëåìè і ïîêàçóє ñïîñîáè їõíüîãî âèðі-
øåííÿ, íàïðèêëàä:
Хто із зображених дітей обрав безпечне місце для переходу дороги з обмеже-
ною оглядовістю?

ìåòîä ïðîáëåìíîãî âèêëàäó, êîëè â÷èòåëü ðîçêðèâàє â äîñëіäæó-
âàíîìó ìàòåðіàëі ðіçíі ïðîáëåìè і ïîêàçóє ñïîñîáè їõíüîãî âèðі-
øåííÿ. ×àñòêîâî ïîøóêîâèé ìåòîä, êîëè ó÷íіâ ïîñòóïîâî ãîòóþòü 
äî ñàìîñòіéíîї ïîñòàíîâêè òà âèðіøåííÿ ïðîáëåì. Íàïðèêëàä:
Чому дорожні знаки зрозумілі жителям різних країн світу?

Припустіть, що означає знак  . Чим відрізняються знаки та ?

äîñëіäíèöüêèé ìåòîä, ÿêèé çàáåçïå÷óє ïîøóêîâó òâîð÷ó äіÿëü-
íіñòü ó÷íіâ çà ðіøåííÿì íîâèõ äëÿ íèõ ïðîáëåì. Íàïðèêëàä:
Дослідіть, з яких слів утворено слова «протиправний» та «правопорушення».

Ïîíÿòòÿ «ïðîáëåìà» ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê ñòàí ðîçóìîâîãî óòðóä-
íåííÿ, ñïðè÷èíåíîãî íåäîñòàòíіñòþ çíàíü àáî äîñâіäó. Àëå ç óðàõó-
âàííÿì âіêó, ðіâíÿ çíàíü і äîñâіäó ó÷íіâ ãîâîðèòè ïðî ïîâíîöіííå 
âèêîðèñòàííÿ ìåòîäіâ ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ íå äîâîäèòüñÿ. Ó öüîìó 
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äîïîìîæå àäàïòîâàíèé âàðіàíò ó âèãëÿäі іãðîâîãî ìåòîäó і ñþæåòíî-
ðîëüîâîї ãðè. Ñòâîðþþ÷è іãðîâó ñèòóàöіþ-çàâäàííÿ, íà ïî÷àòêîâîìó
åòàïі ïðîïîíóєòüñÿ êіëüêà âàðіàíòіâ ðіøåííÿ, à ïіä ÷àñ îáãîâîðåííÿ 
îñòàòî÷íå ðіøåííÿ ç’ÿâëÿєòüñÿ ñàìîñòіéíî.

У парах оцініть ситуації та визначте, яка з них є небезпечною. До чого можуть
призвести порушення правил дорожнього руху?

Продовжте речення та за схематичними малюнками назвіть правила безпеки 
громадян на залізниці.

Переходити колії дозволяється тільки в 
.

 Бігати по платформі .

Стрибати з платформи на колії .

 Підніматися на дах поїзда суворо .

 Використовувати навушники та мобільні телефони 
при перетині залізничної колії .
На залізничному переїзді треба орієнтуватися за сигналами світлофо-

ра та звуковою сигналізацією. Забороняється перетинати колію, коли шлагбаум 

.   
Які особливості переходу дороги в сільській місцевості? За містом? 
Як ви перейдете дорогу в тому місці, де немає світлофора? Оберіть правильну
відповідь.
А Перейду в будь-якому місці між машинами, що рухаються.
Б Буду шукати таку дорогу, де немає машин.
В Відшукаю перехід – «зебру». Подивлюся ліворуч. Якщо машин немає – ді-
йду до середини дороги. Далі подивлюся праворуч і почну рухатися, якщо 
поруч не буде рухатися автомобіль.

Г Підніму руку або гукну, щоб машини зупинилися.
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Розгляньте малюнки. Що означають для людини ці сигнали? Чи можемо ми на-
звати ці сигнали командами?

Переконайте своїх однокласників у необхідності використання світловідбивачів 
в умовах недостатньої видимості на дорогах.

Ñþæåòíî-ðîëüîâà ãðà âіäðіçíÿєòüñÿ íàÿâíіñòþ ñþæåòó, òîáòî іãðîâà
ñèòóàöіÿ ðîçâèâàєòüñÿ, ââîäÿòüñÿ íîâі ó÷àñíèêè, ïîäàєòüñÿ íîâà іí-
ôîðìàöіÿ. Áàæàíèé ðåçóëüòàò – öå àêòèâíèé ïîøóê ó÷íÿìè ðîçâ’ÿçàííÿ 
çàâäàííÿ àáî ïðîáëåìè. Òåìàìè äëÿ îáãîâîðåííÿ ìîæóòü áóòè, íàïðè-
êëàä: «Ùî âè áóäåòå ðîáèòè, ÿêùî íå âñòèãëè ïåðåéòè äîðîãó íà çåëå-
íèé ñèãíàë ñâіòëîôîðà?», «ßê ïåðåéòè äîðîãó іç ñîáàêîþ?», «Õòî äî-
ïîìàãàє ðåãóëþâàòè ðóõ, êîëè íåìàє ñâіòëîôîðіâ і äîðîæíіõ çíàêіâ?», 
«Äëÿ ÷îãî іñíóþòü äîðîæíі çíàêè?», «Äå ìîæíà ãðàòèñÿ äіòÿì, ùîá íå 
ïîòðàïèòè ïіä êîëåñà àâòîìîáіëÿ?», «ßê âåëîñèïåäèñò ìàє ïåðåéòè 
ïðîїæäæó ÷àñòèíó äîðîãè íà ïåðåõðåñòі ïðè íåïðàöþþ÷îìó ñâіòëîôî-
ðі?»; «Ïîãîäà çіïñóâàëàñÿ, ñòåìíіëî, ïіøîâ ñíіã. ßê âåëîñèïåäèñòó ðó-
õàòèñÿ ïðîїæäæîþ ÷àñòèíîþ äîðîãè?» òîùî.

Розгляньте дорожні знаки для велосипедистів. Поясніть, що вони означають.

Ùå îäèí âàæëèâèé ìåòîä, çäàòíèé àêòèâіçóâàòè ïіçíàâàëüíó äіÿëü-
íіñòü ó÷íіâ, – çìàãàëüíèé. Іäåòüñÿ íå ïðî ñïîðòèâíó äіÿëüíіñòü, õî÷à 
ïðèðîäà åôåêòèâíîñòі âèêîðèñòàííÿ äóõó ñóïåðíèöòâà і çìàãàëüíîñòі 
òà ñàìà. Çìàãàííÿ – öå íàñàìïåðåä âіêòîðèíè, іíòåëåêòóàëüíі іãðè, 
êîëè øêîëÿðі, îá’єäíàíі ó êîìàíäè, âìîòèâîâàíі. Âіäïîâіäàþ÷è íà çà-
ïèòàííÿ é âèêîíóþ÷è çàâäàííÿ, ó÷íі çìàãàþòüñÿ çà ïåðåìîãó, ïåð-
øіñòü, øóêàþòü òâîð÷і ðіøåííÿ.

Ìàéäàí÷èê ç іìіòàöієþ äîðіã, ïåðåõðåñòü, äîðîæíіõ çíàêіâ і ðîçìіò-
êè, òðàíñïîðòíèõ і ïіøîõіäíèõ ñâіòëîôîðіâ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ 
çàêðіïëåííÿ çíàíü îáîâ’ÿçêіâ ïіøîõîäіâ, à òàêîæ ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ 
ñàìîêàòîì і âåëîñèïåäîì. Çà âіäñóòíîñòі ñòàíäàðòíîãî ìàéäàí÷èêà éîãî 
ìîæíà îáëàäíàòè ñâîїìè ñèëàìè íà ïðèëåãëіé òåðèòîðії äî øêîëè.

Êîðèñíèì ìàòåðіàëüíèì îá’єêòîì ìîæå ñòàòè ñõåìà ïðèëåãëîї äî 
øêîëè ìіñöåâîñòі ç íàíåñåíèìè íà íåї îñíîâíèìè îá’єêòàìè іíôðà-
ñòðóêòóðè. Íàÿâíіñòü íàâ÷àëüíèõ ïîñіáíèêіâ, іëþñòðàòèâíîãî ìàòåðіà-
ëó, äîøîê іíôîðìóâàííÿ, êóòî÷êіâ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó є áàæà-
íèì êîìïîíåíòîì íàâ÷àëüíî-ìàòåðіàëüíîї áàçè.

Ïî÷àòêîâèé åòàï ñèñòåìàòè÷íîãî, ïðîãðàìíîãî âèâ÷åííÿ áåçïåêè 
äîðîæíüîãî ðóõó ïðèïàäàє íà ïåðіîä íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі. 
Çìіñòîâі ëіíії ñîöіàëüíîї òà çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї îñâіòíüîї ãàëóçі 
ïåðåäáà÷àþòü: ðîçâèòîê íàâè÷îê áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè âäîìà, øêîëі, 
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ó ïðèðîäíîìó і òåõíîãåííîìó ñåðåäîâèùі; ïðîãíîçóâàííÿ íàñëіäêіâ íå-
áåçïå÷íèõ äіé; âèçíà÷åííÿ âïëèâіâ íà âèáіð áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè; äî-
òðèìàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó òîùî òà âіäïîâіäàëüíå ñòàâëåííÿ äî 
îñîáèñòîї áåçïåêè é áåçïåêè іíøèõ.

Ãîëîâíèì і íåîáõіäíèì àñïåêòîì ó ðîáîòі ç äіòüìè ìîëîäøîãî
øêіëüíîãî âіêó є ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíîãî åìîöіéíîãî ôîíó â îñâіòíüîìó 
ïðîöåñі. Ñëіä óíèêàòè äîêëàäíîãî îïèñó àáî äåìîíñòðàöії ôîòîãðàôіé
æåðòâ ÄÒÏ, їõíіõ ñòðàæäàíü, çàãèáåëі òà іíøèõ ïîäðîáèöü, ùî òðàâ-
ìóþòü ïñèõіêó äèòèíè. 

Ðåêîìåíäóєòüñÿ îðãàíіçîâóâàòè íà ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó, ïіñëÿ
çèìîâèõ і âåñíÿíèõ êàíіêóë åêñêóðñії ç ðóõîì ïî òðîòóàðó, îçíàéîìëåí-
íÿ іç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè ïåðåòèíó ïðîїæäæîї ÷àñòèíè äîðîãè íà 
ðåãóëüîâàíèõ і íåðåãóëüîâàíèõ ïåðåõîäàõ, ïåðåõðåñòÿõ. Äëÿ îðãàíіçàöії 
åêñêóðñії íåîáõіäíî óçãîäèòè ç àäìіíіñòðàöієþ ÷àñ, ìàðøðóò ðóõó, óòî÷-
íèòè ñêëàä ó÷àñíèêіâ, çàáåçïå÷èòè їõ ñïåöіàëüíèìè æèëåòàìè і ïðîіí-
ñòðóêòóâàòè ó÷íіâ ùîäî çàõîäіâ áåçïåêè. Ç ìåòîþ áåçïåêè åêñêóðñіþ 
ïðîâîäÿòü ó ñóïðîâîäі íå ìåíø ÿê äâîõ ñïіâðîáіòíèêіâ óñòàíîâè îñâіòè.

Ïðàêòè÷íі äії іç çàñòîñóâàííÿ çíàíü ÏÄÐ, ìîæëèâіñòü ïðîÿâèòè
ñâîї òâîð÷і çäіáíîñòі ìîæóòü íàáóâàòè ðіçíèõ ôîðì. Íàïðèêëàä, ó÷àñòü
ó âіêòîðèíàõ òà êîíêóðñàõ íà çíàííÿ ÏÄÐ, ìàëþâàííÿ â çîøèòàõ çî-
áðàæåíü äîðîæíіõ çíàêіâ, ñèãíàëіâ ñâіòëîôîðіâ, ñõåìè ìіñöåâîñòі (ìі-
êðîðàéîíó) ïðèëåãëîї äî øêîëè òåðèòîðії, îïèñ і ðîçïîâіäü ïðî áåçïå÷-
íèé ìàðøðóò äî øêîëè, îáãîâîðåííÿ òðóäíîùіâ і ìîæëèâèõ íåáåçïåê
íà ìàðøðóòі.

Íàãîëîøóєìî, ùî ó äіòåé ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó (ІІ öèêëó íà-
â÷àííÿ) ïðîöåñ íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ íàáóâàє ðåãóëÿðíîãî і ñèñòåìà-
òè÷íîãî õàðàêòåðó, ó÷íі ïî÷èíàþòü ðîáèòè ïåðøі êðîêè â òâîð÷îìó,
ïîøóêîâîìó ïðîöåñі.

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. ßêі ôàêòîðè íàé÷àñòіøå âïëèâàþòü íà äîðîæíüî-òðàíñïîðòíі
ïðèãîäè, ó÷àñíèêàìè ÿêèõ є äіòè? ×è òі ñàìі ôàêòîðè âïëèâàþòü íà 
íåùàñíі âèïàäêè, â ÿêèõ äіòè íå áåðóòü ó÷àñòі?
2. Ðîçðîáіòü ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ äëÿ ó÷íіâ 3–4 êëàñіâ ç âèâ÷åííÿ 
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó.
3. Ðîçðîáіòü äëÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ íàñòіëüíó ãðó «×åðâîíèé,
æîâ   òèé, çåëåíèé».

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1. Áóäíà Í. Î. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã.
ñåðåä.îñâіòè : ó 2 ÷. ×. 2. /Í. Î. Áóäíà, Ò. Â. Ãëàäþê, Ñ. Ã. Çàáðîöü-
êà, Í. Á. Øîñò, Ë. Â. Ëèñîáåé. – Òåðíîïіëü: Íàâ÷àëüíà êíèãà – Áîã-
äàí, 2020. – 160 ñ. : іë.

2. Ãіëüáåðã Ò. Ã. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã. ñåðåä.
îñâіòè (ó 2 ÷.)/Òåòÿíà Ãіëüáåðã, Ñâіòëàíà Òàðíàâñüêà, Ëàðèñà Ãðóáіÿí, Íіíà 
Ïàâè÷. – Êèїâ: Ãåíåçà, 2020. – 160 ñ. : іë.

3. Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî äîðîæíіé ðóõ» (Âіäîìîñòі Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè
(ÂÂÐ), 1993, № 31, ñò. 338).

4. Ëèòåíêîâ Í. È. Ìåòîäèêà îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ ïðàâèëàì äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ. – Ìîãèëåâ : ÌÃÓ èìåíè À. À. Êóëåøîâà, 2020. – 44 ñ. [6 ë.]
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5. Òâіé äðóã – áåçïå÷íèé ðóõ: Ìåòîäè÷íі ïîðàäè áіáëіîòåêàðÿì ç ïîïóëÿðè-
çàöії ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó ñåðåä äіòåé / óêëàäà÷і Ë. Ë. Äóíàé, Ê. Þ. Êðó-
ãëà; Çàïîðіçüêà îáëàñíà áіáëіîòåêà äëÿ äіòåé «Þíèé ÷èòà÷». – Çàïîðіææÿ, 
2018. – 16 ñ.

6. https://dityvmisti.ua/blog/4999-bezpeka-na-dorozi-prosti-pravyla-dorozh-
nogo-rukhu-dlia-ditei/

4.3. Ôîðìóâàííÿ ïðàâèë áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè
â ïðèðîäíîìó і ñîöіàëüíîìó ñåðåäîâèùі

Що менший страх, то зазвичай менша небезпека.
Òèò Ëіâіé

Ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ìîæíà 
âèäіëèòè òðè ïіäõîäè äî ðîçãëÿäó îñíîâ áåçïå÷íîї æèòòєäіÿëüíîñòі (ÎÁÆ): 
ïåðøèé, êîëè âіäïîâіäíèé çìіñò îá’єäíàíî â ðàìêàõ îäíієї òåìè; äðóãèé, 
êîëè åëåìåíòè ÎÁÆ ââîäÿòüñÿ â çìіñò іíøèõ òåì, äå öå äîðå÷íî, áåç âè-
äіëåííÿ ñïåöіàëüíîї òåìè; òðåòіé, ùî ïîєäíóє îáèäâà çãàäàíі ïіäõîäè.

Ôîðìóâàííÿ ñâіäîìîãî ïðàãíåííÿ äîòðèìóâàòèñÿ áåçïå÷íîї, çäîðîâîї 
òà åòè÷íîї ïîâåäіíêè äëÿ ïîëіïøåííÿ äîáðîáóòó є îäíèì іç çàâäàíü ñîöі-
àëüíîї òà çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї îñâіòíüîї ãàëóçі Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó 
ïî÷àòêîâîї îñâіòè (2019). Çìіñòîâà ëіíіÿ «Áåçïåêà» ïåðåäáà÷àє ðîçâèòîê 
íàâè÷îê áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè âäîìà, ó øêîëі òà ïðèðîäíîìó і òåõíîãåííî-
ìó ñåðåäîâèùі, ïðîãíîçóâàííÿ íàñëіäêіâ íåáåçïå÷íèõ äіé, âèçíà÷åííÿ 
âïëèâіâ íà âèáіð áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè, äîòðèìàííÿ ïðàâèë (äîðîæíüîãî 
ðóõó, âèêîðèñòàííÿ ïîáóòîâîї òåõíіêè і ïîáóòîâîї õіìії òîùî) òà âіäïîâі-
äàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî îñîáèñòîї áåçïåêè é áåçïåêè іíøèõ. 

Іíòåãðîâàíèé êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ñïðèÿє ôîðìóâàííþ öіëіñíîãî 
óÿâëåííÿ ïðî äîñëіäæóâàíі îá’єêòè, ÿâèùà, ñïðèÿє êðàùîìó çàñâîєííþ 
çìіñòó ïðåäìåòà, âñòàíîâëåííþ áіëüø ìіöíèõ çâ’ÿçêіâ ó÷íÿ ç ïîâñÿêäåí-
íèì æèòòÿì і íàâêîëèøíіì ñâіòîì, ïîñèëåííþ ðîçâèâàëüíîї ñêëàäîâîї 
ïðîãðàìè, à òàêîæ ðàöіîíàëüíîìó âèêîðèñòàííþ íàâ÷àëüíîãî ÷àñó.

Îòæå, çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíà ñêëàäîâà іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëі-
äæóþ ñâіò» ïðèçíà÷åíà äëÿ ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ñâіäîìîãî і âіäïîâіäàëü-
íîãî ñòàâëåííÿ äî ïèòàíü îñîáèñòîї áåçïåêè òà áåçïåêè іíøèõ ëþäåé, 
çíàíü і óìіíü ðîçïіçíàâàòè òà îöіíþâàòè íåáåçïå÷íі ñèòóàöії, à òàêîæ 
âèçíà÷àòè ñïîñîáè çàõèñòó âіä íèõ, íàäàâàòè ñàìî- і âçàєìîäîïîìîãó. 

Òèïîâà îñâіòíÿ ïðîãðàìà âðàõîâóє ìîæëèâіñòü îòðèìàííÿ çíàíü ÷å-
ðåç ïðàêòè÷íó äіÿëüíіñòü і ñïðèÿє ôîðìóâàííþ â ó÷íіâ óìіííÿ áåçïå÷-
íî âèêîðèñòîâóâàòè íàâ÷àëüíå îáëàäíàííÿ, ïðîâîäèòè äîñëіäæåííÿ,
àíàëіçóâàòè îòðèìàíі ðåçóëüòàòè, ïðåäñòàâëÿòè і íàóêîâî àðãóìåíòó-
âàòè îòðèìàíі âèñíîâêè.

Çìіñò ïðåäìåòà «ß äîñëіäæóþ ñâіò» âêëþ÷àє òåîðіþ òà ïðàêòèêó 
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, çàõèñòó ëþäèíè â ðіçíèõ íåáåçïå÷íèõ і íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàöіÿõ, íàäàííÿ ïåðøîї ìåäè÷íîї äîïîìîãè. Íàâ÷àëüíі 
ïèòàííÿ ðîçïîäіëåíî ç óðàõóâàííÿì âіêîâèõ і ïñèõîëîãі÷íèõ îñîáëè-
âîñòåé ó÷íіâ, ðіâíÿ їõíüîї ïіäãîòîâêè. Âèâ÷åííÿ ïðåäìåòà äàє çìîãó 
ó÷íÿì îòðèìàòè ñèñòåìàòèçîâàíі óÿâëåííÿ ïðî ðіçíі íåáåçïå÷íі ñèòóà-
öії òà âïëèâ їõíіõ íàñëіäêіâ íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, à òàêîæ àëãîðèòìè 
áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Іíäèâіäóàëüíî-äèôåðåíöіéîâàíèé ïіäõіä, íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ â 
ãðóïі, â ïðîöåñі äіÿëüíîñòі, ïîєäíàííÿ âèìîãëèâîñòі òà ïîâàãè, єäíіñòü, 
óçãîäæåíіñòü, íàñòóïíіñòü, ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ є îñíîâíèìè ïðèíöè-
ïàìè âèõîâàííÿ êóëüòóðè áåçïåêè.

Іíäèâіäóàëüíî-äèôåðåíöіéîâàíèé ïðèíöèï ïåðåäáà÷àє:
ãëèáîêå çíàííÿ òà îáëіê іíäèâіäóàëüíî-ïñèõîëîãі÷íèõ îñîáëèâîñ-
òåé ó÷íіâ;
âèçíà÷åííÿ çàâäàíü âіäïîâіäíî äî îñîáèñòіñíèõ õàðàêòåðèñòèê
ó÷íіâ;
ïîñòіéíèé àíàëіç ïіäñóìêіâ âèõîâíîї ðîáîòè;
ñâîє÷àñíå âíåñåííÿ êîðåêòèâ ó ìåòîäèêó âèõîâàííÿ, âðàõîâóþ÷è 
îñîáëèâîñòі êîæíîãî ó÷íÿ.

Ïðèíöèï íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ â ãðóïі ïîëÿãàє ó:
âèçíà÷åííі ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó ãðóïè, ÿêà îá’єäíóє äóìêè і äії
âñіõ ó÷íіâ;
ôîðìóâàííі ãîðäîñòі çà ñâіé êîëåêòèâ;
óìіííі ïіäïîðÿäêîâóâàòè îñîáèñòі іíòåðåñè çàãàëüíèì;
єäíîñòі òà çãóðòîâàíîñòі êîëåêòèâó êëàñó;
óìіííі ïіäòðèìóâàòè ãðóïîâó äóìêó â áîðîòüáі ç íåãàòèâíèìè ÿâè-
ùàìè.

Âèõîâàííÿ â ïðîöåñі äіÿëüíîñòі – çàîõî÷åííÿ ðîçóìíîї іíіöіàòèâè 
ó÷íіâ, ÷åðãóâàííÿ їõíüîї äіÿëüíîñòі ç êóëüòóðíèì çìіñòîâíèì âіäïî-
÷èíêîì.

Îïîðà íà ïîçèòèâíå â îñîáèñòîñòі òà ãðóïі ìàє íà óâàçі:
âèâ÷åííÿ òà çíàííÿ êðàùèõ ïîçèòèâíèõ іíäèâіäóàëüíî- і ñîöіàëü-
íî-ïñèõîëîãі÷íèõ ÿêîñòåé âèõîâàíöіâ;
âìіëå âèêîðèñòàííÿ ïîçèòèâíîãî ïðèêëàäó;
ñïîíóêàííÿ äіòåé äî íàïîëåãëèâîãî òà öіëåñïðÿìîâàíîãî ñàìîíàâ-
÷àííÿ òà ñàìîâèõîâàííÿ;
òåðïëÿ÷å çàëó÷åííÿ ó÷íіâ ó òàêі âèäè äіÿëüíîñòі, ÿêі äàþòü їì
çìîãó ïðîÿâëÿòè ñåáå ç êðàùîãî áîêó.

Ó÷èòåëþ ïîòðіáíî ñïèðàòèñÿ íà çíàííÿ ó÷íіâ ïðî íåáåçïåêó òà áåç-
ïåêó, îäíî÷àñíî äîïîìàãàþ÷è їì äîëàòè ñòðàõè, òðèâîãè, â÷èòè ïðà-
âèëüíî ðåàãóâàòè íà íåáåçïåêó. Äëÿ ïðîôіëàêòèêè ïñèõîòðàâì íåîá-
õіäíå äîòðèìàííÿ íèçêè óìîâ. Іíôîðìàöіÿ ïðî ôàêòîðè ðèçèêó ïîâèííà
ïîєäíóâàòèñÿ ç âіäîìîñòÿìè ïðî òå, ÿê íàâ÷èòèñÿ óíèêíóòè íåáåçïåêè
і ÿê äіÿòè â íåáåçïå÷íіé ñèòóàöії. Ó÷íі ïîâèííі íàâ÷èòèñÿ àíàëіçóâàòè 
ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ íåáåçïåêè і äіÿòè òàê, ùîá óíèêíóòè áіäè. Ùå 
âàæëèâіøå íàâ÷èòè їõ ïðàâèëüíî ðåàãóâàòè íà ôàêòîðè ðèçèêó, ôîð-
ìóâàòè âïåâíåíіñòü ó ñâîїõ ñèëàõ, ãîòîâíіñòü ó ðàçі íåîáõіäíîñòі çâåð-
íóòèñÿ çà äîïîìîãîþ äî äîðîñëèõ.

Äîñëіäæåííÿ íàóêîâöіâ âèÿâèëî, ùî ðіâåíü çíàíü ó÷íіâ ç îñíîâ áåç-
ïåêè çíà÷íî âèùèé ó ðàçі âèêîðèñòàííÿ äèäàêòè÷íèõ і ñþæåòíî-ðî-
ëüîâèõ іãîð, іãîð-òåñòіâ, âіðøіâ, çàãàäîê і ïðèñëіâ’їâ, íàâ÷àëüíèõ çà-
âäàíü, êðîñâîðäіâ, іíñöåíіâîê. Òîìó îñíîâíèì çàâäàííÿì â÷èòåëÿ є 
ïіäáіð íàéåôåêòèâíіøèõ ôîðì ðîáîòè ç îçíàéîìëåííÿ ìîëîäøèõ øêî-
ëÿðіâ ç íåáåçïåêàìè òà çàïîáіãàííÿ їì. І ÿê íàñëіäîê – ñòâîðåííÿ îêðå-
ìîãî íàïðÿìó â ïîçàóðî÷íіé äіÿëüíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ.

Ó ñâîїõ ñòîñóíêàõ ç ó÷íÿìè ñëіä äîòðèìóâàòèñÿ «ïîçèòèâíîї ìîäå-
ëі». Õâàëіòü їõ ùîðàçó, êîëè âîíè öå çàñëóæèëè, ïіäêðåñëþéòå óñïіõè.
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Öå äîïîìîæå çìіöíèòè â ó÷íіâ óïåâíåíіñòü ó âëàñíèõ ñèëàõ. Óíèêàéòå 
ïîâòîðåíü ñëіâ «íі» і «íå ìîæíà».

Âèêîíàííÿ çàâäàíü ç òåìè áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè â ïðèðîäíîìó і ñî-
öіàëüíîìó ñåðåäîâèùі íàñàìïåðåä ïðèçíà÷åíî äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðàê-
òè÷íèõ êîìïåòåíöіé ó çàõèñòі âіä ðåàëüíèõ íåáåçïåê, à òàêîæ äëÿ ôîð-
ìóâàííÿ ñîöіàëüíèõ ÿêîñòåé ó÷íÿ, ÿêèé óñâіäîìëþє ñåáå ñîöіàëüíî 
àêòèâíîþ îñîáèñòіñòþ.

Ôîðìóâàííÿ îñíîâ áåçïå÷íîї æèòòєäіÿëüíîñòі
â ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùі

Ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå ìîæíà äèôåðåíöіþâàòè íà âëàñíå ïðèðîäíå 
ñåðåäîâèùå і ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, çìіíåíå äіÿëüíіñòþ ëþäèíè (àíòðî-
ïîãåííå). Íà âіäìіíó âіä ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà àíòðîïîãåííå íå çäàò-
íå ñàìîïіäòðèìóâàòè ñåáå (òîáòî âîíî ðóéíóєòüñÿ áåç ïîñòіéíîãî ðåãó-
ëÿðíîãî âïëèâó ëþäèíè). Åëåìåíòàìè àíòðîïîãåííîãî ñåðåäîâèùà є 
ïîëÿ, ñàäè, ãîðîäè, øòó÷íі âîäîéìè òîùî. Ñþäè ìîæíà âіäíåñòè і äî-
ìàøíіõ òâàðèí. Óñå öå є îá’єêòàìè âèâ÷åííÿ êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò», 
çîêðåìà é ó ïëàíі çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè.

Ó ïðîöåñі ðåàëіçàöії òðåòüîãî (çìіøàíîãî) ïіäõîäó åëåìåíòè áåçïå÷íîї 
ïîâåäіíêè äîöіëüíî âêëþ÷àòè â ðіçíі òåìè ïðèðîäíè÷îї ñêëàäîâîї «ß äî-
ñëіäæóþ ñâіò». Ìîæëèâîñòі äëÿ öüîãî є. Ïіä ÷àñ ðîçãëÿäó ãðèáіâ éäåòüñÿ 
ïðî îòðóéíі ãðèáè, ðîçãëÿäàþ÷è ðîñëèííèé ñâіò, çãàäóþòü îòðóéíі ðîñëè-
íè, òâàðèííèé ñâіò – íåáåçïå÷íèõ òâàðèí òîùî. Ç ìåòîþ óçàãàëüíåííÿ 
іíôîðìàöії äîöіëüíî і êîðèñíî ïðîâåñòè ñïåöіàëüíèé óðîê íà öþ òåìó.

Íåäîöіëüíî îáìåæóâàòèñÿ òіëüêè òèìè «íåáåçïåêàìè», ÿêі ïîäàíî
ó òåêñòі ïіäðó÷íèêà àáî â ðîçðîáöі óðîêó. Ó êîæíіé êîíêðåòíіé ìіñöå-
âîñòі íà ïåðøå ìіñöå äåêîëè âèõîäÿòü іíøі íåáåçïåêè, ÿêі íà óðîöі íå 
ðîçãëÿäàëè.

Âèâ÷àþ÷è íåáåçïå÷íі îá’єêòè і ÿâèùà ïðèðîäè, ó ïіäðó÷íèêàõ ÷àñòî 
ïðîïîíóþòü ïðàâèëà ïîâåäіíêè, ç ÿêèìè çíàéîìëÿòüñÿ äіòè íà óðîêàõ.

Ïðàâèëà ïîâåäіíêè ç êіøêàìè і ñîáàêàìè
Не нав’язуйтеся тварині в друзі, коли вона цього не хоче – гарчить, сичить.
Не чіпайте тварин, якщо вони їдять або когось охороняють, особливо своїх дитинчат.
Не штовхайте і не нападайте жартома на господаря собаки – собака жарт зрозуміє 

по-своєму.
Якщо ви на вулиці, не тікайте від собаки.
Гладити незнайомих тварин не можна.
Будьте ввічливі з чужою собакою чи кішкою, якщо ви в гостях. Запитайте у госпо-

даря, чи можна з ними пограти.
Що робити, якщо на вас напала собака?

Зупиніться і намагайтеся зрозуміти, чим собака незадоволена.
Станьте боком до собаки.
Твердим голосом віддайте кілька команд («Фу!», «Не можна!», «Сидіти!», «Ле-
жати!»).
Не роблячи різких рухів, покличте господаря.
Якщо допомогти нікому, йдіть від собаки повільно, не прискорюючи кроку.
Не намагайтеся кричати, махати руками або палицею, кидати що-небудь в со-
баку, тупати ногами або тікати від неї, не дивіться їй в очі – це може спровокува-
ти тварину на активну дію.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Якщо собака присідає, вона готується стрибнути. Захистіть горло (притисніть
підборіддя до грудей і виставте вперед лікоть).
Якщо собака все-таки вкусила вас, негайно повідомте про це дорослих і звер-
ніться до лікарні.

Ïðàâèëà áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè íà âîäі âëіòêó
Плавати і купатися дозволено тільки в місцях, відведених для цих цілей.
Плавати і купатися можна тільки при температурі води не нижче 15 С. Тривалість 

купання повинна збільшуватися поступово.
Ті, хто не вміє плавати, повинні купатися в спеціально відведених місцях завглибш-

ки не більше 0,6–0,9 м під обов’язковим наглядом тих, хто вміє добре плавати (таким
умінням, звичайно, повинен володіти кожен шкільний учитель).

До стрибків у воду і пірнання може приступати тільки той, хто добре плаває.
Слід уникати поодиноких купань.
Заборонено: запливати за огороджувальні знаки і купатися в заборонених місцях;

стрибати в воду з не обладнаних для цього споруд, пірнати в місцях з невідомою гли-
биною і станом дна; запливати за попереджувальні знаки: буйки, бакени та ін.; гратися 
і піднімати помилкову тривогу про допомогу; купатися відразу після вживання їжі.

Ïðàâèëà áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè íà âîäі âçèìêó
Допустима товщина міцного льоду при пересуванні по ньому людей повинна бути 

не менше 10 см.
Не можна підходити до кромки льоду ближче, ніж на 10 м.
Не можна переходити по навислому над водою льоду будь-якої товщини.
Забороняється переходити по льоду, рівень води під яким знизився.
Не можна переправлятися по льоду при появі води.
Не слід взимку ходити по замерзлій водоймі поодинці. Якщо провалилися в ополонку, 

вибирайтеся, виповзаючи на лід у тому місці, звідки йшли.
Під час руху по льоду на лижах палиці потрібно взяти в руки, знявши з кістей рук, 

петлі, м’які кріплення лиж розстебнути. У разі провалу льоду треба негайно покласти
палиці поперек тріщини і лягти на лід.

Місця, занесені товстим шаром снігу, слід обходити.
Слід пам’ятати, що тонкий лід найчастіше виникає у вузьких місцях водойм, під

мостами, у прибережній зоні, особливо із зовнішньої сторони поворотів річок.

Ïðàâèëà áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè íà âîäі íàâåñíі і âîñåíè
Вихід на лід у цей період дуже небезпечний, оскільки лід неміцний і товщина його в 

різних місцях непередбачувана; крижина може відірватися від основного масиву і бути
винесена вітром або течією.

Категорично забороняється кататися не тільки на льоду, а й на плотах, човнах.
Без спеціального тренування забороняється купатися рано навесні й пізно восени.

Ïðàâèëà áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè â ëіñі
Правила розведення багаття: не можна розводити багаття близько (ближче

4–5 м) до наметів, на ділянці із сухою травою, поруч з дозрілими хлібами, соснови-
ми, ялиновими, смерековими деревами, поблизу копиці сіна. У разі загоряння трави 
вогонь збивати гілками, одягом, заливати водою. При виникненні пожежі слід негайно 
покинути охоплену вогнем територію і повідомити про пожежу в населений пункт.

Дії при зустрічі з тваринами: не можна близько підходити до великих тварин – ло-
сів, кабанів, а також до дрібніших тварин, які становлять небезпеку, насамперед до змій. 
Не можна тікати від тварин – це провокує у них бажання погнатися за вами. У разі укусу 
отруйною змією потрібно за можливості відсмоктати отруту з ранки і якомога швидше 
звернутися до лікаря. Уникайте укусів кліщів. Кліщі є переносниками небезпечної хворо-
би – кліщового енцефаліту. Доцільно уникати екскурсій в ліс наприкінці весни, на початку 
літа, коли вони найбільш активні. Щоб уникнути укусів кліщів, перед виходом в ліс слід 
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надягати одяг, який наглухо застібається, штани заправляти в чоботи. Виходячи з лісу, 
слід ретельно оглянути одяг один одного і видалити виявлених кліщів.

Не можна збирати і вживати у їжу незнайомі рослини і гриби.
Орієнтування в лісі: перш ніж заглибитися в ліс, зверніть увагу, в якому напрямку 

щодо сторін горизонту (визначають за сонцем, компасом) або інших орієнтирів (напри-
клад, шум залізничної станції) йдете. Перебуваючи в лісі, весь час ясно уявляйте собі 
сторони горизонту і напрямок руху. Якщо заблукали, поверніться по своїх слідах на 
колишнє місце. Якщо цього зробити не можна, йдіть до будь-якого лінійного орієнти-
ру – річки, просіки, дороги, напрямок яких вам відомо. Визначити напрямок до дороги 
можна за звуком автомашин або поїздів, які проходять, а до річки – по її дзюрчанню 
або шуму моторних човнів, і ін.

Ôîðìóâàííÿ îñíîâ áåçïå÷íîї æèòòєäіÿëüíîñòі
â ñîöіàëüíîìó ñåðåäîâèùі

Ñîöіàëüíå ñåðåäîâèùå òàêîæ óìîâíî ìîæíà ïîäіëèòè íà äâі ñêëàäî-
âі – âëàñíå ñîöіàëüíå ñåðåäîâèùå (ñâіò ëþäåé) і ñåðåäîâèùå, ñòâîðåíå 
ëþäèíîþ, ÿêå íå ìàє àíàëîãіâ â ïðèðîäі (æèòëî, ïîáóòîâі ïðèëàäè, 
òðàíñïîðò, êóëüòóðíî-àðõіòåêòóðíå ñåðåäîâèùå òîùî). Ùîäî ñåðåäîâè-
ùà, ñòâîðåíîãî ëþäèíîþ, ïèòàííÿ áåçïåêè æèòòєäіÿëüíîñòі ïîâ’ÿçàíі ç 
ïîâåäіíêîþ ëþäèíè íà äîðîãàõ, êîðèñòóâàííÿì ïðåäìåòàìè ïîáóòó, ãà-
çîì, åëåêòðèêîþ, âîäîþ. 

Ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïðîâîäÿòü óðîêè é ç 
іíøèõ íåáåçïåê, ç ÿêèìè ìîæóòü çіòêíóòèñÿ äіòè. Øêîëÿðіâ çíàéîì-
ëÿòü ç ïðàâèëàìè êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íèìè і ãàçîâèìè ïðèëàäàìè, 
âîäîïðîâîäîì, ÿê âåñòè ñåáå â åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàöіÿõ – ïіä ÷àñ ïî-
æåæі, çàòîïëåííÿ âîäîþ, óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì òîùî.

Пригадайте, які предмети називають легкозаймистими.
Обговоріть, які правила пожежної безпеки порушили зображені діти. Чим мо-
жуть закінчитися такі розваги [2]?

Прочитайте та обговоріть складені Дмитриком правила користування електро-
приладами [2].
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Щоб не трапилося вдома пожежі, дотримуйся правил пожежної безпеки:
1. Не грайся в оселі сірниками, запальничками, свічками, феєрверками або 

петардами.
2. Не чіпай легкозаймисті речовини: бензин, ацетон, фарби, лаки, розчинники.
3. Не залишай без нагляду ввімкнені електроприлади.
4. У разі пожежі дій швидко, не панікуй! Невелике полум’я варто залити водою

або накрити ковдрою.
Прочитайте і обговоріть правила користування газовою плитою [2].

Учися користуватися газовою плитою лише під наглядом дорослих.
Як потрібно діяти, якщо ви відчули запах газу [3]?
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Пригадай, як викликати аварійну газову службу.
Ознайомтесь з поданими правилами та обговоріть, як діяти в разі витікання газу 
в помешканні [2].

Щоб вода не затопила помешкання і не завдала збитків твоїй родині та сусідам, 
дотримуйся таких правил поведінки з водогоном:

1. Не залишай воду, що тече, без нагляду. Закручуй міцно крани.
2. Не засмічуй каналізації сміттям і харчовими відходами. Користуйся спеці-

альною решіткою для раковин.
3. Негайно повідом дорослих, якщо вода ллється на підлогу.
4. Самостійно підстав відра або інші ємності для збирання води.
5. Перекрий крани водопостачання та вимкни всі електричні прилади.

Як діяти, якщо пожежа виникла в школі, театрі, поліклініці, бібліотеці тощо?
У кожному приміщенні є плани евакуації, які розробили пожежники. На них позна-

чено всі виходи, через які можна покинути приміщення [3].

З’ясуйте, де розміщений такий план у вашій школі. Що означають на ньому чер-
воні стрілки? Куди вони спрямовані?

Ðîçãëÿäàþ÷è ïîíÿòòÿ «íåçíàéîìі ëþäè», àíàëіçóєòüñÿ ïîâåäіíêà
øêîëÿðіâ ïðè çóñòðі÷і íà âóëèöі ç íåçíàéîìîþ ëþäèíîþ. Òåàòðàëіçó-
þòüñÿ âіäïîâіäíі ñèòóàöії.

1. Незнайомий чоловік пропонує сісти до машини і показати йому, де розташова-
ний зоопарк.

2. Незнайомий чоловік каже, що ваші батьки попросили забрати вас зі школи.
3. Незнайомий чоловік каже, що у його кішки народилися кошенята, він пропонує 
їх вам подивитися і навіть обіцяє подарувати одного.

4. Незнайомий чоловік каже, що втратив на пустирищі гаманець, і просить допо-
могти йому в пошуках.
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Íà äîïîìîãó äіòÿì ó÷èòåëü ìîæå çàçäàëåãіäü íàïèñàòè äåÿêі âàðі-
àíòè íà äîøöі: «Âèáà÷òå, ÿ íå ìîæó ïîїõàòè áåç äîçâîëó áàòüêіâ», «Âè-
áà÷òå, ÿ íå ìîæó âàì äîïîìîãòè, ìåíå âäîìà ÷åêàþòü áàòüêè, і ÿ äóæå
ïîñïіøàþ», «ß íå ìîæó âàì äîïîìîãòè, àëå âàì äîïîìîæå ìіé òàòî,
ÿ éîãî çàðàç ïîêëè÷ó» òà іíøі.

Розгляньте схему. Що ви маєте знати про незнайомців [5]?

Якщо у двері твого будинку або квартири подзвонила незнайома тобі людина, а 
вдома більше нікого немає, не відчиняй. А також не повідомляй незнайомцям,
що ти вдома один/одна.
Запам’ятай, як доцільно діяти, коли тобі телефонують невідомі люди.

1. Скажи «алло», але не називай свого імені.
2. Нічого не розповідай про себе та не кажи, що вдома нікого немає.
3. Не відповідай на запитання незнайомих. Скажи: «Ви помилилися» – і по-

клади слухавку.
Приклади інших ситуаційних завдань для перевірки учнів [4].

1. Молода людина, інтелігентна на вигляд, підходить до вас і каже, що є знайомою
батьків, і просить впустити її у квартиру, щоб там почекати тата чи маму і зробити їм
сюрприз. Що ви будете робити?

A Запитайте у незнайомця прізвище, ім’я, по батькові тата і мами, де вони працю-
ють, і, отримавши правильну відповідь, впустіть його в квартиру.

Б Уточніть у незнайомця ширші відомості про батьків (наприклад, звідки він їх 
знає), після чого впустіть у квартиру.

B Не впускайте незнайомця у квартиру за жодних обставин.
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2. Ви залишилися вдома наодинці. У квартиру подзвонили. На ваше запитання 
«Хто?» відповіли: «Сантехнік, необхідно перекрити гарячу воду, інакше заллє весь бу-
динок, а кран у вашій квартирі». Що ви будете робити?

A Відкриєте двері і впустите сантехніка.
Б Запропонуєте сантехніку прийти з поліцейським.
B Попросите сантехніка зайти з ким-небудь з дорослих сусідів, яких ви знаєте.
3. Вам подзвонили у двері і сказали: «Телеграма, потрібно розписатися». Що ви 

зробите?
A Знявши дверний ланцюжок, відкрийте двері.
Б Попросіть прочитати телеграму через двері, в іншому випадку віднести її на пошту.
B Запропонуйте залишити телеграму в дверях, ви потім її заберете.
4. Ви прийшли додому і помічаєте, що в квартирі хтось був (відкриті двері, вибито 

вікно тощо). Що ви будете робити?
A Увійдете в квартиру, оглянете її, з’ясуєте, які речі зникли, повідомите про це в 
поліцію.

Б Увійдете в квартиру і відразу повідомите в поліцію за номером 102.
B Не будете входити в квартиру, а викличете поліцію за телефоном від сусідів.
5. Що ви будете робити, повертаючись увечері додому?
A Йти найкоротшим шляхом, що пролягає через двори, звалища і погано освітлені 
місця.

Б Йти по тротуару проти вуличного руху і якомога ближче до бровки.
B Скористаєтеся попутним транспортом.

Äåÿêі ç ïðàâèë, ÿêі áàæàíî ïðèùåïëþâàòè äіòÿì äëÿ çàïîáіãàííÿ 
òàêèõ çóñòðі÷åé:

не відкривати двері незнайомому, що б він вам не говорив;
нікуди не можна йти з незнайомою людиною, як би вона не вмовляла і що б ці-
каве не пропонувала;
якщо дитина, що йде по вулиці, зверне увагу на незнайомця, який її переслідує, 
вона повинна, не соромлячись, підійти до перехожих і попросити захисту;
якщо, увійшовши в парадну, побачили там незнайому людину, слід повернутися 
на вулицю і звернутися за допомогою до дорослих або почекати знайомих;
не слід входити з незнайомим чоловіком у ліфт;
якщо напад відбувся, слід покликати на допомогу, зателефонувати в будь-які двері.

Äîäàòêîâà іíôîðìàöіÿ ç òåìè, ÿêó ìîæíà âèêîðèñòàòè íà óðîêàõ

Рекомендації з безпечного користування телевізором. Найважливішим нефор-
мальним джерелом інформації і водночас засобом дозвілля є телевізор. Установлено, 
що школярі проводять за телевізором 8–12 і навіть 20 годин на тиждень. Гігієнічно 
рекомендована норма перегляду дитячих передач – 2–3 рази на тиждень. Щоб очі не 
стомлювалися, необхідно сідати на певній відстані від екрана: не ближче 2 м, якщо
розмір екрана по діагоналі 35–47 см, і на відстані 3–5 м, якщо розмір екрана – 50–
61 см. Екран має бути над підлогою на висоті 80–90 см. Краще, щоб в кімнаті горіло 
неяскраве світло.

Можливі причини пожежі. Несправність електричних приладів. Забудькуватість 
(забули вимкнути електричні прибори). Іскра (піч, камін). Легкозаймисті предмети (ме-
блі, шпалери, книги, одяг, підлога). Ігри із сірниками. Гас, бензин, газ. 

Можливі причини витоку газу.
1. Необережність: вода, яка википає, погасила вогонь; слабкий вогонь задуто про-
тягом; не до кінця закритий кран газової плити.

2. Несправність газового обладнання: витік у з’єднаннях труб. Несправні газові 
прилади.

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 



108

Ïðàâèëà ïîâåäіíêè â åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàöіÿõ

У разі виникнення пожежі:
слід спробувати загасити її підручними засобами, вогнегасником (не можна га-
сити водою електропроводку);
відключити електроенергію, газ;
при поширенні пожежі зателефонувати за номером телефону 101, у разі витоку
газу – ще й 104;
при поширенні пожежі слід евакуюватися; при витоку газу – відкрити вікна і двері.

При затопленні:
відключити електрику і газопостачання;
оповістити про затоплення сусідів, попросити у них допомоги.

Ïèòàííÿ ÎÁÆ ìîæëèâî і äîöіëüíî ââîäèòè â çìіñò áàãàòüîõ òåì 
êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò». Êîðèñíі і ñïåöіàëüíі óðîêè, ùî ìàþòü ôóíê-
öіþ óçàãàëüíåííÿ.

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. Ñêëàäàþ÷è ïðîєêò óðîêó, ïðîäóìàéòå ìîæëèâіñòü ââåäåííÿ â
éîãî çìіñò åëåìåíòіâ áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè â ïðèðîäíîìó і ñîöіàëüíî-
ìó ñåðåäîâèùі.
2. Ñêëàäіòü ïðîєêò óðîêó (â ñòðóêòóðі äіÿëüíіñíîãî ïіäõîäó) íà òåìó 
(çà âèáîðîì), ñïåöіàëüíî ñïðÿìîâàíó íà çàáåçïå÷åííÿ áåçïå÷íîї ïî-
âåäіíêè â íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùі, і ðåàëіçóéòå éîãî ó ôîðìі
äіëîâîї ãðè.
3. Ðîçðîáіòü і ðåàëіçóéòå ïðîєêò ïîçàóðî÷íîãî çàõîäó (âàðіàíò ïðî-
єêòíîї äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ) íà òåìó, ïîâ’ÿçàíó ç ÎÁÆ. Ïî ìîæëè-
âîñòі çàïðîñіòü íà çàõіä ïðàöіâíèêà ÄÀІ, äіëüíè÷íîãî ïîëіöåéñüêî-
ãî, ëіêàðÿ, ïîæåæíèêà.
4. ßêùî є ìîæëèâіñòü, ïðîâåäіòü åêñêóðñіþ äî ìіñöåâîї îðãàíіçàöії
ÌÍÑ (ïîæåæíîї ÷àñòèíè é іí.).
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êî, Ë. Ç. Êîçàê, Î. Ì. Êëіù. – Êèїâ: Ëіòåðà ËÒÄ, 2020. – 112 ñ. : іë.
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4.4. Ôîðìóâàííÿ ïіäïðèєìíèöüêîї êîìïåòåíòíîñòі
â êóðñі «ß äîñëіäæóþ ñâіò»

Зробіть щось, що, на вашу думку, ви не зможете 
зробити. Спробуйте знову. Зробіть краще вдруге. 
Люди, які ніколи не падали, не досягнуть вершини.

Îïðà Óїíôðі

Óâåäåííÿ іíòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ â ñèñòåìó ïî÷àòêîâîї îñâіòè äàє 
çìîãó âèðіøèòè íèçêó çàâäàíü, ÿêі ñòîÿòü ïåðåä øêîëîþ і ñóñïіëü-
ñòâîì ó öіëîìó. Іíòåãðîâàíå íàâ÷àííÿ ïîçèòèâíî âïëèâàє íà ðîçâèòîê 
ñàìîñòіéíîñòі, ïіçíàâàëüíîї àêòèâíîñòі é іíòåðåñіâ ó÷íіâ. Éîãî çìіñò, 
íàâ÷àëüíà äіÿëüíіñòü ó÷èòåëÿ çâåðíåíі äî îñîáèñòîñòі ó÷íÿ, òîìó ñïðè-
ÿþòü óñåáі÷íîìó ðîçâèòêó çäіáíîñòåé, àêòèâіçàöії ðîçóìîâèõ ïðîöåñіâ 
â ó÷íіâ, ñïîíóêàþòü їõ äî óçàãàëüíåííÿ çíàíü, ùî íàëåæàòü äî ðіçíèõ 
íàóê, çäàòíîñòі íàáóâàòè і ðîçâèâàòè âìіííÿ, íàâè÷êè, êîìïåòåíòíîñ-
òі, ÿêі ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ àáî òðàíñôîðìóâàòèñÿ ó ðіçíèõ æèò-
òєâèõ ñèòóàöіÿõ.

Іíòåãðîâàíèé êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ðåàëіçóє çìіñò îñâіòíіõ ãàëó-
çåé Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè: ïðèðîäíè÷îї, òåõíîëîãі÷-
íîї, іíôîðìàòè÷íîї, ñîöіàëüíîї òà çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї, ãðîìàäÿí-
ñüêîї òà іñòîðè÷íîї іç çàëó÷åííÿì åëåìåíòіâ çìіñòó ìàòåìàòè÷íîї òà 
ìîâíî-ëіòåðàòóðíîї ãàëóçåé. Іíòåãðàöіÿ òàêîї êîìáіíàöії îñâіòíіõ ãàëó-
çåé äàє çìîãó ïîâíîþ ìіðîþ ðåàëіçóâàòè êëþ÷îâі êîìïåòåíòíîñòі, âè-
çíà÷åíі ÷èííèì «Çàêîíîì ïðî îñâіòó».

Êîìïåòåíòíіñíèé ïіäõіä çìіùóє àêöåíòè ç ïðîöåñó íàêîïè÷åííÿ 
íîðìàòèâíî âèçíà÷åíèõ çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê ó ïëîùèíó ôîðìóâàííÿ 
і ðîçâèòêó â ó÷íіâ çäàòíîñòі ïðàêòè÷íî äіÿòè і òâîð÷î çàñòîñîâóâàòè 
îòðèìàíі çíàííÿ і íàáóòèé äîñâіä ó ðіçíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ. Íà 
îñíîâі àíàëіçó ïñèõîëîãî-ïåäàãîãі÷íîї ëіòåðàòóðè ïîíÿòòÿ «ïіäïðèєì-
íèöüêà êîìïåòåíòíіñòü» òðàêòóєòüñÿ ÿê ñóêóïíіñòü ÿêîñòåé, çíàíü, ÿêі 
äîïîìàãàþòü îñîáèñòîñòі óñïіøíî òà ÿêіñíî âèðіøóâàòè áіçíåñ-çàâäàí-
íÿ і äîñÿãàòè âèñîêèõ ðåçóëüòàòіâ ó ïіäïðèєìíèöüêіé äіÿëüíîñòі. Ôîð-
ìóâàííÿ ïіäïðèєìíèöüêèõ óìіíü âіäáóâàєòüñÿ âæå òîäі, êîëè ó÷íі áå-
ðóòü ó÷àñòü â ó÷íіâñüêîìó ñàìîâðÿäóâàííі і äîñëіäíèöüêіé äіÿëüíîñòі, 
âèêîíóþòü ðîëü îðãàíіçàòîðіâ øêіëüíèõ ñïðàâ, âèáèðàþòü ìàéáóòíþ 
ïðîôåñіþ, ïëàíóþòü ñòâîðåííÿ âëàñíîї ñïðàâè.

Íà ñó÷àñíîìó åòàïі ôîðìóâàííÿ ïіäïðèєìíèöüêîї êîìïåòåíòíîñòі
ïî÷èíàєòüñÿ ç ïî÷àòêîâîї øêîëè. Ó÷íі ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó âæå 
â ïåðіîä àêòèâíîї ñîöіàëіçàöії ñòèêàþòüñÿ ç ðіçíèìè åêîíîìі÷íèìè ïî-
íÿòòÿìè, çàêîíàìè, âіäíîñèíàìè. Íà îñíîâі ðèíêîâèõ óìîâ âîíè ïîâè-
ííі îçíàéîìèòèñÿ ç îñíîâàìè åêîíîìі÷íèõ ÿâèù, ïîíÿòü, êàòåãîðіé, 
іñòèí, ç ïîòðåáàìè ëþäåé.

Òàêі êëþ÷îâі êîìïåòåíòíîñòі, ÿê óìіííÿ â÷èòèñÿ, іíіöіàòèâíіñòü і 
ïіäïðèєìëèâіñòü, åêîëîãі÷íà ãðàìîòíіñòü і çäîðîâå æèòòÿ, ñîöіàëüíà òà 
ãðîìàäÿíñüêà êîìïåòåíòíîñòі ìîæóòü ôîðìóâàòèñÿ îäðàçó çàñîáàìè
óñіõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ.

Íàïðèêëàä:
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ó çìіñòі іíøîìîâíîї îñâіòíüîї ãàëóçі –

Орієнтовна тема

Я, моя родина і друзі Виявляє ініціативу та відповідальність у плануванні
робочого дня

Харчування Складає просте меню з корисних продуктів. Раціонально
розподіляє кошти під час покупки

Подорож Обирає оптимальний вид транспорту

Свята й традиції Розуміє необхідність планування покупок на святкування у
межах бюджету

ó çìіñòі òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі – çìіñòîâà ëіíіÿ «Ñåðåäî-
âèùå ñîöіàëіçàöії» ñïðÿìîâàíà íà ðîçâèòîê ôîðìóâàííÿ äîñâіäó
ïіäïðèєìëèâîñòі, ãîñòèííîñòі; âèêîíàííÿ òðóäîâèõ äіé ó ïîáóòі,
ðîçâèòîê ïðàãíåííÿ ÿêіñíî і áåçïå÷íî îáëàøòîâóâàòè ñâіé æèòòє-
âèé ïðîñòіð;
ó çìіñòі ìèñòåöüêîї îñâіòíüîї ãàëóçі – ñïðèÿííÿ ôîðìóâàííþ
êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé, çîêðåìà, ó ïðîöåñі: ïðîÿâіâ òâîð÷îї
іíіöіàòèâè òà íàìàãàííÿ її ðåàëіçîâóâàòè, çîêðåìà ÷åðåç âòіëåí-
íÿ ó ïðàêòè÷íіé õóäîæíüî-òâîð÷іé äіÿëüíîñòі (іíäèâіäóàëüíіé і
êîëåêòèâíіé); ïðåçåíòàöії ðåçóëüòàòіâ âëàñíèõ ìèñòåöüêèõ äîñÿã-
íåíü (ïіäïðèєìëèâіñòü òà ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü);
ó çìіñòі ñîöіàëüíîї òà çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї îñâіòíüîї ãàëóçі –
îäíèì ç ãîëîâíèõ çàâäàíü ñîöіàëüíîї òà çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї 
îñâіòíüîї ãàëóçі ó ïî÷àòêîâіé øêîëі є ñïðèÿííÿ іíäèâіäóàëüíîìó
ðîçâèòêó ñàìîñòіéíîñòі, ïіäïðèєìíèöüêèõ ÿêîñòåé òà ïîâåäіíêè
ñâіäîìîãî ñïîæèâà÷à;
çìіñòîâà ëіíіÿ «Äîáðîáóò» çàáåçïå÷óє ðîçâèòîê åòè÷íîї ïîâåäіí-
êè â ñîöіóìі, âìіííÿ â÷èòèñÿ і ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî íàâ÷àííÿ, óñâіäîìëåííÿ âàæëèâîñòі çäîðîâîãî ñïîñî-
áó æèòòÿ äëÿ äîáðîáóòó, ðîçâèòîê ïіäïðèєìëèâîñòі é ñïîæèâ÷îї
êóëüòóðè äëÿ îïòèìàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñіâ òà çàáåçïå-
÷åííÿ äîáðîáóòó.

Êóëüòóðà ñïîæèâàííÿ. Âëàñíі ïîòðåáè (ïåðâèííі і äðóãîðÿäíі) òà 
їõíє çàäîâîëåííÿ. Âèáіð ðå÷åé òà ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ, íåîáõіäíèõ
äëÿ æèòòÿ, íà îñíîâі îöіíþâàííÿ їõíüîї ÿêîñòі, ïðàêòè÷íîñòі, åñòåòè÷-
íîãî âèãëÿäó, öіíè (êîðèñòü òà âàðòіñòü). Ìàòåðіàëüíі öіííîñòі (âëàñíі,
ñâîєї ðîäèíè, øêîëè, ìіñòà). Äáàéëèâå ñòàâëåííÿ òà ðàöіîíàëüíå âè-
êîðèñòàííÿ ðåñóðñіâ (íàïðèêëàä, çáèðàííÿ òà óòèëіçàöіÿ ñìіòòÿ, çáåðå-
æåííÿ âîäíèõ ðåñóðñіâ); ðàöіîíàëüíіñòü ïîêóïêè (êîðèñíіñòü òà öіíà).
Ðîëü ðåêëàìè ó ñïîæèâàííі ïîñëóã òà ïðîäóêöії.

Ïіäïðèєìëèâіñòü. Іäåї òà ìîæëèâîñòі. Ìîæëèâîñòі äëÿ ñòâîðåííÿ
öіííîñòі â ìîїé ñïіëüíîòі. Áàæàíå ìàéáóòíє (ïðîñòі ñöåíàðії). Ïîøóê 
іäåé. Öіííіñòü іäåї (âëàñíîї òà іíøèõ). Ïðàâèëà âèêîðèñòàííÿ іäåé іí-
øèõ ëþäåé (äîáðî÷åñíіñòü). Ïîâåäіíêà, ïðèÿçíà äî íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà, ÿêà ïðèíîñèòü êîðèñòü ñïіëüíîòі.
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Ðåñóðñè. Ïîòðåáè, áàæàííÿ, іíòåðåñè òà öіëі. Âіäïîâіäàëüíå âèêî-
ðèñòàííÿ ðåñóðñіâ (ïðèðîäíèõ òà îñîáèñòèõ). ×àñ ÿê ðіäêіñíèé ðåñóðñ. 
Äæåðåëà äîïîìîãè äëÿ âëàñíîї äіÿëüíîñòі çі ñòâîðåííÿ öіííîñòі.

Ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü. Ñêëàäàííÿ áþäæåòó ïðîñòîãî âèäó äіÿëü-
íîñòі. Ñèìâîëè, ïîâ’ÿçàíі ç ãðîøèìà. Âèäè ïðèáóòêó äëÿ ñіìåé.

Çìіñòîâà ëіíіÿ «Ïіäïðèєìëèâіñòü òà ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü» ñïðÿ-
ìîâàíà íà ðîçóìіííÿ ïðàêòè÷íèõ àñïåêòіâ ôіíàíñîâèõ ïèòàíü, îðієíòó-
єòüñÿ íà óñâіäîìëåííÿ âëàñíèõ ôіíàíñîâèõ ïîòðåá; ïåðåäáà÷àє ôîðìó-
âàííÿ іíіöіàòèâíîñòі, ãîòîâíîñòі áðàòè âіäïîâіäàëüíіñòü çà âëàñíі 
ðіøåííÿ, âìіííÿ îðãàíіçîâóâàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü äëÿ äîñÿãíåííÿ öі-
ëåé, óñâіäîìëåííÿ åòè÷íèõ öіííîñòåé åôåêòèâíîї ñïіâïðàöі, ãîòîâíіñòü 
äî âòіëåííÿ â æèòòÿ іíіöіéîâàíèõ іäåé, ïðèéíÿòòÿ âëàñíèõ ðіøåíü.

Ïіäïðèєìëèâіñòü – öå çäàòíіñòü îñîáè âòіëþâàòè çàäóìè â æèòòÿ. 
Âîíà îõîïëþє òàêі àñïåêòè, ÿê êðåàòèâíіñòü, ïîòÿã äî іííîâàöіé і âìіí-
íÿ ðèçèêóâàòè, à òàêîæ çäàòíіñòü ïëàíóâàòè çàõîäè і ðåàëіçîâóâàòè їõ. 
Ïіäïðèєìëèâіñòü òàêîæ ïîâèííà ñòîñóâàòèñÿ åòè÷íèõ öіííîñòåé і ñïðè-
ÿòè ÿêіñíîìó óïðàâëіííþ. Ïіäïðèєìëèâіñòü і ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü 
îçíà÷àþòü ñïðîìîæíіñòü çäîáóâà÷іâ îñâіòè ãåíåðóâàòè íîâі іäåї, ïðàöþ-
âàòè â êîìàíäі, ïðèéìàòè ñâіäîìі ðіøåííÿ і çäіéñíþâàòè åôåêòèâíі äії. 

×åðåç ñâîþ äîïèòëèâіñòü øêîëÿðі öіêàâëÿòüñÿ òèì, ÿê ñêëàäàєòüñÿ
ñіìåéíèé áþäæåò, ñêіëüêè êîøòіâ âèòðà÷àєòüñÿ íà ñïëàòó êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã, ðåìîíò ïîáóòîâîї òåõíіêè, åëåêòðîíіêè, âèêîðèñòàíó åëåê-
òðîåíåðãіþ, âîäó òîùî.

Îçíàéîìèâøèñü іç ñіìåéíèì áþäæåòîì, ó÷íі ìîæóòü íàâ÷èòèñÿ 
ïëàíóâàòè ðàöіîíàëüíі ïîêóïêè, ùî íåîáõіäíî äëÿ ñіì’ї. Ïіä ÷àñ âè-
â÷åííÿ òåìè «Öіíà, êіëüêіñòü, âàðòіñòü» ó÷íі ìîæóòü îçíàéîìèòèñÿ ç 
ôîðìóâàííÿì öіíè òîâàðіâ, âèäàìè âèòðàò, ðіçíèìè ïðîôåñіÿìè ó ñôå-
ðі òîðãіâëі. Çàâäàííÿ â÷èòåëÿ – ñèñòåìàòèçóâàòè і ñòðóêòóðóâàòè öі 
çíàííÿ і ïîêàçàòè ìîæëèâіñòü їõíüîãî ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ.

Äëÿ ïðèêëàäó ðîçãëÿíåìî òàêі çàäà÷і ç ïіäðó÷íèêà ìàòåìàòèêè 
äëÿ 3 êëàñó […]:

У Данилка було 26 грн. Коли він купив булочку в їдальні, у нього залишилося 
чотири купюри, по 5 грн кожна. Скільки коштує булочка? Доповни короткі записи 
задачі числами.

Було –  Було – 

Витратив – ?  Ціна 1 булочки – ?

Залишилося –   по  Залишилося –  по  
Чи однакові ці записи?
Скільки гривень залишиться в Данилка, якщо булочка буде дорожчою на 2 грн?
Якщо ти купуєш щось у шкільній їдальні, склади про це задачу. Веди облік своїх 
грошей.
Яким математичним правилом можна пояснити дії продавчині, коли вона обчис-

лює, яку решту дати? 400 грн – 290 грн =  (решта)
Даю 10 грн здачі та ще 290 грн (за покупку) – це разом 300 грн. Щоб була загаль-

на сума 400 грн, ще потрібно до 300 додати 100 грн, буде 400 грн. Отже, решта: 10 + 
+ 100  = 110 (грн).
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У тебе є 50 грн. Які два бутерброди ти змо-
жеш купити, щоб решта була 14 грн?
Ігор купив 6 кг моркви, ціна якої 7 грн за 1 кг,
та 9 кг картоплі, ціна якої 6 грн за 1 кг. У ньо-
го залишилося ще 100 грн. Скільки гривень
було в Ігоря?
Склади й розв’яжи задачу про свої покупки.

Çà òàêèõ óìîâ ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü íà ðіâíі ïðîïåäåâòèêè àêòèâ-
íî ðîçïî÷àëà âïðîâàäæóâàòèñÿ ç ïåðøèõ ðîêіâ íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâіé 
øêîëі. Ñàìå â öåé ïåðіîä â ó÷íіâ ïî÷èíàþòü ôîðìóâàòèñÿ òàêі åêîíî-
ìі÷íî çíà÷óùі ÿêîñòі îñîáèñòîñòі, ÿê âіäïîâіäàëüíіñòü, äіëîâèòіñòü,
îùàäëèâіñòü, åêîíîìíіñòü, ïіäïðèєìëèâіñòü.

Ïðîãðàìà іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò», ñòâîðåíà àâòî-
ðàìè ïіäðó÷íèêà íà îñíîâі òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì, ïåðåäáà÷àє çíà-
éîìñòâî ó÷íіâ çі ñâіòîì ïðîôåñіé, ïîòðåáàìè ëþäåé, âèäàìè ðåñóðñіâ,
äîõîäàìè òà âèòðàòàìè ñіì’ї, ÷èííèêàìè, ÿêі âïëèâàþòü íà âèáіð òî-
âàðіâ, ïðàâàìè і îáîâ’ÿçêàìè ñïîæèâà÷іâ, ñïîñîáàìè çàîùàäæåííÿ
âîäè, åëåêòðîåíåðãії, çìåíøåííÿ âèòðàò òåïëà â îñåëі òîùî.

Ðåçóëüòàòèâíіñòü ðîáîòè ç ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ïðàêòèêî-îðієíòî-
âàíîї øêіëüíîї åêîíîìі÷íîї, ôіíàíñîâîї і ïіäïðèєìíèöüêîї îñâіòè çà-
ëåæèòü âіä ïðàâèëüíîãî ðîçóìіííÿ ðîçâ’ÿçóâàíèõ ïðîáëåì, âіä âіäïî-
âіäíîñòі îðãàíіçàöіéíèõ і äèäàêòè÷íèõ çàâäàíü íàâ÷àííÿ ñóñïіëüíèì 
çàïèòàì і ñó÷àñíèì ïîòðåáàì ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі, à òàêîæ âіä åôåê-
òèâíîñòі âçàєìîäії âñіõ ñóá’єêòіâ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ðåãó-
ëþþ÷èõ îðãàíіâ ó ñôåðі îñâіòè òà ñîöіàëüíîї іíôðàñòðóêòóðè, ïіäïðè-
єìíèöüêîãî і ôіíàíñîâîãî ñïіâòîâàðèñòâà.

ßêіñòü ñó÷àñíîї øêіëüíîї ïî÷àòêîâîї îñâіòè ïîòðåáóє çíà÷íèõ íîâî-
ââåäåíü: çàïðîâàäæåííÿ іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé; ìåòîäè÷íî-ïåðåòâî-
ðåíèõ і àâòîðñüêèõ ðîçðîáîê ïåäàãîãіâ; íîâèõ ìåòîäіâ, ïðèéîìіâ і çàñî-
áіâ âèêëàäàííÿ і íàâ÷àííÿ; íîâèõ îðãàíіçàöіéíèõ ñòðóêòóð òà 
іíñòèòóöіéíèõ ôîðì.

Íåäîñòàòíіñòü åêîíîìі÷íîãî âèõîâàííÿ òà íàâ÷àííÿ ïðîÿâëÿєòüñÿ
ó íåäáàëîìó ñòàâëåííі ó÷íіâ äî îá’єêòіâ ãðîìàäñüêîãî êîðèñòóâàííÿ, à 
íåðіäêî і äî âëàñíèõ ðå÷åé. Íå çàâæäè äèòèíà ðîçóìіє, ùî íàâіòü çà
íåâåëè÷êó ðі÷ ðîäèíі àáî øêîëі äîâîäèòüñÿ ñïëà÷óâàòè ãðîøі,

Ñó÷àñíі іííîâàöіéíі òåõíîëîãії äàþòü çìîãó ïîëåãøèòè ðîçóìіííÿ
îñíîâíèõ åêîíîìі÷íèõ ïîíÿòü íà îñíîâі âåëèêîї êіëüêîñòі ôàêòіâ і ïðè-
êëàäіâ; íàäàþòü ó÷èòåëþ ìîæëèâіñòü äîïîìîãòè ó÷íÿì äîñÿãòè ÷іòêîãî
ðîçóìіííÿ âçàєìîçâ’ÿçêó åêîíîìі÷íèõ ïîíÿòü; ôîðìóþòü â ó÷íіâ ñïîñіá
ìèñëåííÿ, ïîáóäîâàíèé íà ñèñòåìàòè÷íîìó, îá’єêòèâíîìó àíàëіçі òà
ñàìîîñâіòі; äîçâîëÿþòü ó÷íÿì çàñòîñîâóâàòè çíàííÿ, âìіííÿ і íàâè÷êè
â æèòòі, ùî є áåçïîñåðåäíіì ïðîÿâîì åêîíîìі÷íîї ãðàìîòíîñòі.

Âàæëèâå çíà÷åííÿ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі ìàє âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñ-
íèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ, ùî ôîðìóþòü ñïîñîáè äіÿëüíîñòі òà ìіðêóâàíü;
ïåðåäáà÷àþòü ñòâîðåííÿ ñèòóàöіé, ùî ñòèìóëþþòü ñàìîñòіéíі «âіä-
êðèòòÿ». Àêòèâíі ôîðìè íå òіëüêè ïіäâèùóþòü іíòåðåñ äî íàâ÷àííÿ, à 
é äàþòü çìîãó â îñâіòíüîìó ïðîöåñі çà êîðîòêèé ïðîìіæîê ÷àñó «ïðî-
æèòè» åêîíîìі÷íó ñèòóàöіþ, ïðîïóñòèòè її ÷åðåç ñåáå, ïðîãðàòè ðîëі,
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ÿêі äîâåäåòüñÿ âèêîíóâàòè â ðåàëüíîìó æèòòі, ðîáèòè âèñíîâêè і òèì 
ñàìèì îòðèìàòè ìіöíі çíàííÿ.

Íàïðèêëàä, äіëîâі і ðîëüîâі іãðè, øêіëüíі ïðîєêòè íàáëèæàþòü 
ó÷íіâ äî ðåàëüíîãî æèòòÿ, äå âіä íèõ âèìàãàєòüñÿ âèðіøåííÿ åêîíîìі÷-
íèõ ïèòàíü, äàþòü çìîãó îòðèìàòè äîñâіä ó ïіäïðèєìíèöüêіé äіÿëüíîñ-
òі òîùî. Äіëîâà ãðà ïåðåäáà÷àє âіäòâîðåííÿ äåÿêîї äіéñíîñòі. Êîæåí 
âèêîíóє çàâäàííÿ âіäïîâіäíî äî âèçíà÷åíîї ðîëі і çíàє, ùî éîãî äії âі-
äîáðàæàþòüñÿ ó ñïіëüíèõ ðåçóëüòàòàõ. Òàêå íàâ÷àííÿ äîïîìàãàє ôîð-
ìóâàòè íàâè÷êè ñïіâðîáіòíèöòâà, ôîðìóє âìіííÿ ðîáèòè âèáіð, âèõî-
âóє âіäïîâіäàëüíіñòü çà ÿêіñòü âèêîíàíîї ðîáîòè.

Сюжетно-рольова гра «Магазин», «Банк», «Базар», «Біржа», «Реклама», «Аукці-
он», «Шлях до успіху», «Список бажань».
Дидактична гра «Цікаві покупки», «Вгадай професію», «Супермаркет», «Продук-
товий магазин», «Мій бюджет», «Як стати заощадливим?», «Скільки коштує день 
народження?».
Гра-заняття «Дім, у якому мешкають гроші», «Якими грошима користуються в 
інших країнах?», «Світ реклами».
Проблемна ситуація «Вдала покупка», «Як можна дізнатися про товар?».

Êîíêóðñ/ìіíіïðîєêò «Ñòâîðþєìî ñіìåéíèé áþäæåò» (ðîçïîäіë âè-
òðàò, ìіé âêëàä äî ñіìåéíîãî áþäæåòó, â÷èìîñÿ åêîíîìèòè òîùî).

Íàïðèêëàä, ãðà «Øëÿõ äî óñïіõó», â ÿêіé ãðàâöі óìîâíî «ïðîõî-
äÿòü» ðіçíі âàðіàíòè êîìåðöіéíîї äіÿëüíîñòі.

Âàðіàíò 1. Äëÿ ó÷àñòі â ãðі êëàñ ïîäіëÿєòüñÿ íà êîìàíäè. Ó÷íі, ïî-
òðàïëÿþ÷è íà òîé ÷è іíøèé åòàï, âèêîíóþòü ðіçíі âèäè äіÿëüíîñòі.

Âàðіàíò 2. Íà îêðåìèõ êàðòêàõ çàïèñàíі âèçíà÷åííÿ, êîæíå ç ÿêèõ
ìàє íîìåð. Êіëüêіñòü êàðòîê ìàє áóòè íà 3–4 áіëüøå êіëüêîñòі äіòåé ó 
êëàñі. Êàðòêè ðîçêëàäàþòü íà âñі ñòîëè â êëàñі. Çàâäàííÿ ó÷íіâ ïîëÿ-
ãàє â òîìó, ùîá çà 5–7 õâèëèí, ïåðåñóâàþ÷èñü ïî êëàñó, ñіäàþ÷è íà 
âіëüíі ìіñöÿ, âіäïîâіñòè íà íàéáіëüøó êіëüêіñòü çàïèòàíü.

Âðàõîâóþ÷è âіêîâі òà ôіçіîëîãі÷íі îñîáëèâîñòі ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї
øêîëè, çàâäàííÿ ç åêîíîìі÷íèì çìіñòîì âàðòî ïðîïîíóâàòè ó öіêàâіé 
íåñòàíäàðòíіé ôîðìі іç çàëó÷åííÿì êàçêîâèõ, ìóëüòèïëіêàöіéíèõ, ëі-
òåðàòóðíèõ ÷è òåëåâіçіéíèõ ãåðîїâ.

×іëüíå ìіñöå â íàâ÷àííі åêîíîìіêè âіäâîäèòüñÿ êàçöі. Íàðîäíі êàç-
êè, ùî óâіáðàëè âіêîâèé åêîíîìі÷íèé äîñâіä íàðîäó, âèêîðèñòîâóþòü
äëÿ âèõîâàííÿ òàêèõ «åêîíîìі÷íèõ» ÿêîñòåé îñîáèñòîñòі, ÿê ïðàöüî-
âèòіñòü, îùàäëèâіñòü, ïðàêòè÷íіñòü. Ó íèõ åêîíîìі÷íèé çìіñò ðîçãîð-
òàєòüñÿ ïåðåä äіòüìè ó âèãëÿäі ïðîáëåìíèõ ñèòóàöіé, âèðіøåííÿ ÿêèõ 
ñïðèÿє ðîçâèòêó ëîãіêè, íåñòàíäàðòíîãî і ñàìîñòіéíîãî ìèñëåííÿ.

Çàñòîñóâàííÿ êàçîê òà іíøèõ ëіòåðàòóðíèõ òâîðіâ äàє çìîãó ââîäè-
òè äіòåé ó íîâó – åêîíîìі÷íó – ñôåðó ñîöіàëüíîãî æèòòÿ ëþäåé і 
ñïðèÿє ôîðìóâàííþ ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé, íåîáõіäíèõ â åêîíîìі÷íіé äі-
ÿëüíîñòі.

Êàçêè, ùî çíàéîìëÿòü ç ïîíÿòòÿìè «ãðîøі», «äîõîäè», «âèòðàòè»
Мета: знайомство з економічними поняттями «гроші», «купюри», розвиток обчис-

лювальних навичок під час здійснення покупок, визначення ціни на товар, розвиток 
уміння виокремлювати економічний зміст з казкового твору, виховувати заощадли-
вість, працелюбність, кмітливість, розважливість.
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Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо». 
Українські народні казки «Зароблений карбованець», «Щастя дорожче за гроші»,
«Замозолена копійка».
Індійська казка «Гроші чи розум».
Н. Чуб «Азбука бізнесу», серія «Енциклопедія для маленьких вундеркіндів». 
У книзі розповідається про Сергія – егоїстичного п’ятирічного хлопчика, який по-
трапляє до чарівної Країни гномів, де діють реальні правила функціонування біз-
несу.
Джанні Родарі «Пригоди Цибуліно».
Марко Беденко «Про бізнес та гроші для дітей хороших».
Бодо Шефер «Пес на ім’я Мані, або Абетка грошей».
Гнат Хоткевич «Чи можна грошима загатити річку?».

Êàçêè ïðî âèãîäó, ïðèáóòîê òà çáèòîê
Мета: навчитися самостійно виконувати прості операції для отримання вигоди,

розвивати уміння виокремлювати економічний зміст із казкового твору, виховувати по-
чуття справедливості, вміння визначати серед якостей особистості хитрість, розважли-
вість, розвивати логічне мислення, творчість.

Наприклад, в українській народній казці «Дідова дочка й бабина дочка» постає пи-
тання: «Чому дідова дочка повернулася з прибутком, а бабина дочка – зі збитками?». 
Казка змушує задуматися над такою властивістю, як працьовитість, виказати осуд лі-
нощам, поміркувати, які матимуть наслідки лінь та несумлінність. 

Леся Українка «Біда навчить».
Г. Х. Андерсен «Нове вбрання короля». 

Êàçêè, ÿêі äîïîìàãàþòü çðîçóìіòè çíà÷åííÿ òàêèõ «åêîíîìі÷íèõ»
ÿêîñòåé îñîáèñòîñòі, ÿê ðàöіîíàëüíіñòü, ïіäïðèєìëèâіñòü,

ðîçâàæëèâіñòü, ïðàêòè÷íіñòü
Народна казка «Каша із сокири» дає можливість висловити позитивне ставлення
до кмітливості, винахідливості, щедрості та засудити жадібність.
У казці Г. Х. Андерсена «Кресало» бувалий солдат випадково виявив чарівні 
властивості старого кресала і знову знайшов джерело доходу. Герой не дорікає в
корисливості друзів, тих, хто кинув його в скрутні хвилини, а як і раніше виявляє 
щедрість і гостинність.
Шарль Перро «Кіт у чоботях». 

Êàçêè òà îïîâіäàííÿ ïðî ïðàöüîâèòèõ і ëіíèâèõ
Василь Сухомлинський «Борщ зі скибкою свіжого хліба», «Ледар і Сонце», «Мо-
кра і суха сорочка», «Дві лопати», «Ледача подушка» – оповідання про те, як 
дідусь навчив маленьку дівчинку Яринку долати ранкові лінощі.
Юрій Ярмиш. «Казка про ріпку і внучку», «Мій друг Гвинтик», «Два Івани» – казка
про те, що «усім Іванам на землі діло є», «Чарівні ліки» – казка про вередливого
хлопчика Василька і чарівні ліки, які допомогли йому вилікуватися від ліні, капри-
зів, постійного «не хочу».
Михайло Слабошпицький «Їхній сàä».
Пилип Бабанський «Мураха із жалом».
Олег Буцень «На вулиці». 
Любов Воронкова. Оповідання зі збірки «Онук Ванько». 
Українські народні казки «Кривенька качечка», «Дідова дочка та бабина дочка»,
«Перепеличка», «Кобиляча голова», «Праця і Лінь», «Десять робітників (за пере-
казами М. Коцюбинського). 
За мотивами твору Юрія Винничука «Лежень».
Шарль Перро. «Чарівниця, або Подарунки феї», «Кіт у чоботях». 
Брати Грімм. «Дух у пляшці», «Пані Метелиця». 
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 Йозеф Чапек «Важкий день».
 Чарльз Діккенс «Чарівна кісточка».
 Джоан Ейкен «Черевички Бріджет».
 Євген Пермяк. Збірка оповідань «Перша рибка». 
 Французька народна казка «Вразливий Шустик». 
 Грузинська народна казка «Сонцева дочка» про те, що за свої вчинки потрібно 
відповідати і про те, що добро завжди перемагає зло.

 Болгарські народні казки «Сливи за сміття», «Золоте дівча».
Шведська народна казка «Гвіздок з рідного дому».

 Корейська народна казка «Казка про двох братів і чарівну перлину».

Êàçêè ç ðåêëàìîþ
Г. Х. Андерсен «Нове вбрання короля».

 Шарль Перро «Кіт у чоботях», «Попелюшка».
 Англійська казка «Три порося», де у дітей формується уявлення про раціональ-
ний вибір матеріалу. 

 Народна казка «Вовк та семеро козенят» доводить розуміння необхідності раціо-
нального, доцільного, економічного ведення домашнього господарства, важли-
вість виконання своїх обов’язків кожним членом родини, необхідність збережен-
ня хороших стосунків, взаємоповаги у родині.

Åêîíîìі÷íèé çìіñò êàçîê ðîçãîðòàєòüñÿ ïåðåä äіòüìè ó âèãëÿäі ïðî-
áëåìíèõ ñèòóàöіé, ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêèõ ñïðèÿє ðîçâèòêó ëîãіêè, ñàìî-
ñòіéíîñòі, íåñòàíäàðòíîñòі ìèñëåííÿ, êîìóíіêàòèâíî-ïіçíàâàëüíèõ íà-
âè÷îê. Íàðîäíі êàçêè, ùî ââіáðàëè âіêîâèé åêîíîìі÷íèé äîñâіä íàðîäó, 
ñïðèÿþòü âèõîâàííþ ïîâàãè äî ïðàöі, ïðàöüîâèòîñòі, îùàäëèâîñòі,
ðîçâàæëèâîñòі.

Êàçêè ç åêîíîìі÷íèì çìіñòîì âäàëî çàñòîñîâóþòüñÿ íà óðîêàõ ç ìà-
òåìàòèêè, ðîçâèòêó ìîâëåííÿ, іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ 
ñâіò», ìèñòåöòâà, ó ñïіëüíіé äіÿëüíîñòі äîðîñëèõ і äіòåé, ó âіëüíіé äі-
ÿëüíîñòі ñàìèõ äіòåé.

Ðîçìîâà ïðî çàãàëüíîëþäñüêі öіííîñòі – äîáðî і ïðàöüîâèòіñòü, 
äáàéëèâіñòü і îùàäëèâіñòü òðèâàє ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ïðèñëіâ’їâ і ïðè-
êàçîê. Íàïðèêëàä:

Бджола мала, а й та працює.
Без діла слабіє сила.
Без роботи день роком стає.
Де руки й охота, там скора робота.
Діло майстра величає!
Добрий початок – половина діла.
Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує!
Зароблена копійка краща за крадений карбованець.
Маленька праця краща за велике безділля.
Не одежа красить людину, а добрі діла.
Не сокира теше, а чоловік.
Недаром говориться, що діло майстра боїться.
Під лежачий камінь вода не тече.
Праця чоловіка годує, а лінь марнує.
Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися.
Хочеш їсти калачі – не сиди на печі.

Âàæëèâó ðîëü âіäіãðàє ïðîєêòíà äіÿëüíіñòü, ùî äàє çìîãó äіòÿì ñàìî-
ñòіéíî àáî ñïіëüíî ç äîðîñëèìè âіäêðèâàòè íîâèé ïðàêòè÷íèé äîñâіä, 
äîáóâàòè éîãî åêñïåðèìåíòàëüíèì, ïîøóêîâèì øëÿõîì, àíàëіçóâàòè 
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éîãî і ïåðåòâîðþâàòè. Çà äîïîìîãîþ ïðîєêòіâ ó÷íі îñâîþþòü íîâі ïî-
íÿòòÿ é óÿâëåííÿ ïðî ñâіò îñîáèñòèõ і ñіìåéíèõ ôіíàíñіâ. Ìîæëèâà 
òåìà ïðîєêòó, ùî äàє çìîãó ôîðìóâàòè îñíîâè ôіíàíñîâîї ãðàìîòíîñòі
øêîëÿðà: «Ïðàöþâàòè êîðèñíî і ïî÷åñíî».

Ñèòóàòèâíі çàâäàííÿ – íàâ÷àííÿ íà ïðèêëàäі àíàëіçó êîíêðåòíîї
ñèòóàöії. Öÿ òåõíîëîãіÿ êðàùå çà іíøі ìåòîäè íàâ÷àє ðîçâ’ÿçóâàòè
ïðîáëåìè, ùî âèíèêàþòü, ç óðàõóâàííÿì êîíêðåòíèõ óìîâ і ôàêòè÷íîї
ôіíàíñîâîї іíôîðìàöії.

Ðîçâèòîê äèòèíè ïåðåäáà÷àє îðãàíіçàöіþ âêëþ÷åííÿ її â ðіçíîìà-
íіòíі, øâèäêîïëèííі òà ìіíëèâі ñèòóàöії, ÿêі äîçâîëÿþòü äіçíàâàòèñÿ
ùîñü íîâå ïðî ëþäåé, їõíі ñіì’ї, ñóñïіëüñòâî, ñâіò åêîíîìіêè і ôіíàí-
ñіâ. Äèòèíà â÷èòüñÿ ïåðåäáà÷àòè íàñëіäêè âëàñíîї ïîâåäіíêè, àíàëіçó-
âàòè ïðè÷èíè òîãî ÷è іíøîãî ðîçâèòêó ïîäіé. Óñêëàäíåííÿ òàêèõ ñè-
òóàöіé çàçâè÷àé àêòèâіçóþòü ó äèòèíè ïіçíàâàëüíèé іíòåðåñ, à òàêîæ
ôîðìóþòü ïåâíèé äîñâіä. Îñâіòíі ñèòóàöії ìîæíà ïîäіëèòè íà òàêі 
âèäè: ñèòóàöії ìîðàëüíîãî âèáîðó; ñèòóàöії ñïіëêóâàííÿ і âçàєìîäії; 
ïðîáëåìíі ñèòóàöії; іãðîâі ñèòóàöії; ïðàêòè÷íі ñèòóàöії çà іíòåðåñàìè
äіòåé òîùî.

Âіêòîðèíè òà êîíêóðñè є ñâîєðіäíèìè ôîðìàìè ïіçíàâàëüíîї äіÿëü-
íîñòі ç âèêîðèñòàííÿì іíôîðìàöіéíî-ðîçâàæàëüíîãî çìіñòó. Ïðèêëà-
äàìè âіêòîðèí ìîæóòü áóòè: «Ðîçóìíі âèòðàòè êàçêîâèõ ãåðîїâ», «Óãà-
äàé ïðîôåñіþ», «Âãàäàé âèä ïðàöі» òîùî.

Îäíèì ç íàéáіëüø ïåðñïåêòèâíèõ ìåòîäіâ îñâîєííÿ ôіíàíñîâîї ãðà-
ìîòíîñòі є ìîäåëþâàííÿ, îñêіëüêè ìèñëåííÿ ó÷íÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè
âèðіçíÿєòüñÿ ïðåäìåòíîþ îáðàçíіñòþ і íàî÷íîþ êîíêðåòíіñòþ. Ìåòîä
íàî÷íîãî ìîäåëþâàííÿ ðîçðîáèâ âіäîìèé äèòÿ÷èé ïñèõîëîã Ë. À. Âåí-
ãåð, ÿêèé øëÿõîì äîñëіäæåíü äіéøîâ âèñíîâêó, ùî ðîçâèòîê ðîçóìî-
âèõ çäіáíîñòåé äèòèíè ґðóíòóєòüñÿ íà îâîëîäіâàííі äіÿìè çàìіùåííÿ і 
íàî÷íîãî ìîäåëþâàííÿ. Öåé ìåòîä âіäêðèâàє ïåðåä ïåäàãîãîì íèçêó
äîäàòêîâèõ ìîæëèâîñòåé â іíòåëåêòóàëüíîìó ðîçâèòêó äèòèíè, â òîìó
÷èñëі і â îçíàéîìëåííі ç íàâêîëèøíіì ñâіòîì.

Ìåòà ìîäåëþâàííÿ – çàáåçïå÷èòè óñïіøíå çàñâîєííÿ äіòüìè 
çíàíü ïðî îñîáëèâîñòі îá’єêòіâ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó і ñâіòó ïðèðî-
äè, їõíі ñòðóêòóðíі çâ’ÿçêè і âіäíîñèíè, ùî іñíóþòü ìіæ íèìè, çáå-
ðåæåííÿ і âіäòâîðåííÿ іíôîðìàöії, åôåêòèâíå çàïàì’ÿòîâóâàííÿ 
ñòðóêòóðè ðîçïîâіäі, ðîçâèòîê ìîâè. Ó÷íі âіäêðèâàþòü äëÿ ñåáå 
åêîíîìі÷íó ñôåðó ñîöіàëüíîãî æèòòÿ ëþäåé ïіä ÷àñ ðîáîòè íàä ñþ-
æåòíèìè çàâäàííÿìè.

Âèêîíàííÿ çàâäàíü ïіäïðèєìíèöüêîãî çìіñòó ìàє âåëèêі ìîæëè-
âîñòі äëÿ ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàöіé і іíäèâіäóàëüíîї, ãðóïîâîї
ðîáîòè, çàâäàíü ðіçíîãî ðіâíÿ ñêëàäíîñòі. Íåñòàíäàðòíі çàâäàííÿ ç 
ìàòåìàòèêè ç åêîíîìі÷íîþ іíôîðìàöієþ ñïðèÿþòü óñâіäîìëåííþ 
çìіñòó åêîíîìі÷íîї òåðìіíîëîãії, ïіäâèùóþòü іíòåðåñ äî ìàòåìàòèêè, 
ñïðèÿþòü çàãàëüíîìó ðîçâèòêó ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ, ðîçøèðþþòü 
êðóãîçіð.

Çàâäàííÿ ç åêîíîìі÷íèì çìіñòîì ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ñïðèÿþòü
îòðèìàííþ ïî÷àòêîâîї åêîíîìі÷íîї ãðàìîòíîñòі, íîñÿòü ïðàêòè÷íó
ñïðÿìîâàíіñòü, ùî ñïîíóêàє ó÷íіâ äî ìèñëåííєâèõ îïåðàöіé òà âèêî-
íàííÿ àðèôìåòè÷íèõ äіé. Òàêà äіÿëüíіñòü çáàãàòèòü ñîöіàëüíî-ìî-
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ðàëüíèé äîñâіä òà ìàòåìàòè÷íå ìîâëåííÿ, ðîçøèðèòü óÿâëåííÿ ïðî 
íàâêîëèøíіé ñâіò, çàêëàäå ïіäґðóíòÿ ïî÷àòêîâèõ îñíîâ åêîíîìі÷íèõ 
çíàíü òà ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó ÿêîñòåé îñîáèñòîñòі, ïîòðіáíèõ â óìî-
âàõ ðèíêîâîї åêîíîìіêè; äîïîìîæå âèõîâàòè ïî÷óòòÿ ïàòðіîòèçìó, 
àíàëіçóâàòè ðåàëüíі æèòòєâі ñèòóàöії òà ðîçâèâàòè çäàòíіñòü ïðèéìà-
òè ñàìîñòіéíі ðіøåííÿ.

Îòæå, åêîíîìі÷íà îñâіòà øêîëÿðіâ íå òіëüêè íàáëèæàє äèòèíó äî 
ðåàëüíîãî æèòòÿ, íàâ÷àþ÷è її îðієíòóâàòèñÿ â òîìó, ùî âіäáóâàєòüñÿ, 
à é ôîðìóє äіëîâі ÿêîñòі îñîáèñòîñòі. Ðàííє ðîçóìíå åêîíîìі÷íå âèõî-
âàííÿ є îñíîâîþ ïðàâèëüíîãî ñâіòîðîçóìіííÿ òà îðãàíіçàöії åôåêòèâíîї 
âçàєìîäії äèòèíè ç íàâêîëèøíіì ñâіòîì, є ïіäãîòîâêîþ ïіäðîñòàþ÷îãî 
ïîêîëіííÿ äî ìàéáóòíüîї æèòòєäіÿëüíîñòі. Íåçàëåæíî âіä òîãî, ÿêèé 
ïðåäìåò âèêëàäàєòüñÿ, ãîëîâíå, ùîá ïðîöåñ íàâ÷àííÿ áóâ öіêàâèì äëÿ
ó÷íіâ, ñòàâèâ ïåðåä íèìè êîíêðåòíі çàâäàííÿ і äîïîìàãàâ çíàõîäèòè 
їõíє âèðіøåííÿ, äàâøè ïðîñòіð äëÿ ïðîÿâó òâîð÷îї ñàìîñòіéíîñòі, ùî 
ґðóíòóєòüñÿ íà îòðèìàíèõ çíàííÿõ і óìіííÿõ.

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. Äîáåðіòü õóäîæíі òâîðè (âіðøі, ïðèñëіâ’ÿ, îïîâіäàííÿ òîùî):
ó ÿêèõ ðîçêðèâàєòüñÿ ñóòü åêîíîìі÷íèõ ïîíÿòü;
ôîðìóєòüñÿ åêîíîìі÷íå ñòàâëåííÿ äî ñâіòó ðå÷åé (ïðåäìåòіâ).

2. Ðîçðîáіòü äіëîâó ãðó (ïðîєêò), ùî ñïðèÿє ôîðìóâàííþ óÿâëåíü 
ïðî ïðàâà ñïîæèâà÷іâ ïіä ÷àñ êóïіâëі òîâàðіâ і íàäàííÿ ïîñëóã.
3. Ðîçðîáіòü ôðàãìåíò óðîêó, ìåòà ÿêîãî – ñôîðìóâàòè óÿâëåííÿ 
ïðî åêîíîìіêó ñâîãî ìіñòà/ñåëà òà çàòðåáóâàíі ïðîôåñії ñâîãî íàñåëå-
íîãî ïóíêòó.

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1. Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó» (Âіäîìîñòі Âåðõîâíîї Ðàäè (ÂÂÐ), 
2017, № 38–39, ñò. 380).

2.  Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè, çàòâåðäæåíèé ïîñòà-
íîâîþ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè 21 ëþòîãî 2018 ð. № 87 (ó ðåäàê-

öії ïîñòàíîâè Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 24 ëèïíÿ 2019 ð. № 688).
3. Íàêàç Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 08.10.2019 № 1273 «Ïðî 

çàòâåðäæåííÿ òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì äëÿ 3–4 êëàñіâ çàêëàäіâ çàãàëüíîї 
ñåðåäíüîї îñâіòè».

4. Àçáóêà áåðåæëèâîñòè äëÿ äîøêîëüíèêîâ / àâò.-ñîñò. È.Ï. Ðîñëîâöåâà. – 
Ìîçûðü: Ñîäåéñòâèå, 2008. – 58 ñ.

5. Ìàòåìàòèêà: ïіäðó÷íèê äëÿ 3 êëàñó çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè. 
Ó 2 ÷àñòèíàõ/À. Çàїêà, Ñ. Òàðíàâñüêà. – Òåðíîïіëü: Ïіäðó÷íèêè і ïîñіáíèêè, 
2020.

6. https://znanija.com/task/5546976#readmore
7. http://megaznaika.com.ua/kazka/category/kazky-i-opovidannya-pro-

pratsovytyh-i-linyvyh/
8. https://xn--80aaukc.xn--j1amh/cgi-bin/search_m.pl?tag=%EF%F0%E0% 

F6%FF&sort=id
9. https://kazka.in/fairytails/folk/indians/groshi-chi-rozum.html
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Ð î ç ä і ë  5

ÑÓ×ÀÑÍІ ÌÅÒÎÄÈ ÍÀÂ×ÀÍÍß
ІÍÒÅÃÐÎÂÀÍÎÃÎ ÊÓÐÑÓ
«ß ÄÎÑËІÄÆÓÞ ÑÂІÒ»

5.1. Äèäàêòè÷íà ñóòü ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ
Ким би ви не стали в житті, вам завжди будуть 

потрібні знання, пам’ять, вимогливість і акуратність, 
спостережливість, фантазія, уява, увага, терпіння,
вміння логічно мислити, аналізувати, зіставляти і
узагальнювати.

 Ã. Àëüòøóëëåð

Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì ïî÷àòêîâîї îñâіòè ó äðóãîìó öèêëі íàâ÷àííÿ 
(3–4 êëàñè) ïåðåäáà÷åíî îðãàíіçàöіþ îñâіòíüîãî ïðîöåñó іç çàñòîñóâàííÿì 
äіÿëüíіñíîãî ïіäõîäó íà іíòåãðîâàíî-ïðåäìåòíіé îñíîâі. Ðåàëіçàöіÿ ìåòè 
ïî÷àòêîâîї îñâіòè ïåðåäáà÷àє âñåáі÷íèé ðîçâèòîê äèòèíè, її òàëàíòіâ, çäі-
áíîñòåé, êîìïåòåíòíîñòåé òà íàñêðіçíèõ óìіíü âіäïîâіäíî äî âіêîâèõ òà 
іíäèâіäóàëüíèõ ïñèõîôіçіîëîãі÷íèõ îñîáëèâîñòåé і ïîòðåá, ôîðìóâàííÿ 
öіííîñòåé, ðîçâèòîê ñàìîñòіéíîñòі, òâîð÷îñòі òà äîïèòëèâîñòі. 

Ïіäâèùåííÿ åôåêòèâíîñòі íàâ÷àííÿ áåçïîñåðåäíüî çàëåæèòü âіä äî-
öіëüíîñòі äîáîðó òà âèêîðèñòàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ, íàéáіëüø àäåêâàò-
íèõ íàâ÷àëüíіé òåìі, ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ, à òàêîæ âіä àêòèâіçàöії âñüîãî
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.

Íà â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ïîêëàäàєòüñÿ çàâäàííÿ ùîäî óäîñêî-
íàëåííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, ùî äàñòü çìîãó ó÷íÿì åôåêòèâíî, ÿêіñíî
çàñâîþâàòè ïðîãðàìîâèé ìàòåðіàë, îâîëîäіâàòè êîíêðåòíèìè âìіííÿ-
ìè, íàâè÷êàìè. Ïåðåä ó÷èòåëåì ïîñòàþòü ïèòàííÿ, ÿê çðîáèòè óðîê
öіêàâèì, ñó÷àñíèì, ùîá ó÷íі áóëè ñâіäîìèìè òà âìîòèâîâàíèìè äî íà-
â÷àííÿ; ÿê âèõîâàòè ëþäèíó, ÿêà á óìіëà ïîєäíàòè ñâіé äóõîâíèé ñâіò,
çíàííÿ, ïðàêòèêó, òâîð÷іñòü; ÿêі âіäøóêàòè öіêàâі ìåòîäè ðîáîòè ç 
äіòüìè, îáðàòè ïåâíó òàêòèêó, ñòèëü ðîáîòè; ÿê ñòâîðèòè óìîâè äëÿ
ïîçèòèâíîãî ðîçâèòêó, òâîð÷îї ðåàëіçàöії îñîáèñòîñòі ó÷íіâ.

Ïðîöåñ ðåôîðìóâàííÿ îñâіòè â Óêðàїíі є ñïðîáîþ çàñòîñóâàííÿ íî-
âèõ ôîðì ðîáîòè â ìåæàõ òðàäèöіéíîї ñèñòåìè. Îðãàíіçàöіÿ ïðîöåñó
íàâ÷àííÿ çäіéñíþєòüñÿ çà äîïîìîãîþ ðіçíîìàíіòíèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ.
Ùîá ìåòîäè íàâ÷àííÿ ñòàëè çàñîáîì òâîð÷îї äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ, ïî-
òðіáíî óñâіäîìèòè ñóòü ìåòîäó ÿê äèäàêòè÷íîї êàòåãîðії: éîãî õàðàêòå-
ðèñòèêó (îçíàêè, ñòðóêòóðó), ðіçíîìàíіòíіñòü ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ
(îïòèìàëüíó êëàñèôіêàöіþ), êðèòåðії âèáîðó ìåòîäіâ і ïîєäíàííÿ їõ ó 
êîæíіé êîíêðåòíіé ñèòóàöії íàâ÷àííÿ øêîëÿðіâ.

Ó ôіëîñîôñüêіé ëіòåðàòóðі ìåòîä õàðàêòåðèçóþòü ÿê ñïîñіá äîñÿã-
íåííÿ ìåòè, ïåâíèì ÷èíîì âïîðÿäêîâàíó äіÿëüíіñòü, ñïðÿìîâàíó íà 
îá’єêò. Ñïîñіá äіÿëüíîñòі ðîçãëÿäàþòü ÿê ñèñòåìó ïîñëіäîâíèõ äіé, ÿêі
çàáåçïå÷óþòü äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíîї ìåòè. Îòæå, òðàäèöіéíå òëóìà-
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÷åííÿ òåðìіíà ìåòîäè íàâ÷àííÿ – öå óïîðÿäêîâàíі ñïîñîáè âçàєìî ïî-
â’ÿçàíîї äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ é ó÷íіâ, ñïðÿìîâàíі íà ðîçâ’ÿçàííÿ íà-
â÷àëüíî-âèõîâíèõ çàâäàíü.

Íà ïðàêòèöі áóâàє âàæêî âèçíà÷èòè ÷іòêі ìåæі ìіæ ðіçíèìè ìåòî-
äàìè íàâ÷àííÿ: âîíè іíòåãðóþòüñÿ, ïåðåòèíàþòüñÿ, äîïîâíþþòü îäíå 
îäíîãî, óòâîðþþòü ñèñòåìó ïðèéîìіâ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ïåäàãîã і 
ó÷íі ðåàëіçóþòü ïîñòàâëåíі öіëі.

Ùîá ñïðîєêòóâàòè ìåòîä ÿê ìîäåëü ñâîєї äіÿëüíîñòі, ñóá’єêò ïîâè-
íåí íàñàìïåðåä âèçíà÷èòè é óñâіäîìèòè ìåòó. Áåç öüîãî íå ìîæå áóòè 
öіëåñïðÿìîâàíîї äіÿëüíîñòі. Ñàìå ìåòà çóìîâëþє âèáіð ñèñòåìè ïîñëі-
äîâíèõ äіé, ÿêі âåäóòü äî її äîñÿãíåííÿ, äî ïîðіâíÿííÿ ïðîìіæíèõ і 
êіíöåâèõ ðåçóëüòàòіâ. Ñïîñіá äіÿëüíîñòі ðåàëіçóєòüñÿ çà äîïîìîãîþ ðî-
çóìîâèõ, ïðàêòè÷íèõ і ïðåäìåòíèõ çàñîáіâ. Êîæíà äіÿ çäіéñíþєòüñÿ 
âіäïîâіäíèìè çàñîáàìè, íåîáõіäíèìè íå òіëüêè äëÿ її âèêîíàííÿ, à é 
äëÿ êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ, і ìàє òðè êîìïîíåíòè: ìîòîðíèé, ñåí-
ñîðíèé і öåíòðàëüíèé, ôóíêöії ÿêèõ – âèêîíàííÿ, êîíòðîëü і ðåãóëþ-
âàííÿ äії.

Ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ îá’єêòîì äіÿëüíîñòі ó÷èòåëÿ (ñóá’єêòà) є 
ó÷åíü, êëàñ, à ïðåäìåòîì – íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíà äіÿëüíіñòü êîæíîãî 
øêîëÿðà. Âëàñíå ïåäàãîãі÷íîþ ìåòîþ äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ є âñåáі÷íèé 
ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі ó÷íÿ, ùî äîñÿãàєòüñÿ òіëüêè â ðåçóëüòàòі íà-
â÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі äèòèíè. Òàê, ñêіëüêè á ó÷èòåëü íå 
ðîçïîâіäàâ ìàòåðіàë, ÿêùî ó÷åíü íå ñëóõàє, íå ìèñëèòü, íå çàïàì’ÿòîâóє
і âîëüîâèìè çóñèëëÿìè íå çîñåðåäæóє óâàãó òîùî, âіí íå îâîëîäіє öèì 
çìіñòîì, íå ðîçâèâàòèìóòüñÿ éîãî ìèñëåííÿ, ïàì’ÿòü, ïî÷óòòÿ, ñòàâ-
ëåííÿ äî íàâêîëèøíüîãî ñâіòó.

Ó÷èòåëü âèçíà÷àє äèäàêòè÷íі öіëі ñâîєї äіÿëüíîñòі, àíàëіçóþ÷è 
çìіñò (òåìè, ðîçäіëó, áëîêó, ìîäóëÿ òîùî) íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà. Âîíè 
ïåðåäáà÷àþòü:

ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ åëåìåíòіâ çíàíü (óÿâëåíü, ïîíÿòü, çàêîíîìіð-
íîñòåé ïðî îá’єêòè ïðèðîäè òà ðіçíі ñïîñîáè äіÿëüíîñòі) òà óìіíü
çàñòîñîâóâàòè їõ;
ðîçâèòîê ïñèõі÷íèõ ïðîöåñіâ і ÿêîñòåé îñîáèñòîñòі êîæíîї äèòèíè.

Âëàñíå ïåäàãîãі÷íà öіëü äîñÿãàєòüñÿ íå ÷åðåç áåçïîñåðåäíіé âïëèâ 
íà ó÷íÿ (îá’єêò), à ÷åðåç îðãàíіçàöіþ ïðîöåñó íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї 
äіÿëüíîñòі ñàìîãî ó÷íÿ.

Ó÷èòåëü óïðàâëÿє ó÷іííÿì øêîëÿðіâ, òîáòî ïëàíóє, îðãàíіçîâóє,
ñòèìóëþє, êîíòðîëþє, ðåãóëþє, êîðèãóє, àíàëіçóє é îöіíþє êіíöåâèé 
òà ïðîìіæíі ðåçóëüòàòè. Çìіñò óïðàâëіíñüêîї äіÿëüíîñòі ó÷èòåëÿ âè-
çíà÷àєòüñÿ îá’єêòèâíèìè ìåõàíіçìàìè ïðîöåñó îâîëîäіííÿ øêîëÿðàìè
çìіñòîì íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà òà âíóòðіøíіìè ìîæëèâîñòÿìè äіòåé 
(«çîíîþ àêòóàëüíîãî ðîçâèòêó» і «çîíîþ íàéáëèæ÷îãî ðîçâèòêó»). 
Òàêà çóìîâëåíіñòü ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî âëàñòèâîñòі, îçíàêè, çàêîíî-
ìіðíîñòі çìіíè îá’єêòà â áóäü-ÿêіé äіÿëüíîñòі, і â íàâ÷àííі òàêîæ, âè-
çíà÷àþòü õàðàêòåð і ñïîñîáè äіé íà íüîãî.

Îòæå, ìåòîä íàâ÷àííÿ – öå ñïîñіá öіëåñïðÿìîâàíîї âçàєìîïîâ’ÿçàíîї 
äіÿëüíîñòі ó÷èòåëÿ é ó÷íіâ, ÿêà âêëþ÷àє óïðàâëіíñüêі äії ó÷èòåëÿ 
(ïëàíóâàííÿ, îðãàíіçàöіÿ, ñòèìóëþâàííÿ, êîíòðîëü, êîðèãóâàííÿ, àíà-
ëіç і îöіíþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ) òà íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíі äії ó÷íіâ
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(çàñâîєííÿ і çàñòîñóâàííÿ êîìïîíåíòіâ çìіñòó íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà, ñà-
ìîóïðàâëіííÿ), ùî çàáåçïå÷óє îñâіòó, ðîçâèòîê і âèõîâàííÿ îñîáèñòîñòі 
êîæíîãî øêîëÿðà. «Ìåòîä íàâ÷àííÿ – öå ñåðöåâèíà ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, 
ëàíêà, ÿêà çâ’ÿçóє çàïðîєêòîâàíó ìåòó і êіíöåâèé ðåçóëüòàò» [1].

Ðåàëіçàöіÿ ìîæëèâîñòåé êîæíîãî ìåòîäó â çäіéñíåííі íàâ÷àííÿ, âè-
õîâàííÿ é ðîçâèòêó ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè ïîâ’ÿçàíà íàñàìïåðåä ç 
ðåàëіçàöієþ îá’єêòèâíîãî çìіñòó íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі
ó÷íіâ ó ïðîöåñі îâîëîäіííÿ ïåâíèì çìіñòîì íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà òà 
âçàєìîäієþ â÷èòåëÿ, ó÷íÿ, êîëåêòèâó. Ãîëîâíèìè, íàéіñòîòíіøèìè
îçíàêàìè ìåòîäó íàâ÷àííÿ є:

ñïîñіá îòðèìàííÿ іíôîðìàöії òà îâîëîäіííÿ ó÷íÿìè óìіííÿìè і íà-
âè÷êàìè;
ñïîñіá ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ і ó÷íіâ, êåðіâíèöòâà íàâ÷àëü-
íî-ïіçíàâàëüíîþ äіÿëüíіñòþ ó÷íіâ;
ñóêóïíіñòü óïîðÿäêîâàíèõ ïðèéîìіâ, äіé і îïåðàöіé, äîñòàòíіõ äëÿ
îòðèìàííÿ ðåçóëüòàòіâ ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ і ó÷íіâ;
ñïîñіá і ôîðìà ðóõó çìіñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó çà ïðàâèëàìè 
іíäóêòèâíîї ÷è äåäóêòèâíîї ëîãіêè éîãî ðîçãîðòàííÿ;
ñïîñіá і ðіâåíü ðóõó ïіçíàâàëüíîї ñàìîñòіéíîñòі é àêòèâíîñòі ó÷íіâ, 
ñïîñіá ñòèìóëþâàííÿ і ìîòèâàöії ó÷іííÿ, ñïîñіá åìîöіéíèõ ïåðå-
æèâàíü, ñïîñіá ôîðìóâàííÿ îöіííèõ ñóäæåíü.

Ìåòîäè íàâ÷àííÿ âèêîíóþòü îñâіòíþ, ðîçâèâàëüíó і âèõîâíó ôóíê-
öії, êðіì òîãî, ùå é ñòèìóëþâàëüíó, êîìóíіêàòèâíó, äіàãíîñòèêî-êîðè-
ãóâàëüíó ôóíêöії, ÿêі ïîòðіáíі äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöіîíóâàííÿ íà-
â÷àëüíîãî ïðîöåñó [1].

Êëàñèôіêàöіÿ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ – öå âïîðÿäêîâàíà çà ïåâíèìè îçíà-
êàìè ñèñòåìà ìåòîäіâ; ãðóïóâàííÿ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ çà ïåâíèìè îçíà-
êàìè òà âñòàíîâëåííÿ ìіæ íèìè çâ’ÿçêіâ. Íàãàäàєìî, ùî óíіâåðñàëüíîї 
êëàñèôіêàöії ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ íåìàє, îñêіëüêè є áåçëі÷ êðèòåðіїâ äëÿ
ãðóïóâàííÿ íàÿâíèõ [2]. Êîæåí ç ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ ìàє ïåâíі ïåðåâàãè і 
íåäîëіêè. Åôåêòèâíіñòü çàñòîñóâàííÿ їõ âèçíà÷àєòüñÿ ñïåöèôіêîþ êîí-
êðåòíîãî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Óíіâåðñàëüíèõ ðåêîìåíäàöіé ùîäî ñêëàäó 
òà çàñòîñóâàííÿ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ íå іñíóє. Ç ìåòîþ ìàêñèìàëüíîї åôåê-
òèâíîñòі ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ó÷èòåëü ñàìîñòіéíî ïðèéìàє ðіøåííÿ ïðî 
âèêîðèñòàííÿ òîãî ÷è іíøîãî ìåòîäó, ґðóíòóþ÷èñü íà âëàñíîìó äîñâіäі. 

ßê і äëÿ І öèêëó íàâ÷àííÿ (1–2 êëàñè), ó ІІ öèêëі (3–4 êëàñè) âèáіð 
ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ çóìîâëþєòüñÿ: çàãàëüíèìè öіëÿìè íàâ÷àííÿ; çìіñ-
òîì íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó òà ñïåöèôіêîþ ïðåäìåòíîї ãàëóçі; òåìïîì і 
òåðìіíîì ïðîöåñó íàâ÷àííÿ; ñòèëåì íàâ÷àííÿ òà ðіâíåì ïåäàãîãі÷íîї
ìàéñòåðíîñòі ïåäàãîãà; äèäàêòè÷íèì і ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íèì çàáåçïå-
÷åííÿì ïðîöåñó íàâ÷àííÿ; ðіâíåì ïіäãîòîâêè ó÷íіâ, їõíіìè ìîæëèâîñ-
òÿìè, âіêîâèìè îñîáëèâîñòÿìè, óìіííÿì íàâ÷àòèñÿ.

Ïіä ÷àñ ïëàíóâàííÿ óðîêіâ ó÷èòåëþ ïîòðіáíî âðàõîâóâàòè, ùî áóäü-
ÿêèé ìåòîä íàâ÷àííÿ ìàє òієþ ÷è іíøîþ ìіðîþ çàáåçïå÷óâàòè:

àêòèâíó ó÷àñòü ó÷íіâ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ;
âñòàíîâëåííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó â ñèñòåìі «â÷èòåëü – ó÷åíü»;
ìîæëèâіñòü çàñòîñóâàííÿ íàáóòèõ íàâè÷îê і çíàíü ó íàâ÷àëüíèõ 
òà ðåàëüíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ;
ñàìîñòіéíó òâîð÷ó äіÿëüíіñòü ðîáîòè ó÷íіâ ó ìàëèõ ãðóïàõ;
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ìîòèâàöіþ ó÷íіâ äî ïіäâèùåííÿ åôåêòèâíîñòі ñâîєї äіÿëüíîñòі íà 
óðîêàõ;
ôîðìóâàííÿ áàæàííÿ ó÷íіâ äî òâîð÷îї, ïðîäóêòèâíîї ïðàöі;
ïðàãíåííÿ ó÷íіâ äî àêòèâíèõ äіé, ùî äîïîìàãàþòü äîñÿãàòè óñïі-
õіâ, ìîòèâóþòü âëàñíó ïîâåäіíêó;
ìîäåëþâàííÿ ïîâåäіíêè, íåîáõіäíîї äëÿ óñïіøíîї ïðîôåñіéíîї òà 
ïіäïðèєìíèöüêîї äіÿëüíîñòі.

Òàê, íà îäíîìó óðîöі іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ìîæå 
áóòè âèêîðèñòàíî êіëüêà ðіçíèõ ìåòîäіâ çàëåæíî âіä çìіñòó éîãî ÷àñ-
òèí. Äåìîíñòðàöіÿ çìіíþєòüñÿ áåñіäîþ òà ïðàêòè÷íîþ ðîáîòîþ. Ðіçíі 
ìåòîäè ìîæóòü ïîєäíóâàòèñü òàê, ùî ïåðåâàæàòèìå êîòðèéñü îäèí àáî 
êіëüêà ìåòîäіâ. Íàïðèêëàä, áåñіäà ÷åðãóєòüñÿ ç íåâåëèêîþ ðîçïîâіääþ 
àáî ïîÿñíåííÿì, ïîÿñíåííÿ – ç äåìîíñòðàöієþ àáî ç ïðàêòè÷íîþ ðîáî-
òîþ òà іí. Àëå, ïîєäíóþ÷è ìåòîäè, âàðòî âèäіëèòè íà óðîöі ãîëîâíèé 
(ïðîâіäíèé), à іíøі – äîïîìіæíі.

Ó ІІ öèêëі íàâ÷àííÿ øèðîêîãî çàñòîñóâàííÿ íàáóâàє ãðóïà ìåòîäіâ 
íàâ÷àííÿ, ùî êëàñèôіêóþòüñÿ çà ðіâíåì ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ: 

ïîÿñíþâàëüíî-іëþñòðàòèâíèé;
ðåïðîäóêòèâíèé;
ïðîáëåìíå âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó;
÷àñòêîâî ïîøóêîâèé, àáî åâðèñòè÷íèé;
äîñëіäíèöüêèé.

Öÿ êëàñèôіêàöіÿ âðàõîâóє çäåáіëüøîãî ðіâåíü ïіçíàâàëüíîї äіÿëü-
íîñòі ó÷íіâ, áåç çîñåðåäæåííÿ óâàãè íà äæåðåëàõ çíàíü, ùî ïіäòâåð-
äæóє її íåäîñòàòíþ îáґðóíòîâàíіñòü.

Íàéâèùîþ ôîðìîþ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íÿ, ùî є ôîðìîþ ñàìî-
îñâіòè, є ñàìîñòіéíà ðîáîòà. Ñàìå îäíèì ç îñíîâíèõ çàâäàíü ïî÷àòêî-
âîї ëàíêè îñâіòè є ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê â ó÷íіâ íàâè÷êè ñàìîñòіé-
íîãî ó÷іííÿ. Äëÿ öüîãî ïіäáèðàþòü òàêі ìåòîäè òà îðãàíіçàöіéíі ôîðìè 
íàâ÷àííÿ, ÿêі ñïðèÿòèìóòü ðîçâèòêó ñàìîñòіéíîñòі ó÷íіâ. Íàóêîâöі 
ðîçãëÿäàþòü âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ïіçíàâàëüíà àêòèâíіñòü» ó òіñíîìó 
çâ’ÿçêó ç ïîíÿòòÿì «ñàìîñòіéíіñòü», õî÷à öі ïîíÿòòÿ íå є òîòîæíèìè.

Ñàìîñòіéíà ðîáîòà òіëüêè òîäі äîñÿãàє íàéáіëüøîãî óñïіõó, êîëè 
ó÷íі óñâіäîìëþþòü ñâîї äîñÿãíåííÿ ÿê ðåçóëüòàò ñàìîñòіéíîї äіÿëüíîñ-
òі, àíàëіçóþòü ñâîї ïîìèëêè, äîïóùåíі â ïðîöåñі ðîáîòè. Çíà÷íó ðîëü 
ó öüîìó âіäіãðàє àíàëіç ó÷èòåëåì ðîáîòè ó÷íіâ, êîëè âіí ñïðÿìîâóє 
ó÷íіâ íà ñàìîêîíòðîëü ðåçóëüòàòіâ ñâîєї íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.

Êîíêðåòíèìè ìåòîäàìè îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîї ðîáîòè, ÿêі íà ðіçíî-
ìó ðіâíі çàáåçïå÷óþòü ïіçíàâàëüíó ñàìîñòіéíіñòü øêîëÿðіâ, є âèêëàä 
íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó â÷èòåëåì ó ôîðìі ïðîáëåìíîї ðîçïîâіäі, ïðàê-
òè÷íі ðîáîòè, ñïîñòåðåæåííÿ, äîñëіäè, ðîáîòà ó÷íіâ ç ïіäðó÷íèêîì, õó-
äîæíüîþ і íàóêîâî-ïîïóëÿðíîþ ëіòåðàòóðîþ.

Óïðîâàäæåííÿ êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó ñòàâèòü ïåðåä çäîáóâà÷à-
ìè îñâіòè íîâå çàâäàííÿ – óìіòè â÷èòèñÿ, à äëÿ â÷èòåëÿ – íàâ÷èòè 
â÷èòèñÿ. Êîìïëåêñíèìè çàñîáàìè äëÿ ðåàëіçàöії öüîãî çàâäàííÿ є 
ñôîðìîâàíіñòü і ïîäàëüøèé ðîçâèòîê íàâ÷àëüíîї ñàìîñòіéíîñòі, ùî 
øèðîêî і ðіçíîáі÷íî ðåàëіçóєòüñÿ íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äî-
ñëіäæóþ ñâіò» ó ôîðìі ñàìîñòіéíèõ ðîáіò.
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Çàñòîñîâóþ÷è âіäïîâіäíі ìåòîäè â ïðîöåñі íàâ÷àííÿ, ó÷èòåëü îäíî-
÷àñíî ïðèâ÷àє äіòåé äî ïåâíèõ ëîãі÷íèõ îïåðàöіé, ôîðìóє â íèõ íàóêî-
âèé ñâіòîãëÿä, ðîçâèâàє çäіáíîñòі, âîëþ, іíòåðåñ, äîïîìàãàє âèðîáëåí-
íþ ñâіäîìîї ìîòèâàöії íàâ÷àííÿ. Ìåòîäè, êðіì îñâіòíüîãî çíà÷åííÿ,
ìàþòü і âèõîâíå, – îñü ÷îìó ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ïðåäìåòà ïîòðіáíî çà-
ñòîñîâóâàòè ðіçíі ìåòîäè, íå íàäàþ÷è ïåðåâàãè ëèøå îäíîìó ç íèõ.

Ó çàãàëüíîìó âèãëÿäі ñòðóêòóðà ñàìîñòіéíèõ ðîáіò ó÷íіâ òàêà:
îòðèìàííÿ çàâäàííÿ âіä ó÷èòåëÿ òà îáìіðêóâàííÿ éîãî çìіñòó;
óñâіäîìëåííÿ ìåòè ìàéáóòíüîї äіÿëüíîñòі, ìîáіëіçàöіÿ çíàíü,
óìіíü, íàêîïè÷åíîãî ïðàêòè÷íîãî äîñâіäó;
ïëàíóâàííÿ ìàéáóòíüîї äіÿëüíîñòі;
âèêîíàííÿ çàâäàííÿ; âíåñåííÿ êîðåêòèâіâ ó ðîáîòó, ÿêùî öå ïî-
òðіáíî, çäіéñíåííÿ ñàìîêîíòðîëþ;
àíàëіç ðåçóëüòàòіâ ðîáîòè (ïîðіâíÿííÿ їõ ç ìåòîþ).

Ó÷èòåëü îðãàíіçóє, ñêåðîâóє (ïîòî÷íèé іíñòðóêòàæ) і êîíòðîëþє äії 
ó÷íіâ ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ñàìîñòіéíîї ðîáîòè, íàäàþ÷è їì ðіçíó äîïîìîãó, 
ñòèìóëþþ÷è і çàîõî÷óþ÷è óñïіõ ó ðîáîòі, ïіäáèâàє ïіäñóìêè òà îöіíþє.

Äëÿ òîãî ùîá ñàìîñòіéíà ðîáîòà ó÷íіâ íà óðîêàõ (çàíÿòòÿõ) ç іíòå-
ãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» áóëà åôåêòèâíîþ, ïîòðіáíî äîòðè-
ìóâàòèñü ïåâíèõ óìîâ:

çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñòіéíîї ðîáîòè ìàþòü áóòè äîñòóïíèìè і ïîñèëü-
íèìè;
÷іòêà, êîíêðåòíà ïîñòàíîâêà çàâäàíü ïåðåä ó÷íÿìè;
õàðàêòåð çàâäàíü äëÿ ñàìîñòіéíîї ðîáîòè òà їõíÿ ñêëàäíіñòü íà 
ðіçíèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ ìàþòü çìіíþâàòèñÿ òà óðіçíîìàíіòíþâà-
òèñÿ;
çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñòіéíîї ðîáîòè ïîâèííі áóòè äèôåðåíöіéîâàíè-
ìè ùîäî ðіâíÿ ïіäãîòîâêè ó÷íіâ;
ìàє äîòðèìóâàòèñü ñèñòåìàòè÷íіñòü і ïîñëіäîâíіñòü çàñòîñóâàííÿ 
ñàìîñòіéíîї ðîáîòè ó÷íіâ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ;
ïîâèíåí іñíóâàòè âçàєìîçâ’ÿçîê êëàñíîї і äîìàøíüîї ñàìîñòіéíîї
ðîáîòè.

Åôåêòèâíіñòü ñàìîñòіéíîї íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ çðîñòàє,
ÿêùî íà ðіçíèõ åòàïàõ óðîêó âèêîðèñòàòè ñèñòåìó íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü
(çà çðàçêîì, ðåïðîäóêòèâíèõ, âàðіàòèâíèõ, òâîð÷èõ) òà ïіçíàâàëüíèõ
çàâäàíü, ïîáóäîâàíèõ çà ïðèíöèïîì çðîñòàííÿ ðіâíÿ ïіçíàâàëüíîї àê-
òèâíîñòі.

Ñàìîñòіéíó ðîáîòó çàñòîñîâóþòü íà âñіõ åòàïàõ óðîêó, àëå ç îá’єê-
òèâíèõ ïðè÷èí ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ìàéæå íå îðãàíіçîâóþòü íà åòàïі 
âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó.

Ìåòîä ÿê ñóêóïíіñòü ìåòîäè÷íèõ ïðèéîìіâ

Áóäü-ÿêèé ìåòîä ðåàëіçóєòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïðèéîìіâ, îðãàíі÷íî ïî-
єäíàíèõ ìіæ ñîáîþ â ïåâíó ñèñòåìó. Â îêðåìèõ ñèòóàöіÿõ ïðèéîì ìîæå
áóòè ìåòîäîì íàâ÷àííÿ, і, íàâïàêè, ìåòîä ìîæå áóòè ïðèéîìîì, òîìó 
ùî âîíè äіàëåêòè÷íî âçàєìîçâ’ÿçàíі. Íàïðèêëàä, áåñіäà – ñàìîñòіéíèé 
ìåòîä íàâ÷àííÿ, àëå êîëè ïåäàãîã åïіçîäè÷íî âèêîðèñòîâóє її ïіä ÷àñ 
ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü, òî ñòàє ïðèéîìîì íàâ÷àííÿ, ùî âõîäèòü äî ìåòîäó
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ïðàêòè÷íèõ äіé. Ìåòîä і ïðèéîì ìîæóòü ìіíÿòèñÿ ìіñöÿìè. Ñâîþ íàçâó 
òîé ÷è іíøèé ìåòîä íàâ÷àííÿ äіñòàє çà ïðîâіäíèì äèäàêòè÷íèì ïðè-
éîìîì, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü íà êîíêðåòíîìó çàíÿòòі (óðîöі). 

Ìåòîäè÷íèé ïðèéîì – öå åëåìåíò òîãî ÷è іíøîãî ìåòîäó, ÿêèé âè-
ðàæàє ïåâíó äіþ â÷èòåëÿ і ó÷íіâ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ. Íàïðèêëàä, çàïèñ 
íà äîøöі, ïåâíà іíòîíàöіÿ ãîëîñó, ëîãі÷íі àêöåíòè, ïîâòîðåííÿ äóìêè 
äåêіëüêà ðàçіâ òîùî. Äî íåãàòèâíèõ ïðèéîìіâ ìîæíà âіäíåñòè: øâèä-
êó, ìåòóøëèâó õîäó ïî êëàñó, çàíàäòî ãîëîñíå äåêëàìóâàííÿ, ìîðàëі-
çóâàííÿ, ùî íå äàє çìîãè ó÷íÿì çîñåðåäèòèñü íà óðîöі.

Âіäïîâіäíèé ìåòîäè÷íèé ïðèéîì ñïðÿìîâóє äіÿëüíіñòü ó÷íіâ íà 
ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêîãîñü ïåâíîãî ÷àñòêîâîãî äèäàêòè÷íîãî çàâäàííÿ. Âèêî-
ðèñòàííÿ ðіçíèõ äèäàêòè÷íèõ ïðèéîìіâ çàáåçïå÷óє àêòèâіçàöіþ ïіçíà-
âàëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, ïîãëèáëåíå çàñâîєííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

Óñі ïðèéîìè, çàëåæíî âіä íàâ÷àëüíîї ìåòè óðîêó, â÷èòåëü óçãîäæóє 
ç îñíîâíèìè ìåòîäàìè. Íàïðèêëàä, çàñòîñîâóþ÷è ìåòîä áåñіäè, â÷è-
òåëü ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíîї ñèòóàöії àáî ÿê 
îïîðó äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ åâðèñòè÷íèõ çàâäàíü íàâ÷àëüíі òàáëèöі, íà-
òóðàëüíі îá’єêòè òà іíøі çàñîáè. Ïіä ÷àñ ðîçïîâіäі â÷èòåëü ìîæå ïî-
ñòóïîâî çàðèñîâóâàòè ñõåìó îá’єêòà íà äîøöі, ùî çíà÷íî ïіäâèùóє 
àêòèâіçàöіþ íàâ÷àííÿ.

Åôåêòèâíіñòü ïðîöåñó íàâ÷àííÿ çíà÷íîþ ìіðîþ çàëåæèòü ÿê âіä 
âäàëîãî âèáîðó ìåòîäіâ, òàê і âіä їõíіõ âíóòðіøíіõ ñòðóêòóð, óìіëîãî 
ïîєäíàííÿ ïðèéîìіâ çîâíіøíüîї äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ і âíóòðіøíüîї ïіç-
íàâàëüíîї ñàìîäіÿëüíîñòі ó÷íіâ. Äëÿ ñòèìóëþâàííÿ ìèñëåííÿ і ïіçíà-
âàëüíîãî іíòåðåñó ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî
êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ó ІІ öèêëі íàâ÷àííÿ çàñòîñîâóþòü ðіçíîìà-
íіòíі ïðèéîìè. Ãîëîâíèìè ç íèõ є çáàãà÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó 
íîâèìè öіêàâèìè ôàêòàìè, ÿêі âіäñóòíі â ïіäðó÷íèêó, çäіéñíåííÿ ïðî-
áëåìíîãî ïіäõîäó äî íàâ÷àííÿ, âèêîðèñòàííÿ åëåìåíòіâ öіêàâîãî, åìî-
öіéíèõ ñòèìóëіâ; äåìîíñòðóâàííÿ ðіçíèõ âèäіâ íàòóðàëüíèõ îá’єêòіâ, 
ñõåì, äіàïîçèòèâіâ, ñëàéäіâ, ôîòîãðàôіé, ìóëÿæіâ, ìîäåëåé òîùî.

Ìåòîäè÷íі ïðèéîìè ìîæíà êëàñèôіêóâàòè çà ïåâíèì õàðàêòåðîì òà 
ñèñòåìàòèçóâàòè ó âіäïîâіäíі ãðóïè. Ïåðåäóñіì ìîæóòü áóòè âèäіëåíі 
ïðèéîìè, ÿêі ïðèñóòíі ìàéæå â êîæíîìó ìåòîäі, à ñàìå: ëîãі÷íі, îðãà-
íіçàöіéíі і òåõíі÷íі.

Äî ëîãі÷íèõ íàëåæàòü ïðèéîìè çáóäæåííÿ і ðîçâèòêó ïіçíàííÿ, âè-
ÿâëåííÿ іñòîòíèõ îçíàê îá’єêòіâ àáî ÿâèù, ïîðіâíÿííÿ îá’єêòіâ (âèÿâ-
ëåííÿ îäíàêîâèõ і âіäìіííèõ ðèñ), âèñíîâêè, óçàãàëüíåííÿ. Öі ïðèéî-
ìè çàáåçïå÷óþòü ðîçâèòîê ìèñëåííÿ ó÷íіâ, ñàìîñòіéíіñòü їõíüîї ðîáîòè. 
Íàïðèêëàä, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè, ïîðіâíÿííÿ, âèçíà÷åííÿ, âèÿâëåííÿ
ñïіëüíèõ òà âіäìіííèõ îçíàê, óçàãàëüíåííÿ, âèñíîâêè.

Îðãàíіçàöіéíі ïðèéîìè ñïðÿìîâóþòü óâàãó íà ñïðèéìàííÿ і ðîáîòó 
ó÷íіâ. Äî íèõ íàëåæàòü іíäèâіäóàëüíі, ôðîíòàëüíі, ãðóïîâі âèäè ïðî-
âåäåííÿ ðîáіò; ðіçíі òèïè çàâäàíü (îäíàêîâі, ðіçíі, іíäèâіäóàëüíі); âè-
ãîòîâëåííÿ і âèêîðèñòàííÿ ïåâíèõ êàðòîê, іíñòðóêöіé òîùî. Íàïðè-
êëàä, ñêëàäàííÿ ïëàíó, äåìîíñòðóâàííÿ îá’єêòіâ ó÷èòåëåì, ðîçãëÿä
ó÷íÿìè îá’єêòіâ ó âëàñíèõ ðóêàõ òîùî.

Äî òåõíі÷íèõ íàëåæàòü ïðèéîìè, ÿêèìè äîñÿãàєòüñÿ ïіäãîòîâêà ðî-
áî÷îãî ìіñöÿ, âèêîðèñòàííÿ ðіçíîãî îáëàäíàííÿ, äîïîìіæíèõ ìàòåðіàëіâ 
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і çàñîáіâ (ïîâîäæåííÿ ç âèó÷óâàíèìè îá’єêòàìè àáî ìàòåðіàëàìè, ïðè-
ëàäàìè òà іí.). Íàïðèêëàä, çàïèñè ó çîøèòè, çàïîâíåííÿ ñõåì і òà-
áëèöü, çíàõîäæåííÿ âіäïîâіäåé ó êíèæöі, äîáіð îá’єêòіâ òîùî.

Âàðіàíòè ïîєäíàííÿ ðіçíèõ ïðèéîìіâ ìîæóòü áóòè ðіçíèìè çàëåæíî
âіä çìіñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó. Òâîð÷à àêòèâíіñòü і ïåäàãîãі÷íà ìàé-
ñòåðíіñòü ó÷èòåëÿ çàëåæàòü âіä óìіëîãî âèêîðèñòàííÿ іñíóþ÷èõ і ðîç-
ðîáëåííÿ íîâèõ ïðèéîìіâ, çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ ïіäâèùóє ðіâåíü íàâ÷àí-
íÿ і âèõîâàííÿ ó÷íіâ.

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ìåòîäó íàâ÷àííÿ òà ìåòîäè÷íîìó ïðèéîìó.
2. Ïîçíà÷òå âèçíà÷åííÿ, ÿêå âіäïîâіäàє ïîíÿòòþ «ìîäåëþâàííÿ ïðè-
ðîäíèõ îá’єêòіâ». Öå:

À ìåòîä äîñëіäæåííÿ îá’єêòіâ ïðèðîäè çà äîïîìîãîþ ãëîáóñà,
іãðàøîê, ñõåì

Á ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ îá’єêòіâ ïðèðîäè â ïðîöåñі ìîäåëþþ÷îї
äіÿëüíîñòі

Â ñòâîðåííÿ áóäü-÷îãî ìàòåðіàëüíîãî àáî óÿâíîãî, ùî âіäîáðàæàє
îá’єêò, çàìіíþє éîãî і äàє ïåâíó іíôîðìàöіþ ïðî íüîãî

Ã ñõåìàòè÷íå çîáðàæåííÿ îá’єêòіâ ïðèðîäè â ïðîöåñі ìîäåëþþ-
÷îї äіÿëüíîñòі

3. Âèáіð ïðîáëåìíèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ ó ïðîöåñі çàñâîєííÿ ìîëîä-
øèìè øêîëÿðàìè çìіñòó ïðèðîäîçíàâñòâà âèçíà÷àєòüñÿ òàêèìè
êðèòåðіÿìè:

À ëîêàëüíà і çàãàëüíà ãîòîâíіñòü ó÷íіâ, çìіñò íàâ÷àëüíîãî ìàòå-
ðіàëó

Á çìіíà ïîñëіäîâíîñòі âèâ÷åíèõ ó ïіäðó÷íèêó ôàêòіâ, ïîÿñíåíü
îïèñіâ

Â íåîáõіäíіñòü çàëó÷åííÿ äîäàòêîâîї іíôîðìàöії, ÿêà âèõîäèòü çà
ìåæі çìіñòó ïîíÿòòÿ, ùî ïåðåäáà÷åíî ïðîãðàìîþ

Ã ìåòîäè÷íà ïіäãîòîâêà â÷èòåëÿ
4. Äî åâðèñòè÷íèõ (÷àñòêîâî-ïîøóêîâèõ) ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ ïðèðîäî-
çíàâñòâà íàëåæàòü:

À ñòâîðåííÿ â÷èòåëåì ïðîáëåìíîї íàâ÷àëüíîї ñèòóàöії, ïîåòàïíå
її ðîçâ’ÿçóâàííÿ ç àíàëіçîì ïîñëіäîâíîñòі і ëîãіêè âèðіøåííÿ
çàâäàííÿ

Á ñïîñîáè åëåìåíòàðíîãî çàñâîєííÿ òâîð÷îї äіÿëüíîñòі (ïåâíèõ її 
) ð ð ðåòàïіâ) ïіä ÷àñ ðîáîòè ç îá’єêòàìè ïðèðîäè

Â ôîðìóëþâàííÿ â÷èòåëåì ðèòîðè÷íèõ çàïèòàíü, íà ÿêі âіí ñàì
âіäïîâіäàє

Ã ïðîáëåìíà ðîçïîâіäü, ïіä ÷àñ ÿêîї äіòè çíàéîìëÿòüñÿ ç õîäîì
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìíîї ñèòóàöії

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1. Åíöèêëîïåäіÿ îñâіòè/ Àêàä. ïåä. íàóê Óêðàїíè; ãîëîâíèé ðåä.
Â. Ã. Êðåìåíü. – Êèїâ : Þðіíêîì Іíòåð, 2008. – 1040 ñ.

2. Ãіëüáåðã Ò., Òàðíàâñüêà Ñ., Ïàâè÷ Í. Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ іíòå-
ãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ó 1–2 êëàñàõ çàêëàäіâ çàãàëü-

íîї ñåðåäíüîї îñâіòè íà çàñàäàõ êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó. – Êèїâ : Ãåíåçà, 
2019. – Ñ. 121.
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3. Êîìïëåêñ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîї äèñöèïëіíè 
«Ïðèðîäîçíàâñòâî» ç ìåòîäèêîþ âèêëàäàííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Ïðèðîäîçíàâ-
ñòâî» äëÿ ñïåöіàëüíîñòі 013 Ïî÷àòêîâà îñâіòà. Àâòîð: êàíäèäàò ïåä. íàóê, 
äîöåíò â. î. çàâіäóâà÷à êàôåäðè ïåäàãîãіêè òà îñâіòè Ë. Â. Çàäîðîæíà-Êíÿã-
íèöüêà. Ðåæèì äîñòóïó: äàòà çâåðíåííÿ 13/10/2020. – Òåêñò : åëåêòðîííèé.

4. Ëіííіê Î. Î. Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Ëþäèíà і ñâіò». – 
Êèїâ : Âèäàâíè÷èé Äіì «Ñëîâî». – 2010. – Ñ. 50–80.

5. Íàðî÷íà Ë. Ê., Êîâàëü÷óê Ã. Â., Ãîí÷àðîâà Ê. Ä. Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ
ïðèðîäîçíàâñòâà. – Êèїâ : Âèùà øêîëà. – 1990. – Ñ. 179–186.

5.2. Õàðàêòåðèñòèêà ñëîâåñíèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ

Ïіä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ñëîâåñíèõ ìåòîäіâ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ äæåðå-
ëîì çíàíü ñòàє ñëîâî. Óñі ñëîâåñíі ìåòîäè ìîæíà ðîçïîäіëèòè íà ìîíî-
ëîãі÷íі (ðîçïîâіäü, ðîáîòà ç òåêñòàìè êíèã) òà äіàëîãі÷íі (áåñіäà, ïîëі-
ëîã).

Ïîÿñíåííÿ – ñëîâåñíå òëóìà÷åííÿ ïîíÿòü, ÿâèù, ïðèíöèïіâ äіé 
ïðèëàäіâ, íàî÷íèõ ïîñіáíèêіâ, ñëіâ, òåðìіíіâ òîùî. Ìåòîä ïîÿñíåííÿ
ïåðåâàæíî âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ âèêëàäàííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó, à òà-
êîæ ó ïðîöåñі çàêðіïëåííÿ, îñîáëèâî òîäі, êîëè â÷èòåëü áà÷èòü, ùî 
ó÷íі ùîñü íå çðîçóìіëè.

Ðîçïîâіäü – ïîñëіäîâíå ðîçêðèòòÿ çìіñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó. 
Ó ñòðóêòóðі ðîçïîâіäі ìîæíà âèäіëèòè òðè ÷àñòèíè: âñòóïíà (ñòâîðåí-
íÿ ïðîáëåìíîї ñèòóàöії – çàâ’ÿçêè); îñíîâíà (ðîçêðèòòÿ îñíîâíîãî çìіñ-
òó – êóëüìіíàöіÿ); çàêëþ÷íà (ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè). Âèäè ðîçïîâіäі 
çà õàðàêòåðîì âèêëàäó îñíîâíîãî ìàòåðіàëó: ðîçïîâіäü-îïèñ; ðîçïî-
âіäü-îïîâіäàííÿ; ðîçïîâіäü-ïîÿñíåííÿ; ðîçïîâіäü-ìіðêóâàííÿ.

Âèäè ðîçïîâіäі çà ðіâíåì ïіçíàâàëüíîї ñàìîñòіéíîї äіÿëüíîñòі: ðå-
ïðîäóêòèâíà ðîçïîâіäü, ïðîáëåìíèé âèêëàä. Ðîçïîâіäі ïîäіëÿþòü íà: 
õóäîæíі, íàóêîâі, íàóêîâî-ïîïóëÿðíі, îïèñîâі.

Õóäîæíÿ ðîçïîâіäü – îáðàçíèé ïåðåêàç ôàêòіâ, â÷èíêіâ äіéîâèõ îñіá 
(àëå ïіä ÷àñ âèêëàäàííÿ äèñöèïëіíè «іíôîðìàòèêà» – íå âèêîðèñòîâóþòü). 

Íàóêîâî-ïîïóëÿðíà ðîçïîâіäü ґðóíòóєòüñÿ íà àíàëіçі ôàêòè÷íîãî 
ìàòåðіàëó, òîìó âèêëàä ïîâ’ÿçàíèé ç òåîðåòè÷íèì ìàòåðіàëîì, ç àá-
ñòðàêòíèìè ïîíÿòòÿìè.

Ðîçïîâіäü-îïèñ äàє ïîñëіäîâíèé âèêëàä îçíàê, îñîáëèâîñòåé ïðåä-
ìåòіâ і ÿâèù íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі.

Ìåòîäè ïîÿñíåííÿ, ðîçïîâіäі âèêîðèñòîâóþòü çäåáіëüøîãî ïіä ÷àñ 
ïîâіäîìëåííÿ íîâèõ çíàíü і ìåíøîþ ìіðîþ – â ïðîöåñі çàêðіïëåííÿ. 
Їõíÿ ïåðåâàãà ïîëÿãàє â òîìó, ùî ó÷íÿì çà ïîðіâíÿíî êîðîòêèé ÷àñ 
ìîæå áóòè ïîâіäîìëåíî çíà÷íèé îáñÿã çíàíü. Ïðîòå öі ìåòîäè íå äàþòü 
çìîãè âèçíà÷èòè àêòèâíіñòü ó÷íіâ, їõíþ ó÷àñòü ó ðîáîòі, â÷èòåëåâі 
âàæêî âèÿâèòè, ÿê â ó÷íіâ ç éîãî ñëіâ ôîðìóþòüñÿ óÿâëåííÿ ïðî 
îá’єêòè, ùî є ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ.

Áåñіäà – ìåòîä íàâ÷àííÿ, ùî ïåðåäáà÷àє çàïèòàííÿ – âіäïîâіäі. Çà 
ïðèçíà÷åííÿì ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі ðîçðіçíÿþòü:

 âñòóïíó áåñіäó, ÿêó ïðîâîäÿòü ç ó÷íÿìè ÿê ïіäãîòîâêó äî ëàáîðà-
òîðíèõ çàíÿòü, åêñêóðñіé, äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó;

 áåñіäó-ïîâіäîìëåííÿ, ùî áàçóєòüñÿ ïåðåâàæíî íà ñïîñòåðåæåííÿõ, 
îðãàíіçîâàíèõ ó÷èòåëåì íà óðîöі çà äîïîìîãîþ íàî÷íèõ ïîñіáíèêіâ, 
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çàïèñіâ íà äîøöі, òàáëèöü, ìàëþíêіâ, à òàêîæ íà ìàòåðіàëі òåê-
ñòіâ ëіòåðàòóðíèõ òâîðіâ, äîêóìåíòіâ;
áåñіäó-ïîâòîðåííÿ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ çàêðіïëåííÿ íàâ÷àëüíîãî
ìàòåðіàëó; êîíòðîëüíó áåñіäó – äëÿ ïåðåâіðêè çàñâîєíèõ çíàíü.

Çà õàðàêòåðîì äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ó ïðîöåñі áåñіäè âèäіëÿþòü òàêі їõíі 
îñíîâíі âèäè: ðåïðîäóêòèâíà, åâðèñòè÷íà, êàòåõіçèñíà. Ðåïðîäóêòèâíà
áåñіäà ñïðÿìîâàíà íà âіäòâîðåííÿ ðàíіøå çàñâîєíîãî ìàòåðіàëó. Її ïðî-
âîäÿòü ç âèâ÷åíîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó. Âіäïîâіäàþ÷è íà çàïèòàííÿ 
â÷èòåëÿ, ó÷íі ïîâòîðþþòü ïðîéäåíèé ìàòåðіàë, çàêðіïëþþòü éîãî,
âîäíî÷àñ äåìîíñòðóþ÷è ðіâåíü çàñâîєííÿ. Òàêà áåñіäà ìîæå áóòè ñó-
ïóòíüîþ, ïîòî÷íîþ, ïіäñóìêîâîþ, ñèñòåìàòèçóþ÷îþ. Ñóòü åâðèñòè÷íîї
(ñîêðàòіâñüêîї) áåñіäè ïîëÿãàє â òîìó, ùî â÷èòåëü óìіëî ñôîðìóëüîâà-
íèìè çàïèòàííÿìè ñêåðîâóє ó÷íіâ íà ôîðìóâàííÿ íîâèõ ïîíÿòü, âè-
ñíîâêіâ, ïðàâèë, âèêîðèñòîâóþ÷è íàáóòі çíàííÿ, ñïîñòåðåæåííÿ. Êàòå-
õіçèñíà áåñіäà ïåðåäáà÷àє âіäòâîðåííÿ âіäïîâіäåé, ÿêі ïîòðåáóþòü
òðåíóâàííÿ ïàì’ÿòі. Ó øêîëàõ її âèêîðèñòîâóþòü òàê, ùî ó÷íіâ ïіä-
âîäÿòü äî ñàìîñòіéíîї ðîçóìîâîї äіÿëüíîñòі, äî ñàìîñòіéíîãî ìèñëåííÿ.
Êàòåõіçèñíà áåñіäà äàє çìîãó ïðîêîíòðîëþâàòè ðîçóìіííÿ ó÷íÿìè âæå
âèâ÷åíîãî ìàòåðіàëó, ñïðèÿє ðîçâèòêîâі ìèñëåííÿ і òðåíóє ïàì’ÿòü.

Ðîáîòà ç ïіäðó÷íèêîì – îðãàíіçàöіÿ ñàìîñòіéíîї ðîáîòè ó÷íіâ ç
äðóêîâàíèì òåêñòîì, ùî äàє їì çìîãó ãëèáîêî îñìèñëèòè íàâ÷àëüíèé
ìàòåðіàë, çàêðіïèòè éîãî, âèÿâèòè ñàìîñòіéíіñòü ó íàâ÷àííі. Іñíóþòü 
ðіçíі âèäè ñàìîñòіéíîї ðîáîòè ç ïіäðó÷íèêîì. Íàéïîøèðåíіøèé – ÷è-
òàííÿ òåêñòó ïіäðó÷íèêà ç ìåòîþ çàêðіïëåííÿ çíàíü, çäîáóòèõ íà óðî-
öі. Ðîçïî÷èíàþ÷è ÷èòàííÿ ïіäðó÷íèêà, ó÷åíü ïîâèíåí ïðèãàäàòè ìàòå-
ðіàë, ÿêèé âіí âèâ÷àâ íà óðîöі. Іíøà ôîðìà ñàìîñòіéíîї ðîáîòè ç 
ïіäðó÷íèêîì – âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ, íàâåäåíі â ïіäðó÷íèêàõ ïіñëÿ 
òåêñòó. Öå ïðèâ÷àє ó÷íіâ äî óâàæíîãî ÷èòàííÿ òåêñòó, âіäîêðåìëåííÿ
â íüîìó ãîëîâíîãî, äîïîìàãàє âñòàíîâëþâàòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі
çâ’ÿçêè, âèÿâëÿòè і çàïàì’ÿòîâóâàòè íàéіñòîòíіøå.

Îêðåìèì âèäîì ñàìîñòіéíîї ðîáîòè є ðîçãëÿä і àíàëіç ó÷íÿìè òà-
áëèöü, ìàëþíêіâ òà іíøèõ іëþñòðàöіé, óìіùåíèõ ó ïіäðó÷íèêó. Ùîá
òàêà ñàìîñòіéíà ðîáîòà ìàëà îñìèñëåíèé õàðàêòåð, ó÷íÿì ïðîïîíóþòü
ïîâ’ÿçóâàòè ðîçãëÿä і àíàëіç ç òåêñòîì ïіäðó÷íèêà òà çíàííÿìè, çäî-
áóòèìè íà óðîêàõ. Äëÿ óñïіøíîї ðîáîòè ç ïіäðó÷íèêîì ó÷íіâ ñëіä íà-
â÷èòè ðіçíèõ ôîðì çàíîòîâóâàííÿ îïðàöüîâàíîãî ìàòåðіàëó (ïëàí, êîí-
ñïåêò, òåçè, âèïèñóâàííÿ öèòàò, ãðàôі÷íі çàïèñè òîùî).

Розглянь схему. Розкажи, який шлях проходить вода перед тим, як потрапити у 
твій дім [1].
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За малюнками розкажіть, що виготовляють за допомогою грибів-невидимок – 
цвілі та дріжджів.

Чого бояться бактерії? Складіть історії за малюнками.

За малюнками складіть розповідь про значення тварин у житті людини.

Îäíієþ ç âàæëèâèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó÷íіâ 3–4 êëàñіâ є ÷èòàöüêà
êîìïåòåíòíіñòü, ÿêà âàæëèâà íå ëèøå äëÿ óñïіøíîãî íàâ÷àííÿ, àëå 
é â ïîäàëüøîìó æèòòі. Òîìó çàâäàííÿì ïî÷àòêîâîї ëàíêè є ôîðìóâàí-
íÿ òà ðîçâèòîê öієї êîìïåòåíòíîñòі, ùî ïîëÿãàє â ðîçóìіííі òåêñòіâ, 
çíàõîäæåííі òà îöіíþâàííі íàÿâíîї â íèõ іíôîðìàöії.

Ó äèäàêòè÷íèõ і ïñèõîëîãі÷íèõ äîñëіäæåííÿõ óêðàїíñüêèõ ó÷åíèõ 
÷èòàöüêó êîìïåòåíòíіñòü ðîçãëÿäàþòü ÿê áàçîâó ñêëàäîâó ïіçíàâàëü-
íîї і êîìóíіêàòèâíîї êîìïåòåíòíîñòåé. Çà âèçíà÷åííÿì Î. ß. Ñàâ÷åí-
êî, – «öå іíòåãðîâàíå îñîáèñòіñíî-äіÿëüíіñíå óòâîðåííÿ, ùî є ðåçóëüòà-
òîì âçàєìîäії çíàíü, óìіíü, öіííіñíèõ ñòàâëåíü [8].

Ïîíÿòòÿ «÷èòàöüêîї êîìïåòåíòíîñòі» òіñíî ïîâ’ÿçàíå ç ïîíÿòòÿì 
ôóíêöіîíàëüíîї ãðàìîòíîñòі. Ïðè öüîìó éäåòüñÿ íå ïðî òåõíіêó ÷è-
òàííÿ, à ïðî çäàòíіñòü іíäèâіäà ÷èòàòè ç ìåòîþ íàáóòòÿ íîâèõ çíàíü, 
ÿêі äîïîìàãàþòü ó ïðàêòè÷íîìó æèòòі é ó ïîäàëüøîìó íàâ÷àííі.
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×èòàííÿ ç ìåòîþ çíàõîäæåííÿ іíôîðìàöії äëÿ âèêîíàííÿ êîíêðåò-
íîãî çàâäàííÿ íàçèâàþòü ôóíêöіîíàëüíèì. Ôóíêöіîíàëüíå ÷èòàííÿ ïå-ÿ
ðåäáà÷àє âîëîäіííÿ òàêèìè íàâè÷êàìè: ïîøóê іíôîðìàöії; ðîçóìіííÿ 
ïðî÷èòàíîãî; ðîáîòó ç îòðèìàíîþ іíôîðìàöієþ (іíòåðïðåòàöіÿ, îöіíêà); 
çàñòîñóâàííÿ іíôîðìàöії äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ. Öі âìіííÿ ôîðìóþòü-
ñÿ ó äіòåé іç ñàìîãî äèòèíñòâà; їõíіé ðіâåíü çàëåæèòü âіä äîøêіëüíîãî 
ðîçâèòêó, îñâіòíüîї ïðîãðàìè, â÷èòåëіâ, áàòüêіâ і ñàìîї ëþäèíè.

Ó÷íі, ÿêі âîëîäіþòü ôóíêöіîíàëüíèì ÷èòàííÿì, çäàòíі âèçíà÷àòè
òåìó òà îñíîâíó äóìêó ïèñüìîâîãî òåêñòó, äîáèðàòè ç íüîãî ïîòðіáíó 
іíôîðìàöіþ, ðîáèòè âèñíîâêè, âіäðіçíèòè òî÷êó çîðó àâòîðà âіä ôàêòó,
ðîçóìіòè ïåðåíîñíå çíà÷åííÿ òåêñòó òîùî. Äëÿ âіäïðàöþâàííÿ íàâè-
÷îê ôóíêöіîíàëüíîãî ÷èòàííÿ íà óðîêàõ ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äî-
ñëіäæóþ ñâіò» ñëіä âðàõóâàòè òàêі ïîðàäè äëÿ ó÷íіâ:

íàñàìïåðåä ïîòðіáíî íàâ÷èòèñÿ ÷èòàòè ó òåìïі, äîñòàòíüîìó äëÿ 
ðîçóìіííÿ çìіñòó ïðî÷èòàíîãî (ßêå ìîæå áóòè ôóíêöіîíàëüíå ÷è-
òàííÿ, êîëè ó÷åíü ÷èòàє çàíàäòî ïîâіëüíî!);
ÿêùî âè ÷èòàєòå íàóêîâî-ïîïóëÿðíèé òåêñò, ñôîðìóëþéòå çà-
âäàííÿ (ìåòó ÷èòàííÿ) і òðèìàéòå éîãî â ãîëîâі. Íàïðèêëàä: «ßê
ÿ ìîæó çàñòîñóâàòè öþ іíôîðìàöіþ äëÿ çáåðåæåííÿ âëàñíîãî 
çäîðîâ’ÿ?». ×åðåç äåÿêèé ÷àñ ñôîðìóєòüñÿ çâè÷êà ÷èòàòè íå ïðî-
ñòî òàê, à îöіíþâàòè êîðèñíіñòü îäåðæóâàíîї іíôîðìàöії äëÿ äî-
ñÿãíåííÿ ñâîєї ìåòè;
âàæëèâèì çàâäàííÿì є íàâ÷èòèñÿ äåòàëüíî ïåðåêàçóâàòè ïðî÷èòà-
íå, à ïîòіì âèäіëÿòè îñíîâíі äóìêè ç òåêñòó.

Íàéêðàùå ôóíêöіîíàëüíå ÷èòàííÿ ôîðìóєòüñÿ íà óðîêàõ «ß äîñëі-
äæóþ ñâіò» òà ìàòåìàòèêè.

Ôóíêöіîíàëüíå ÷èòàííÿ ìàє äóæå ìàëî ñïіëüíîãî ç ïðåäìåòîì 
«óêðàїíñüêà ìîâà òà ëіòåðàòóðà», âîíî áіëüøîþ ìіðîþ ñòîñóєòüñÿ ìàòå-
ìàòèêè, ïðèðîäíè÷èõ íàóê, іíôîðìàòèêè, îñêіëüêè õàðàêòåðèçóє çäàò-
íіñòü ëþäèíè âèêîðèñòîâóâàòè âìіííÿ ÷èòàòè â ïðàêòè÷íîìó æèòòі.
Íàéêðàùå öüîìó â÷èòü ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷, ðîáîòà ç íåàäàïòîâàíèìè 
òåêñòàìè, ïîøóê іíôîðìàöії ó äîñòóïíèõ äæåðåëàõ äëÿ ó÷íіâ. Òåðìіí
«ôóíêöіîíàëüíå ÷èòàííÿ» ç’ÿâèâñÿ ÷åðåç íåîáõіäíіñòü äîïîìàãàòè äî-
ðîñëèì ÷èòàòè äîêóìåíòè, ïðàâèëà, ðîçêëàä òðàíñïîðòó òîùî. Ðîçâè-
âàòè ôóíêöіîíàëüíå ÷èòàííÿ ïîòðіáíî íà æèòòєâîìó ìàòåðіàëі, îñêіëü-
êè ôóíêöіîíàëüíіñòü çàëåæèòü âіä óìіííÿ îðієíòóâàòèñÿ â íåçíàéîìîìó,
íåçâè÷íîìó, íåñòàíäàðòíîìó ñåðåäîâèùі.

Ïðèêëàäè çàâäàíü ç ïіäðó÷íèêіâ «ß äîñëіäæóþ ñâіò», 3 êëàñ.
Ознайомтеся з розкладом потягів, якими можна дістатися з Полтави до Києва. 
Дайте відповіді на запитання [2].

Полтава – Івано-
Франківськ

Полтава –
Ворохта

Харків – 
Рахів

Полтава 13:50 16:00 18:50
Миргород 15:10 21:40
Лубни 16:40 18:50 22:20
Київ 19:40 21:30 01:30
Тривалість поїздки 7 год 20 хв

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 



129

1. Потяг Полтава – Ворохта їде до Миргорода 1 год 20 хв. О котрій годині він при-
буває до Миргорода?

2. Яким з потягів найшвидше дістатися з Полтави до Києва?
3. Ви сідаєте на потяг Харків – Рахів у Миргороді. Скільки вам їхати до Лубен?
4. Ви маєте бути в Києві не пізніше ніж о 21:00. Який потяг вам підходить?
Розгляньте квиток. Яку інформацію він містить? Поставте одне одному по три 
запитання за змістом квитка [2].

Óìіííÿ åôåêòèâíî ÷èòàòè ìîæíà і ïîòðіáíî ðîçâèâàòè, âèêîðèñòî-
âóþ÷è ïðèéîì ІÍÑÅÐÒ (àáî INSERT). Âіí є ïðîñòèì ó çàñòîñóâàííі òà 
äієâèì ïðèéîìîì ðîçâèòêó êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, äîïîìàãàє óäîñêîíà-
ëþâàòè âìіííÿ øâèäêî òà îñìèñëåíî ÷èòàòè, à ãîëîâíå – ÿêіñíî îïðà-
öüîâóâàòè âåëèêі îáñÿãè іíôîðìàöії. Îñíîâíèé ïðèíöèï ïîëÿãàє ó âçà-
єìîäії ç òåêñòàìè òà їõíüîìó ґðóíòîâíîìó àíàëіçі, êðèòè÷íîìó 
îñìèñëåííі íîâèõ і ãëèáîêіé ðåôëåêñії äî âæå çäîáóòèõ ðàíіøå çíàíü.

Ç ïîãëÿäó ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ, ІÍÑÅÐÒ – öå òåõíîëîãіÿ åôåê-
òèâíîãî ÷èòàííÿ. Âîíà ñêëàäàєòüñÿ іç ñèñòåìè çíàêіâ, îðãàíіçîâàíèõ ó 
òàáëèöþ, ÿêó ïîòðіáíî çàïîâíþâàòè ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіà-
ëó. Íàçâà ïðèéîìó є àáðåâіàòóðîþ ç àíãëіéñüêîї:

I – interactive (іíòåðàêòèâíà);
N – noting (ïіçíàâàëüíà);
S – system for (ñèñòåìà äëÿ);
E – effective (åôåêòèâíîãî);
R – reading and (÷èòàííÿ òà);
T – thinking (ñïðèéíÿòòÿ).
Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç òåêñòîì ó÷íі íàâ÷àþòüñÿ äіëèòè éîãî íà ñìèñëîâі 

åëåìåíòè (ñëîâà, ðå÷åííÿ, àáçàöè òîùî) òà ïîçíà÷àòè їõ ñïåöіàëüíèìè 
ñèìâîëàìè. Öå äîïîìàãàє åôåêòèâíî ñïðèéìàòè іíôîðìàöіþ òà äèôå-
ðåíöіþâàòè її çà ñòóïåíåì âàæëèâîñòі. Äëÿ çðó÷íîãî ïîçíà÷åííÿ àâòî-
ðè ñòâîðèëè ñèñòåìó ïîçíà÷îê:

«V» – ß âæå çíàþ öþ іíôîðìàöіþ.
«+» – Öå íîâі ôàêòè äëÿ ìåíå.
«–» – ß ìàâ іíøó äóìêó ùîäî öüîãî.
«?» – Öåé ìàòåðіàë ìіñòèòü ùîñü, ÷îãî ÿ íå ìîæó çðîçóìіòè/ìåíі 

ïîòðіáíі ïîÿñíåííÿ ÷è óòî÷íåííÿ [9].
Äëÿ òîãî ùîá çàñòîñóâàííÿ ïðèéîìó ІÍÑÅÐÒ íå çàãðîæóâàëî ïñó-

âàííÿì ïіäðó÷íèêіâ, âàðòî âêëàäàòè âóçüêі ñìóæêè ïàïåðó òà ðîáèòè 
ïîçíà÷êè íà íèõ.
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Ïåðåâàãè òåõíîëîãії ІÍÑÅÐÒ
Ïðîöåñ íàâ÷àííÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíèé іç ÷èòàííÿì. Âіä éîãî åôåêòèâ-

íîñòі òà âìіííÿ äèòèíè àíàëіçóâàòè і ñïðèéìàòè ïðî÷èòàíå çíà÷íîþ
ìіðîþ çàëåæèòü її óñïіøíіñòü і ïåðñïåêòèâà ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ òà 
ñàìîðåàëіçàöії. Ïðèéîì ІÍÑÅÐÒ ìàє òàêі ïåðåâàãè:

ñïðèÿє óñïіøíіé àêòóàëіçàöії âæå âèâ÷åíîãî ìàòåðіàëó;
äîïîìàãàє ó ïðîöåñі óñâіäîìëåííÿ íîâîї іíôîðìàöії;
ðîçâèâàє âìіííÿ êðèòè÷íî ìèñëèòè òà àíàëіçóâàòè ïðî÷èòàíå;
ïіäâèùóє ìîæëèâîñòі ðåôëåêñії îòðèìàíîї іíôîðìàöії òà âìіííÿ
ïðàöþâàòè ñàìîñòіéíî.

ІÍÑÅÐÒ òàêîæ äàє çìîãó îáðàòè åôåêòèâíó ñòðàòåãіþ âèêîðèñòàííÿ
÷àñó, ÿêîãî, ÿê âіäîìî, çàâæäè íå âèñòà÷àє. Ç îäíîãî áîêó, â÷èòåëü
êîðèãóє ðîáîòó òà ïîÿñíþє êîíêðåòíîìó ó÷íåâі ïåâíèé àñïåêò íàâ÷àëü-
íîãî ìàòåðіàëó. Ç іíøîãî – äіòè ðîçâèâàþòü óìіííÿ ñàìîñòіéíî ïðàöþ-
âàòè ç ïіäðó÷íèêîì òà çíàõîäèòè ïðîáëåìíі ïèòàííÿ, ðîçãëÿä ÿêèõ 
ïîòðåáóє äîäàòêîâîї óâàãè ÷è äîïîìîãè â÷èòåëÿ. Êðіì òîãî, ïðàöþþ÷è
çà öèì ïðèéîìîì, äіòè îòðèìóþòü äîäàòêîâèé іìïóëüñ äëÿ ðîçêðèòòÿ
їõíüîãî òâîð÷îãî òà îðàíіçàòîðñüêîãî ïîòåíöіàëó.

Äëÿ óñïіøíîãî çàñòîñóâàííÿ ïðèéîìó â ïî÷àòêîâіé øêîëі âàðòî
ñïðîñòèòè ñèñòåìó ïîçíà÷îê äëÿ ðîáîòè ç òåêñòàìè. Ìîæíà îáìåæè-
òèñü ëèøå äâîìà ïîçíà÷êàìè: «çíàþ» òà «íå çíàþ». ßêùî äіòè äåìîí-
ñòðóâàòèìóòü ñòàáіëüíі óñïіõè, áàæàíî äîäàâàòè íîâі êàòåãîðії. Ïðè
öüîìó ñïî÷àòêó òðåáà ââåñòè ïîçíà÷êó «ôàêòè є íåçðîçóìіëèìè», à
âæå ïîòіì – «ïðîòèðі÷÷ÿ ùîäî òîãî, ïðî ùî ÿ äіçíàâñÿ». Òàêèé ïîðÿ-
äîê çóìîâëåíî òèì, ùî äëÿ çàïîâíåííÿ îñòàííüîї êàòåãîðії äіòè ìàþòü
óæå âîëîäіòè ïåâíèìè íàâè÷êàìè àíàëіçó òà ïîðіâíÿííÿ іíôîðìàöії.
Ïîÿñíіòü äіòÿì, ùî âîíè ïîâèííі íå ïðîñòî øâèäêî ÷èòàòè òåêñò, à é
óâàæíî òà ñêîíöåíòðîâàíî ñïðèéìàòè êîæåí ðÿäîê ïðî÷èòàíîãî.

Äëÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї ëàíêè ІÍÑÅÐÒ є íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíèì. Áî
âìіííÿ ïðàöþâàòè ç âåëèêèìè îáñÿãàìè іíôîðìàöії íåîäìіííî çíàäî-
áèòüñÿ їì äëÿ ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ ó ñåðåäíіé òà ñòàðøіé øêîëі. ßêùî
äіòè ïîêàçóâàòèìóòü âèñîêі ðåçóëüòàòè, ïîïðîñіòü, ùîá âîíè çàïðîïî-
íóâàëè âëàñíèé íàáіð ñëіâ і ñèìâîëіâ, ÿêі á äàâàëè çìîãó ðîáèòè êîðîò-
êі, àëå äóæå çìіñòîâíі ïîçíà÷êè [9].

Ïðèêëàäè çàñòîñóâàííÿ ІÍÑÅÐÒó íà óðîêàõ
Âèêîðèñòîâóâàòè òåõíîëîãіþ ІÍÑÅÐÒ ìîæíà íà óðîêàõ іç áіëüøîñòі

ïðåäìåòіâ. Ãîëîâíå, ùîá áóëà ìîæëèâіñòü ïðàöþâàòè ç òåêñòàìè. Íà-
ïðèêëàä:

«V» Пригадайте, що ви знаєте про шкіру. Як ви за нею доглядаєте? 
Шкіра – це зовнішній покрив тіла людини, який захищає його від різно-

манітних ушкоджень, холоду, спеки, бере участь у регулюванні темпера-
тури тіла. Завдяки шкірі в організм людини не проникає вода, 
мікроорганізми. Головна роль шкіри – захист внутрішніх органів тіла від 
різних пошкоджень

«V» Мікроорганізми – крихітні живі організми, які можна побачити лише за 
допомогою мікроскопа 
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«V» Чому внутрішні органи потрібно оберігати? Обґрунтуйте
«+» Дослідіть шкіру. Зробіть висновки.

Розгляньте шкіру на своїй долоні. Доторкніться до неї. Яка шкіра на 
дотик? Візьміть пальцями шкіру зовнішнього боку долоні. Спочатку від-
тягніть її, а потім – відпустіть. Що ви можете сказати про шкіру?

Проведіть пальцем по лобі, а потім доторкнися пальцем до чистого 
скельця або люстерка. На ньому залишилася жирна пляма. Звідки вона 
взялася?

Розгляньте шкіру через лупу. Знайдіть на шкірі маленькі отвори – пори.
Припустіть, яке значення вони мають.

Шкіра м’яка, гладенька, пружна, тому вона не заважає нам рухатися
«+» Із чого складається шкіра? Розкажіть про шкіру за малюнком.

«–» Крізь отвори – пори на поверхню шкіри виступають жир і піт. Жир вкри-
ває шкіру тоненьким шаром, робить її м’якою і пружною, захищає від пере-
сихання. Піт випаровується з поверхні шкіри і охолоджує тіло людини. 
Завдяки цьому організм людини не перегрівається під час спеки, важкої 
роботи.

З потом також видаляються з організму шкідливі речовини. Пил, порох, 
змішуючись із жиром і потом, забруднюють шкіру. Бруд закриває пори. На 
брудній шкірі може оселитися багато бактерій. Крізь подряпинки на шкірі 
вони проникають в організм людини і спричиняють різноманітні захворю-
вання. Тому потрібно дбати про чистоту шкіри

Пори – це отвори, що виводять на шкірну поверхню жир і піт
«+» Уся шкіра на тілі дорослої людини важить приблизно 3 кг
«?» Чому кажуть, що «Чистота – запорука здоров’я»? Як наш організм за-

хищається від хвороботворних мікроорганізмів?

ßêùî â÷èòåëü çàñòîñîâóє ïðèéîì ІÍÑÅÐÒ, ó÷íі çìîæóòü:
ðîçâèâàòè çäàòíіñòü äî ñàìîíàâ÷àííÿ òà ñàìîîðãàíіçàöії, à öå çíà-
÷íî ïіäâèùèòü íàâ÷àëüíó ìîòèâàöіþ;
çáіëüøèòè çàöіêàâëåííÿ íàâ÷àëüíèì ìàòåðіàëîì çàâäÿêè ñòèìó-
ëþâàííþ ñàìîñòіéíîї ïîøóêîâîї òà òâîð÷îї ðîáîòè;
íàïðàöüîâóâàòè âëàñíó êóëüòóðó ïèñüìà òà óñâіäîìèòè ïðèíöèïè 
íàïèñàííÿ òåêñòіâ ðіçíèõ æàíðіâ;

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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òðåíóâàòè іíôîðìàöіéíó ãðàìîòíіñòü, çäàòíіñòü àíàëіçóâàòè іí-
ôîðìàöіþ ïіä ÷àñ ðîáîòè ç òåêñòàìè;
ðîçâèâàòè âìіííÿ êðèòè÷íî îöіíþâàòè іíôîðìàöіþ;
íàâ÷èòè ðîáèòè óçàãàëüíåííÿ òà âèñíîâêè íà îñíîâі çäîáóòèõ
çíàíü [4].

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. Ïðåçåíòóéòå ïîíÿòіéíî-êàòåãîðіàëüíèé àïàðàò òåìè.
1.1. Ñóòü áåñіäè íà óðîêàõ ïðèðîäîçíàâñòâà.
1.2. Àíàëіç ñòàâëåííÿ çàïèòàíü ó áåñіäі, âèìîãè äî çàïèòàíü.
1.3. Âèäè áåñіä çà ðіâíåì ïіçíàâàëüíîї ñàìîñòіéíîñòі ó÷íіâ.
1.4. Âèêîðèñòàííÿ áåñіäè íà ðіçíèõ åòàïàõ óðîêó іíòåãðîâàíîãî

êóðñó.
1.5. Àíàëіç ñòðóêòóðè çìіñòó ðîçïîâіäі.
1.6. Ïåäàãîãі÷íå êåðóâàííÿ ïіçíàâàëüíîþ äіÿëüíіñòþ ó÷íіâ ó ïðî-

öåñі ðîçïîâіäі.
1.7. Âèäè ðîçïîâіäі çà çìіñòîì.
1.8. Âèäè ðîçïîâіäі çà ðіâíåì ïіçíàâàëüíîї ñàìîñòіéíîñòі ó÷íіâ.
1.9. Çàñòîñóâàííÿ ìåòîäó ðîçïîâіäі íà åòàïі çàñâîєííÿ íîâèõ

çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê
1.10. Ïðåçåíòàöіÿ ôðàãìåíòà íàâ÷àëüíîãî çàõîäó (òåìà íà âèáіð)

ç âèêîðèñòàííÿì ðîçïîâіäі ÿê íàâ÷àëüíîãî ìåòîäó íà óðîöі
іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò».

2. Ïîÿñíіòü îñîáëèâîñòі ñëîâåñíèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ â іíòåãðîâàíî-
ìó êóðñі «ß äîñëіäæóþ ñâіò», íàâåäіòü ïðèêëàäè âèêîðèñòàííÿ їõ íà
óðîêàõ.
3. Ñïîñіá îðãàíіçàöії âçàєìîïîâ’ÿçàíîї äіÿëüíîñòі ó÷èòåëÿ òà ó÷íіâ,
ó ÿêіé ó÷èòåëü âèêîíóє ôóíêöіþ äæåðåëà íàâ÷àëüíîãî çìіñòó і 
ñóá’єêòà êåðóâàííÿ íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîþ äіÿëüíіñòþ (çà Ò. Áàé-
áàðîþ) ìàє íàçâó:

À áåñіäà Â ïðîáëåìíà áåñіäà
Á ðîçïîâіäü Ã åâðèñòè÷íà áåñіäà

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

 1. Áіáіê Í. Ì. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã.
ñåðåä. îñâіòè (ó 2 ÷.) /Í. Ì. Áіáіê, Ã. Ï. Áîíäàð÷óê. – Õàðêіâ: Ðà-
íîê, 2020. – 136 ñ. : іë.

2. Іùåíêî Î. Ë. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã.
ñåðåä.îñâіòè (ó 2 ÷.) /Î. Ë. Іùåíêî, Î. Ì. Âàùåíêî, Ë. Â. Ðîìàíåíêî, Ê. À. Ðî-
ìàíåíêî, Ë. Ç. Êîçàê, Î. Ì. Êëіù. – Êèїâ : Ëіòåðà ËÒÄ, 2020. – 112 ñ. : іë.

3. Ãіëüáåðã Ò. Ã. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã. ñåðåä.
îñâіòè (ó 2 ÷.) / Òåòÿíà Ãіëüáåðã, Ñâіòëàíà Òàðíàâñüêà, Ëàðèñà Ãðóáіÿí, Íіíà 
Ïàâè÷. – Êèїâ: Ãåíåçà, 2020. – 160 ñ. : іë.

4. Æóðíàë «Íà Óðîê» https://naurok.com.ua/post/rozvivaemo-vminnya-
analizuvati-teksti-z-priyomom-kritichnogo-mislennya-insert.

5. Êîìïëåêñ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîї äèñöèïëіíè
«Ïðèðîäîçíàâñòâî» ç ìåòîäèêîþ âèêëàäàííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Ïðèðîäîçíàâ-
ñòâî» äëÿ ñïåöіàëüíîñòі 013 Ïî÷àòêîâà îñâіòà. Àâòîð: êàíäèäàò ïåä. íàóê,
äîöåíò â.î. çàâіäóâà÷à êàôåäðè ïåäàãîãіêè òà îñâіòè Ë. Â. Çàäîðîæíà-Êíÿã-
íèöüêà. Ðåæèì äîñòóïó: äàòà çâåðíåííÿ 13/10/2020. – Òåêñò : åëåêòðîííèé.

6. Ëіííіê Î. Î. Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Ëþäèíà і ñâіò». –
Êèїâ : Âèäàâíè÷èé Äіì «Ñëîâî». – 2010. – Ñ. 50–80.
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7. Íàðî÷íà Ë. Ê., Êîâàëü÷óê Ã. Â., Ãîí÷àðîâà Ê. Ä. Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ
ïðèðîäîçíàâñòâà. – Êèїâ : Âèùà øêîëà. – 1990. – Ñ. 179–186.

8. Ñàâ÷åíêî Î. ß. Êëþ÷îâі êîìïåòåíòíîñòі – іííîâàöіéíèé ðåçóëüòàò øêіëü-
íîї îñâіòè // Ðіäíà øêîëà. – 2011. – № 8–9. – Ñ. 4–8.

9. https://naurok.com.ua/post/rozvivaemo-vminnya-analizuvati-teksti-z-
priyomom-kritichnogo-mislennya-insert. 

5.3. Õàðàêòåðèñòèêà íàî÷íèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ

Íàî÷íèé ìåòîä – âіçóàëüíî-÷óòòєâå ñïðèéíÿòòÿ ïðåäìåòіâ òà ÿâèù 
íàâêîëèøíüîãî ñâіòó â їõíüîìó íàòóðàëüíîìó àáî øòó÷íîìó, ñèìâîëі÷-
íîìó çîáðàæåííі. Îñîáëèâіñòü öèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ ïîëÿãàє ó âèêî-
ðèñòàííі çîáðàæåíü îá’єêòіâ і ÿâèù, êîíêðåòíèõ îáðàçіâ, ÿêі áåçïîñå-
ðåäíüî ñïðèéìàþòü ó÷íі. Äî òàêèõ ìåòîäіâ íàëåæèòü іëþñòðóâàííÿ,
äåìîíñòðóâàííÿ, ñàìîñòіéíå ñïîñòåðåæåííÿ.

Іëþñòðóâàííÿ – âèêîðèñòàííÿ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі íàî÷íîñòі 
(ïëàêàòіâ, êàðò, ðèñóíêіâ íà äîøöі, êàðòèí òà іí.) äëÿ îïòèìіçàöії çà-
ñâîєííÿ çíàíü. Ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі íåðіäêî іëþñòðóþòü íàòóðàëüíі 
ïðåäìåòè (ðîñëèíè, òâàðèí, ìіíåðàëè, òåõíіêó òà
іí.), çîáðàæåííÿ îá’єêòіâ, ÿêі âèâ÷àþòü (ôîòîãðà-
ôії, êàðòèíè, ìîäåëі òà іí.), ñõåìàòè÷íі çîáðàæåí-
íÿ ïðåäìåòіâ âèâ÷åííÿ (ãåîãðàôі÷íі, іñòîðè÷íі êàð-
òè, ãðàôіêè, ñõåìè, äіàãðàìè òîùî). Òàêі іëþñòðàöії
äîïîìàãàþòü ó÷íÿì åôåêòèâíіøå ñïðèéìàòè íà-
â÷àëüíèé ìàòåðіàë, ôîðìóâàòè êîíêðåòíі óÿâëåí-
íÿ, òî÷íі ïîíÿòòÿ.

 За діаграмою встановіть, якого газу найбільше у складі 
повітря, а якого – найменше [4].

 Розгляньте діаграму. Про що свідчать ці дані [5]?

За діаграмою проаналізуйте, як змінюється серцевий ритм людини з віком.

Оберіть діаграму, яку можна використати для показу: висоти дерев у лісі; різних 
видів дерев у лісі.

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 



134

Складіть розповідь про значення рослин для людини, використовуючи схему.
Розповідь супроводжуйте прикладами. Доповніть перелік.

Розгляньте і доповніть схему. Розкажіть, як ви уявляєте свій особистий успіх. Як 
ви плануєте досягати успіхів у житті [6]?

? Перемога

Досягнення ?

УСПІХ – ЦЕ

Гарний
настрій

Позитивний наслідок 
роботи

Äåìîíñòðóâàííÿ – âèêîðèñòàííÿ ïðèëàäіâ, äîñëіäіâ, òåõíі÷íèõ
óñòàíîâîê òà іí. Öåé ìåòîä åôåêòèâíèé, êîëè âñі ó÷íі ìàþòü çìîãó
ñïðèéìàòè ïðåäìåò àáî ïðîöåñ, à â÷èòåëü çîñåðåäæóє їõíþ óâàãó íà 
ãîëîâíîìó, äîïîìàãàє âèäіëèòè іñòîòíі ñòîðîíè ïðåäìåòà, ÿâèùà, ðî-
áëÿ÷è âіäïîâіäíі ïîÿñíåííÿ. Ïіä ÷àñ äåìîíñòðóâàííÿ äіþ ñêëàäíîãî
ìåõàíіçìó ðîç÷ëåíîâóþòü íà åëåìåíòè, ùîá äîêëàäíî îçíàéîìèòè
ó÷íіâ ç îêðåìèìè ïðîöåñàìè, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ îäíî÷àñíî. Äåìîíñòðó-
þ÷è äіþ÷і ìîäåëі, âèðîáíè÷і ïðîöåñè íà ïіäïðèєìñòâі, ñëіä ïîäáàòè
ïðî äîòðèìàííÿ ïðàâèë òåõíіêè áåçïåêè. Ó÷èòåëü ïîâèíåí çàáåçïå÷è-
òè âñåáі÷íèé îãëÿä îá’єêòà, ÷іòêî âèçíà÷èòè ãîëîâíå, äåòàëüíî ïðîäó-
ìàòè ïîÿñíåííÿ, çàëó÷àòè ó÷íіâ äî ïîøóêó ïîòðіáíîї іíôîðìàöії.

Ñïîñòåðåæåííÿ – öå öіëåñïðÿìîâàíå, ïëàíîìіðíå ñïðèéìàííÿ
îá’єêòіâ íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі, ÿêå ïіäïîðÿäêîâàíå êîíêðåòíî âè-
çíà÷åíèì öіëÿì é ïîòðåáóє âîëüîâèõ çóñèëü. Ó÷åíü íå ïðîñòî ïîâèíåí
ñëóõàòè, à ïðèñëóõàòèñü, íå ïðîñòî äèâèòèñü, à ïðèäèâëÿòèñü, óñåáі÷-
íî ðîçãëÿäàòè îá’єêò, ùîá ñòâîðèòè íåîáõіäíå óÿâëåííÿ ïðî íüîãî.
Ñïîñòåðåæåííÿ – öå ñóá’єêòèâíà äіÿëüíіñòü, îâîëîäіííÿ ÿêîþ ïðèçâî-
äèòü äî ôîðìóâàííÿ óìіííÿ ñïîñòåðіãàòè. Іç öèì óìіííÿì ïîâ’ÿçàíèé
ðîçâèòîê òàêîї ÿêîñòі, ÿê ñïîñòåðåæëèâіñòü. Ñïîñòåðåæëèâіñòü – öå 
ïðàãíåííÿ é óìіííÿ íàéïîâíіøå ïîìі÷àòè îñîáëèâîñòі ïðåäìåòіâ і 
ÿâèù, ñåðåä ÿêèõ é òàêі äåòàëі, ÿêі çäàþòüñÿ çîâíі íåäîñòàòíüî ïîìіò-
íі і íà ïåðøèé ïîãëÿä ìàëîіñòîòíі, óìіííÿ ïîìі÷àòè íåçíà÷íі âіäìіí-
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íîñòі, çìіíè â ïðåäìåòàõ і ÿâèùàõ. Ïðèêëàäè ç ïіäðó÷íèêіâ «ß äîñëі-
äæóþ ñâіò», 3 êëàñ:

Розгляньте світлини. Розкажіть, що людина дізналася про природу за допомо-
гою методу спостереження, а що – за допомогою експерименту [5].

Проведіть спостереження за двома однаковими кімнатними рослинами, ство-
ривши їм різні умови: одну помістіть на сонячне місце, а іншу – в напівтемряву. 
Які зміни відбудуться з рослинами? Від чого вони залежать?
Обери твердження, з якими ти погоджуєшся. Обґрунтуй свою думку спостере-
женнями [6].

А Повітря нагрівається від сонячного проміння.
Б Повітря нагрівається і охолоджується від поверхні Землі.
В Повітря нагрівається і охолоджується від водної поверхні.
Г У снігу міститься багато повітря, тому рослини під снігом не гинуть.
Д Повітря добре проводить тепло.

Ñïîñòåðåæëèâіñòü – âàæëèâà ðèñà îñîáèñòîñòі. Âîíà âïëèâàє íà 
ñòðóêòóðó і çìіñò іíøèõ ïñèõі÷íèõ ïðîöåñіâ, îñêіëüêè ñïîñòåðåæëèâà 
äèòèíà áіëüøå ñïðèéìàє, ãëèáøå ìèñëèòü і ðîçóìіє. Öå ïîëåãøóє çà-
ñâîєííÿ çíàíü òà óìіíü, çàáåçïå÷óє êðàùі ðåçóëüòàòè â íàâ÷àííі, ïî-
çèòèâíі åìîöії, ðîçâèâàє ïіçíàâàëüíі іíòåðåñè, âïëèâàє íà ïîâåäіíêó.

Ðîáîòó ç ðîçâèòêó ñïîñòåðåæëèâîñòі ó øêîëÿðіâ ìîëîäøîãî øêіëü-
íîãî âіêó, ÿê çàñâіä÷óє àíàëіç ïñèõîëîãî-ïåäàãîãі÷íîї ëіòåðàòóðè, íàé-
êðàùå ðîçïî÷àòè ç âèõîâàííÿ іíòåðåñó äî ïðèðîäè, ç íàêîïè÷åííÿ áåç-
ïîñåðåäíіõ âðàæåíü ïðî îá’єêòè. Îñêіëüêè іíòåðåñ âіäіãðàє âàæëèâó 
ðîëü ó çäіéñíåííі áóäü-ÿêîї äіÿëüíîñòі, òî, áåç ñóìíіâó, â ïðîöåñі ðîç-
âèòêó ñïîñòåðåæëèâîñòі âіí є íàéіñòîòíіøèì ñòèìóëîì, ùî ïіäâèùóє 
ïіçíàâàëüíó àêòèâíіñòü, ïîëіïøóє ÿêіñòü ñïðèéìàííÿ òà ñïðèÿє êðà-
ùîìó çàïàì’ÿòîâóâàííþ.

Ïðîòå, ñïîñòåðіãàþ÷è çà ïîâåäіíêîþ äіòåé íà çàíÿòòÿõ òà ó âіëüíèé 
âіä íàâ÷àííÿ ÷àñ, ïîìі÷àєìî, ùî íå âñі äіòè âèÿâëÿþòü îäíàêîâèé іí-
òåðåñ äî ñïîñòåðåæåííÿ îá’єêòіâ ïðèðîäè. Áàãàòüîì ç íèõ ïðèòàìàííèé 
íåñòіéêèé іíòåðåñ, ÿêèé âèíèêàє ëèøå ÷àñ âіä ÷àñó, çàëåæíî âіä ñïå-
öèôіêè ñïîñòåðåæóâàíèõ îá’єêòіâ і ÿâèù òà ñòàâëåííÿ äèòèíè äî íèõ. 
Ó òàêіé ñèòóàöії óñïіõ ñïîñòåðåæåííÿ çíà÷íîþ ìіðîþ çàëåæèòü âіä 
åìîöіéíîñòі. Òîáòî çàëó÷åííÿ äî àêòó ñïîñòåðåæåííÿ ïî÷óòòіâ. Àäæå 
ïî÷óòòÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíі ç äіÿëüíіñòþ äèòèíè, ñïîíóêàþòü її äî àêòèâ-
íèõ äіé, åìîöіéíî çàáàðâëþþòü ñïðèéìàííÿ, ìèñëåííÿ, ñïðèÿþòü 
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êðàùîìó çàïàì’ÿòîâóâàííþ. Ïåðøîþ ñïîíóêîþ äèòèíè äî ñïîñòåðå-
æåííÿ äîâêіëëÿ ñòàþòü ïðàãíåííÿ ïîáà÷èòè êðàñó ïðåäìåòіâ і ÿâèù òà 
âåëèêå áàæàííÿ äіçíàòèñÿ ïðî íèõ áіëüøå.

Íå ìîæíà íå çãàäàòè ñëîâà Â.Î. Ñóõîìëèíñüêîãî ïðî òå, ùî â õâè-
ëèíè åìîöіéíîãî ïіäíåñåííÿ äóìêà äèòèíè ñòàє íàéáіëüø ÷іòêîþ, à 
ïî÷óòòÿ çäèâóâàííÿ є «ìîãóòíіì äæåðåëîì áàæàííÿ çíàòè». Íå âіä’єì-
íîþ ÷àñòèíîþ åìîöіéíî-âîëüîâîãî êîìïîíåíòà ñïîñòåðåæëèâîñòі є óâà-
ãà, ÿêà âèÿâëÿєòüñÿ â òîìó, ùî â ïðîöåñі ñïðèéìàííÿ äèòèíà íå òіëüêè 
÷óє, à é ïðèñëóõîâóєòüñÿ, íå òіëüêè äèâèòüñÿ, à é âäèâëÿєòüñÿ, òîáòî 
çîñåðåäæóєòüñÿ íà ïåâíîìó ïðåäìåòі ÷è ÿâèùі. Îòæå, îäíèì іç çàâäàíü
ðîçâèòêó ñïîñòåðåæëèâîñòі ìàє áóòè ðîçâèòîê çäàòíîñòі äîâіëüíîї óâà-
ãè, óìіííÿ îðãàíіçîâóâàòè ñïîñòåðåæåííÿ â ïîòðіáíèé ÷àñ çãіäíî ç âè-
çíà÷åíîþ ìåòîþ, áî àêòèâíà óâàãà є ïåðåäóìîâîþ ñïîñòåðåæëèâîñòі. 
Ñàìå óâàãà äîïîìàãàє çîñåðåäèòèñü íà äîñëіäæóâàíîìó îá’єêòі, âèäі-
ëèòè éîãî іñòîòíі ñòîðîíè òà àáñòðàãóâàòèñÿ âіä íåіñòîòíèõ, òîáòî ñïðè-
ÿє êðàùîìó ðîçóìіííþ äîâêіëëÿ.

Ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ ñïîñòåðåæåííÿ ñòàє îäíèì ç ìåòîäіâ éîãî îð-
ãàíіçàöії. Ç ïîçèöії ðîçóìіííÿ ìåòîäó íàâ÷àííÿ ÿê äèäàêòè÷íîї êàòå-
ãîðії, ñïîñòåðåæåííÿ є ñïîñîáîì îðãàíіçàöії âçàєìîïîâ’ÿçàíîї äіÿëü-
íîñòі ó÷èòåëÿ é ó÷íіâ і ïîëÿãàє ó òîìó, ùî â÷èòåëü îðãàíіçîâóє, 
ñòèìóëþє, çäіéñíþє ïîòî÷íèé êîíòðîëü, àíàëіçóє, êîðåãóє é îöіíþє 
öіëåñïðÿìîâàíå, ïëàíîìіðíå ñïðèéìàííÿ ó÷íÿìè îá’єêòіâ ïðèðîäè. 
Â. Î. Ñóõîìëèíñüêèé ïðîâîäèâ «óðîêè ìèñëåííÿ ñåðåä ïðèðîäè». 
Êîæíå çàíÿòòÿ ïåðåäáà÷àëî ïåâíå êîëî ðå÷åé і ÿâèù äëÿ ñïîñòåðå-
æåíü, à ìåòîþ ìàëà áóòè óñòàíîâêà: äèâóâàòè і ïîìі÷àòè, ïîìі÷àòè і 
âіä÷óâàòè, âіä÷óâàòè і äóìàòè, äóìàòè і òâîðèòè. Âіí íàäàâàâ îñîáëè-
âîãî çíà÷åííÿ äîáîðó òåì äëÿ òàêèõ çàíÿòü. Ñåðåä íèõ: «Ïðîáóäæåí-
íÿ ïðèðîäè âіä íі÷íîãî ñíó», «ßê êâіòè çóñòðі÷àþòü ñõіä ñîíöÿ», 
«Ïðîìåíі ñîíöÿ ãðàþòü ó êðàïëèíàõ ðîñè», «ßê ñïіâàє æàéâîðîíîê», 
«ßê ëіñ ãîòóєòüñÿ äî çèìîâîãî ñíó», «Ïîäîðîæ êðàïëі âîäè», «ßê 
÷åêàþòü äîùó ïøåíèöÿ, ñîíÿøíèê і òðîÿíäà», «Êîæíå ÿâèùå ìàє 
ñâîї ïðè÷èíè». Ç óñієþ î÷åâèäíіñòþ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî â÷èòå-
ëі ïіä êåðіâíèöòâîì Â. Î. Ñóõîìëèíñüêîãî «íàäàâàëè âèíÿòêîâîãî 
çíà÷åííÿ òîìó, ùîá êîæíà ç íàçâàíèõ òåì íåñëà äèòèíі áåçëі÷ âіä-
êðèòòіâ, çðîáëåíèõ íåþ ñàìîñòіéíî», «ùîá äèòèíà çàãëèáëþâàëàñÿ 
ïîäóìêè â ÿêóñü, çäàâàëîñÿ á, íåçíà÷íó äåòàëü, çîñåðåäèëà íà íіé 
âñþ óâàãó, çàáóëà ïðî âñå іíøå».

Ñïîñòåðåæåííÿ – öå ìåòîä ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі, ùî ñïèðàєòüñÿ ïå-
ðåäóñіì íà ðîáîòó îðãàíіâ ÷óòòÿ (ñëóõó, çîðó, íþõó, äîòèêó òîùî). Ñïî-
ñòåðåæåííÿ äàþòü çíàííÿ ïðî ïðåäìåòè òà ÿâèùà íàâêîëèøíüîãî ñâіòó. 
Їõ âèêîðèñòîâóþòü íà óðîêàõ ïіä ÷àñ ðîçïîâіäі â÷èòåëÿ ïіä ÷àñ äåìîíñòðó-
âàííÿ ðіçíèõ ïîñіáíèêіâ, íà ïðåäìåòíèõ óðîêàõ, óðîêàõ-åêñêóðñіÿõ, à 
òàêîæ ó ïîçàóðî÷íèé ÷àñ ó êóòêó æèâîї ïðèðîäè, ïîëі, ñàäêó, íà ãîðîäі. 
Ó÷èòåëü ïîâèíåí îðãàíіçîâóâàòè ñïîñòåðåæåííÿ і êåðóâàòè íèìè, ñïðÿ-
ìîâóþ÷è óâàãó ó÷íіâ íà îêðåìі ñòîðîíè ïðåäìåòіâ, ÿâèù òîùî. 

Çíà÷íó ÷àñòèíó çíàíü ïðî ïðèðîäó ñâîєї ìіñöåâîñòі ó÷íі íàáóâàþòü
ó ïðîöåñі âåäåííÿ êàëåíäàðÿ ïðèðîäè. Òîìó âåëèêó óâàãó ñëіä ïðèäі-
ëèòè ïðàâèëüíіé îðãàíіçàöії ñïîñòåðåæåíü çà ñåçîííèìè ÿâèùàìè â 
ïðèðîäі. Ó ñâîїõ ïðàöÿõ Î. ß. Ãåðä íà ïåðøå ìіñöå âèñóâàâ ìåòîäè âè-
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êëàäàííÿ, ÿêі ñïðèÿþòü ðîçâèòêó ñàìîñòіéíîñòі, ïіçíàâàëüíîãî іíòå-
ðåñó. Âіí âêàçóâàâ, ùî ïðèðîäó ïîòðіáíî íå îïèñóâàòè, à ïîÿñíþâàòè: 
òâàðèíè і ðîñëèíè ïîòðіáíî ðîçãëÿäàòè ó çâ’ÿçêó іç ñåðåäîâèùåì. Іç 
öієþ ìåòîþ ïîòðіáíî ïðîâîäèòè åêñêóðñії, ïðàêòè÷íі ðîáîòè: «…íåîá-
õіäíî âèâîäèòè äіòåé çà ìіñòî, â ïîëå, ëіñ, íà áîëîòî; ïîòðіáíî, ùîá 
âîíè ñàìîñòіéíî ñïîñòåðіãàëè òіëà âñіõ òðüîõ öàðñòâ ó їõíіé ïðèðîäíіé 
îáñòàíîâöі, çíàéîìèëèñü іç æèòòÿì і ðîçâèòêîì îðãàíіçìіâ, – òîáòî 
íåîáõіäíі åêñêóðñії».

Äëÿ ðîçêðèòòÿ íàéïðîñòіøèõ, äîñòóïíèõ ðîçóìіííþ äіòåé çâ’ÿçêіâ,
ùî іñíóþòü ó ïðèðîäі, ñëіä çàñòîñîâóâàòè äіàëåêòè÷íèé ïіäõіä. Ó÷èòå-
ëåâі òðåáà çâåðòàòè óâàãó øêîëÿðіâ íà çâ’ÿçêè ìіæ ïðåäìåòàìè òà ÿâè-
ùàìè. Âіí ïîâèíåí òàê âèêëàñòè ìàòåðіàë, ùîá çà êîæíèì íîâèì ñëî-
âîì, çàñâîєíèì ó÷íåì, ñòîÿâ ÷іòêèé і ïðàâèëüíèé îáðàç. Öüîãî ìîæíà 
äîñÿãòè ëèøå ïðèùåïëåííÿì ó÷íÿì ñïîñòåðåæëèâîñòі, äîïèòëèâîñòі,
öіêàâîñòі äî íàâêîëèøíüîї ïðèðîäè.

Ñïîñòåðåæëèâà äèòèíà áà÷èòü, ÷óє òà ïîìі÷àє âñå íîâå і öіêàâå, ùî 
òîðêàєòüñÿ її çîðó і ñëóõó: ðîñëèíè, ÿêі çàöâіòàþòü íàâåñíі, ïîëіò ïåð-
øèõ ìåòåëèêіâ, ïðèëіò øïàêіâ òîùî. Ó÷åíü, ó ÿêîãî íå ðîçâèíåíà ñïî-
ñòåðåæëèâіñòü, ïðîõîäèòü ïîâç öèõ ÿâèù, íå ïîìі÷àþ÷è їõ. Òîìó âè-
õîâàííÿ â ó÷íіâ ñïîñòåðåæëèâîñòі, óâàãè äî íàâêîëèøíüîї ïðèðîäè 
ìàє âåëèêå çíà÷åííÿ. Ìàëþêè äèâóþòü ñòàðøèõ íàéíåñïîäіâàíіøèìè
çàïèòàííÿìè, ùî âèíèêàþòü ó ñâіäîìîñòі â ïðîöåñі ñïðèéìàííÿ îáðà-
çіâ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó.

Ñîöіàëüíå ïіçíàííÿ ìіñòèòü ïðàãíåííÿ âіä÷óòè іíøó ëþäèíó, çàñâîї-
òè ñîöіàëüíі íîðìè, ïðèíöèïè ñïðàâåäëèâîñòі, ïîâàãè, âðàõîâóâàòè іí-
òåðåñè іíøèõ ëþäåé. Â. Î. Ñóõîìëèíñüêèé ïіäêðåñëþâàâ, ùî «ïðèðîäà 
ñòàє ìîãóòíіì äæåðåëîì âèõîâàííÿ ëèøå òîäі, êîëè ëþäèíà ïіçíàє її, 
ïðîíèêàє äóìêîþ â ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè. Ïåðåîöіíêà íàî÷íîñ-
òі – öå àáñîëþòèçàöіÿ îêðåìèõ îñîáëèâîñòåé äèòÿ÷îãî ìèñëåííÿ, çâåäåí-
íÿ ïіçíàâàëüíîї ñôåðè äî ñôåðè ïî÷óòòіâ». Îòæå, íàé÷àñòіøå ñïîñòåðå-
æåííÿ â ïðèðîäі ïîâèííі ïåðåäóâàòè âèâ÷åííþ âіäïîâіäíîї òåìè â êëàñі. 
Ñàìå íà ìàòåðіàëі ïîïåðåäíіõ ñïîñòåðåæåíü â ïðèðîäі áóäóєòüñÿ âèâ÷åí-
íÿ ñåçîííèõ çìіí. Ìåòîäèêà îðãàíіçàöії ñïîñòåðåæåíü ìàє áóòè ñïðÿìî-
âàíà ïåðåäóñіì íà ðîçâèòîê іíòåðåñó і äîâіëüíîї óâàãè ó÷íіâ. Öå äîñÿãà-
єòüñÿ ïîñòàíîâêîþ ïåðåä äіòüìè ïîñèëüíèõ çàâäàíü, ÷іòêî ðîçðîáëåíîþ 
ïðîãðàìîþ, ïîñëіäîâíіñòþ і ðіçíîìàíіòíіñòþ ìåòîäіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà 
ðîçøèðåííÿ òà ïîãëèáëåííÿ ñïîñòåðåæåíü. Òіëüêè â òàêèõ óìîâàõ ðîçó-
ìîâà äіÿëüíіñòü äіòåé ñòàє ðіçíîáі÷íîþ, öіëåñïðÿìîâàíîþ і òîìó åôåê-
òèâíіøîþ. Çà òðèâàëіñòþ ïðîâåäåííÿ Ë. Ê. Íàðî÷íà, Ã. Â. Êîâàëü÷óê і 
Ê. Ä. Ãîí÷àðîâà ïîäіëÿþòü ñïîñòåðåæåííÿ íà:

êîðîòêî÷àñíі, ÿêі ïîòðåáóþòü íåçíà÷íîãî âіäðіçêó ÷àñó íà óðîöі 
àáî âäîìà ïðè âèêîíàííі äîìàøíіõ çàâäàíü. Ìåòîþ öüîãî âèäó є 
ñïðèéìàííÿ îçíàê, âëàñòèâîñòåé êîíêðåòíèõ îá’єêòіâ;
äîâãîòðèâàëі, ÿêі ïðîâîäÿòü ó ïîçàóðî÷íèé ÷àñ; îá’єêòîì їõ є ïðî-
öåñè, ÿâèùà, ïîäії, ÿêі ðîçâèâàþòüñÿ, çìіíþþòüñÿ ïðîòÿãîì ïåâ-
íîãî ÷àñó.

Çà ôîðìîþ îðãàíіçàöії äіÿëüíîñòі ó÷íіâ Â. Ì. Ïàêóëîâà і Â. І. Êóç-
íєöîâà êëàñèôіêóþòü ñïîñòåðåæåííÿ íà:
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ôðîíòàëüíі: çäіéñíþє óâåñü êëàñ çà îäíàêîâèì çàâäàííÿì ïіä áåç-
ïîñåðåäíіì êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ;
ãðóïîâі: çàâäàííÿ âèêîíóþòü ãðóïè ïî 2–3 ó÷íі. Ãðóïè ìîæóòü
ñêëàäàòèñÿ ç ó÷íіâ ç îäíàêîâèì і ðіçíèìè ðіâíÿìè ïіäãîòîâêè;
іíäèâіäóàëüíі: âèêîíóє êîæåí ó÷åíü ñàìîñòіéíî.

Ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ ñïîñòåðåæåííÿ çà ÷àñîì ïðîâåäåííÿ їõ Ò. Ì. Áàé-
áàðà ïîäіëÿє íà:

âèïåðåäæóâàëüíі, ÿêі ïðîâîäÿòü ùå äî çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü. Їõíі 
ðåçóëüòàòè є ÷óòòєâîþ îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ óÿâëåíü ó íàñòóïíèõ
òåìàõ, çàñòîñîâóþòü äî òèõ îá’єêòіâ, ÿêі íåìîæëèâî ñïðèéìàòè
áåçïîñåðåäíüî íà óðîöі, àáî âîíè ïîòðåáóþòü òðèâàëîãî ÷àñó;
îïîðíі, ÿêі îðãàíіçîâóє â÷èòåëü ó ïðîöåñі çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü (óÿâ-
ëåíü, ïîíÿòü, âñòàíîâëåííÿ çàëåæíîñòåé, ñïîñîáіâ äіÿëüíîñòі òîùî); 
ðîçøèðþâàëüíі, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü ïіñëÿ çàñâîєííÿ òåîðåòè÷íèõ
çíàíü, ïîòðіáíі äëÿ êîíêðåòèçàöії, ðîçøèðåííÿ і ïîãëèáëåííÿ 
ñôîðìîâàíèõ çíàíü.

Çà õàðàêòåðîì ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі ñïîñòåðåæåííÿ áóâàþòü ðå-
ïðîäóêòèâíèìè (ñïðÿìîâàíі íà ñïðèéìàííÿ òà âіäòâîðåííÿ çîâíіøíіõ
îçíàê, âëàñòèâîñòåé, ÷àñòèí ÿâèù і ïðåäìåòіâ òà çîâíіøíіõ çâ’ÿçêіâ) і
òâîð÷èìè (є ñïîñîáîì ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè). Ç ïåðøèõ óðîêіâ ó øêî-
ëі â÷èòåëü ïîâèíåí îðãàíіçóâàòè ñèñòåìàòè÷íі, öіëåñïðÿìîâàíі ñïîñòå-
ðåæåííÿ çà ïîãîäîþ, ñåçîííèìè çìіíàìè â ðîñëèííîìó, òâàðèííîìó 
ñâіòі. Íà ñïîñòåðåæåííÿ íå âіäâîäÿòü íàâ÷àëüíі ãîäèíè, â÷èòåëü ïëà-
íóє öþ ðîáîòó ùîäåííî. Ìåòåîðîëîãі÷íі òà ôåíîëîãі÷íі ñïîñòåðåæåííÿ
ïî÷èíàþòü ç ïåðøèõ äíіâ íàâ÷àííÿ, âîíè òðèâàþòü ïðîòÿãîì óñіõ ÷î-
òèðüîõ íàâ÷àëüíèõ ðîêіâ. Ñàìå òîìó, çàçíà÷àє Ñ. І. Áàëàøîâà, ïîòðіá-
íî äîòðèìóâàòèñü ïåâíèõ âèìîã:

1. Ñïîñòåðåæåííÿ ìàþòü áóòè ðåãóëÿðíèìè.
2. Çà îäíèì і òèì ñàìèì îá’єêòîì ñïîñòåðåæåííÿ âåäóòü ïðîòÿãîì 

êіëüêîõ ðîêіâ.
3. Ïàðàëåëüíî ç ìåòåîðîëîãі÷íèìè ñïîñòåðåæåííÿìè ïðîâîäÿòü ôå-

íîëîãі÷íі.
Çàëåæíî âіä çìіñòó íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè äіòè ïîñòóïîâî íàâ÷àþòüñÿ

ñïîñòåðіãàòè çà ïîãîäîþ і ïîçíà÷àòè ÿâèùà ïîãîäè óìîâíèìè çíàêàìè.
Êðіì òîãî, âîíè íàâ÷àþòüñÿ îïðàöüîâóâàòè îòðèìàíі ìàòåðіàëè ñïîñòå-
ðåæåíü, ïîÿñíþâàòè ÿâèùà íåæèâîї ïðèðîäè. Âіäïîâіäíî äî öüîãî âè-
çíà÷àþòü òàêі îá’єêòè ìåòåîðîëîãі÷íèõ ñïîñòåðåæåíü: òåìïåðàòóðà ïî-
âіòðÿ, ñòàí íåáà (ÿñíî, ïîõìóðî, õìàðíî), îïàäè, íàïðÿìîê âіòðó,
òðèâàëіñòü äíÿ, äîâæèíà òіíі ãíîìîíà âіä ïîëóäåííîãî ñîíöÿ. Óñі îòðè-
ìàíі äàíі ó÷íі çàïèñóþòü ó êàëåíäàð ïîãîäè. ßê âіäîìî, ïіäñóìêè ñïî-
ñòåðåæåíü çà ïîãîäîþ ó÷íі ïіäáèâàþòü ùîìіñÿ÷íî. Âîíè íàâ÷àþòüñÿ
ïîðіâíþâàòè ðåçóëüòàòè ìåòåîðîëîãі÷íèõ ñïîñòåðåæåíü çà êâàðòàë.
Âîäíî÷àñ, ñïîñòåðіãàþ÷è çà çìіíàìè â íåæèâіé ïðèðîäі, øêîëÿðі âñòà-
íîâëþþòü çìіíè, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ â æèâіé ïðèðîäі (ëèñòîïàä, âіäëіò 
ïòàõіâ íà çèìіâëþ òîùî).

Ðàçîì іç ìåòåîðîëîãі÷íèìè ñïîñòåðåæåííÿìè ïðîâîäÿòü ôåíîëîãі÷íі.
Ôåíîëîãіÿ – íàóêà ïðî ñåçîííі ÿâèùà â æèâіé і íåæèâіé ïðèðîäі. Âîíà 
ðåєñòðóє і âèâ÷àє ÿâèùà, ïîâ’ÿçàíі çі çìіíîþ ïіð ðîêó, íàïðèêëàä, ñòðî-
êè óòâîðåííÿ òà ñõîäæåííÿ ñíіãîâîãî ïîêðèâó, ñåçîííі ôàçè ðîçâèòêó 
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ðîñëèí і àêòèâíîñòі òâàðèí (ñïëÿ÷êà, ëèíÿííÿ, ìіãðàöії). Ôàêòè÷íî – öå 
ñèñòåìà çíàíü ïðî ñåçîííèé ðîçâèòîê îðãàíіçìіâ (ðîñëèí і òâàðèí). 

Ïîíÿòòÿ ñåçîííîñòі ïîâ’ÿçàíå çі çìіíàìè òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó, 
òðèâàëîñòі ñâіòëîâîї ÷àñòèíè äîáè, іíòåíñèâíîñòі îñâіòëåííÿ, êіëüêîñòі 
òà ñòàíó îïàäіâ ç íèçêîþ іíøèõ ïðèðîäíèõ îñîáëèâîñòåé, ÿêі íàçèâà-
þòü «åêîëîãі÷íèìè ôàêòîðàìè». Ó ñóêóïíîñòі їõ îá’єäíóþòü ó ïîíÿò-
òÿ – «óìîâè іñíóâàííÿ». Îòæå, óìîâè іñíóâàííÿ âèçíà÷àþòü ñòàí îðãà-
íіçìó. Öå ìîæå áóòè ñòàí ñïîêîþ, âåñíÿíîãî ïðîáóäæåííÿ,
іíòåíñèâíîãî ÷è ñïîâіëüíåíîãî ðîñòó і ðîçâèòêó òîùî.

Ôåíîëîãі÷íі ñïîñòåðåæåííÿ – öå ñïîñòåðåæåííÿ çà åòàïàìè ðîñòó, 
ðîçâèòêó ðîñëèí і òâàðèí, ÿêі ïðîÿâëÿþòüñÿ ó äîáðå ïîìіòíèõ çîâíіø-
íіõ çìіíàõ (ó ðîñëèí), à ó òâàðèí – і â їõíіé ïîâåäіíöі. Öі åòàïè íàçè-
âàþòü «ôåíîëîãі÷íèìè ôàçàìè».

Ôåíîëîãі÷íà ôàçà – öå ïåðіîä ó ñåçîííîìó ðîçâèòêó ïðèðîäè: îêðå-
ìèõ âèäіâ ðîñëèí (öâіòіííÿ, äîñòèãàííÿ ïëîäіâ òîùî), їõíіõ óãðóïîâàíü, 
õàðàêòåðíèõ ñåçîííèõ ÿâèù ó æèòòі òâàðèí (ïåðåëüîòè ïòàõіâ, їõíі ãíіç-
äóâàííÿ, âèëіò ïòàøåíÿò ç ãíіçäà), ùî ïîìіòíî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä іíøèõ. 
Ñàì ïðîöåñ ñïîñòåðåæåííÿ çà äèíàìіêîþ ðîçâèòêó îêðåìèõ ðîñëèí ÷è 
òâàðèí ïîëÿãàє ó ÷іòêîìó ôіêñóâàííі ïî÷àòêó, çàêіí÷åííÿ, òðèâàëîñòі 
êîæíîї ôàçè. Êðіì òîãî, íå âàðòî çàáóâàòè ïðî çãàäàíі âèìîãè äî âåäåí-
íÿ ñïîñòåðåæåíü. Âîíè îáîâ’ÿçêîâі òîìó, ùî ëèøå ñèñòåìàòè÷íіñòü ñïî-
ñòåðåæåíü äàє çìîãó ïðîñòåæèòè äèíàìіêó ðîçâèòêó îðãàíіçìó. Ïіä ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ ñïîñòåðåæåíü ç ó÷íÿìè â÷èòåëü ìàє ïîñòіéíî äîòðèìóâàòèñü 
îñíîâíèõ äèäàêòè÷íèõ ïðèíöèïіâ, çàçíà÷àє Î. À. Áіäà:

ñïîñòåðåæåííÿ ìàþòü áóòè ïîñèëüíі äëÿ äіòåé, ó÷èòåëþ òðåáà âðà-
õîâóâàòè їõíі âіêîâі îñîáëèâîñòі;
ïðîâîäèòè ñïîñòåðåæåííÿ òðåáà ñèñòåìàòè÷íî і ïîñëіäîâíî ó 
çâ’ÿçêó іç ñåçîííèìè îñîáëèâîñòÿìè ÿâèù ïðèðîäè;
îñîáëèâó óâàãó ñëіä çâåðòàòè íà ìіñöåâі ïðèðîäíі óìîâè, ðîñëèíè, 
òâàðèí, òîáòî äîòðèìóâàòèñü êðàєçíàâ÷îãî ïðèíöèïó;
íåîáõіäíî çâåðòàòè óâàãó íà íàñòóïíіñòü ïðîãðàìîâîãî ìàòåðіàëó ç 
äîøêіëüíèõ óñòàíîâ і ïî÷àòêîâîї øêîëè.

Óæå ç ïåðøèõ äíіâ øêîëÿðі ñïîñòåðіãàþòü çà ïîãîäîþ, çà ñòàíîì 
íåáà і íàâ÷àþòüñÿ ðîçðіçíÿòè, ÿêå íåáî ââàæàòè ÿñíèì, ÿêå – õìàð-
íèì, ÿêå – ïîõìóðèì. Âіäðàçó çíàéîìëÿòüñÿ ç óìîâíèìè ïîçíà÷åííÿ-
ìè ñòàíó íåáà (  – ÿñíî;  – õìàðíî;  – ïîõìóðî), îïàäіâ (  – äîù; 

 – ñíіã), âіòðó ( ) òîùî.
Âіä ïåðøîêëàñíèêіâ âèìàãàєòüñÿ, ùîá âîíè ðîçðіçíÿëè, êîëè íà-

äâîðі òåïëî, êîëè õîëîäíî, êîëè äóæå õîëîäíî, ñüîãîäíі òåïëіøå, íіæ 
ó÷îðà, òîùî. Ó÷íі ïîâèííі äîâîäèòè, ÷îìó âîíè âèçíà÷èëè ïîãîäó òà-
êîþ. Öå ïðèâ÷àє äіòåé àíàëіçóâàòè ÿâèùà, ÿêі âîíè ñïîñòåðіãàþòü.
Ùîòèæíÿ ïîòðіáíî ïіäâîäèòè ïіäñóìêè ñïîñòåðåæåíü.

Âàæëèâî ïðèâ÷àòè äіòåé ðîçïîâіäàòè ïðî ñâîї ñïîñòåðåæåííÿ òà 
â÷èòè óçàãàëüíþâàòè ìàòåðіàëè ïðîâåäåíèõ ñïîñòåðåæåíü. Òàêà ðîáîòà 
ñïðèÿє ðîçâèòêó ìèñëåííÿ é ìîâè äіòåé. Óñі ñïîñòåðåæåííÿ ó÷íі ôіêñó-
þòü ó êëàñíèõ êàëåíäàðÿõ. Ó 1 êëàñі äіòè îòðèìóþòü áåçëі÷ íîâèõ âðà-
æåíü. Ùîá çàïîáіãòè їõíüîìó ïåðåâàíòàæåííþ, ùîäåííі ñïîñòåðåæåííÿ 
îðãàíіçîâóâàòè íåäîöіëüíî. Äî öієї ðîáîòè ïåðøîêëàñíèêіâ çàëó÷àþòü 
ïîñòóïîâî. Ó 2 êëàñі óÿâëåííÿ äіòåé ðîçâèâàþòüñÿ, ðîçøèðþþòüñÿ
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òà ñèñòåìàòèçóþòüñÿ. Ñïîñòåðåæåííÿ ñòàþòü ðіçíîìàíіòíіøèìè. Ó÷íі
â÷àòüñÿ àíàëіçóâàòè äàíі ñâîїõ ñïîñòåðåæåíü, ïіäáèâàòè ïіäñóìêè, âè-
ÿâëÿòè ïðè÷èííі çâ’ÿçêè ìіæ ÿâèùàìè ïðèðîäè, à òàêîæ ìіæ íèìè і
ïðàêòè÷íîþ äіÿëüíіñòþ ëþäèíè. Äðóãîêëàñíèêè ïîìі÷àþòü ìåíø
ÿñêðàâі é ìåíø ïîìіòíі ÿâèùà ïðèðîäè, òî÷íіøå äåòàëіçóþòü їõ, íіæ
ïåðøîêëàñíèêè. Íàïðèêëàä, äіòè ñïîñòåðіãàþòü çà ñõîäîì і çàõîäîì
Ñîíöÿ, çà éîãî âèñîòîþ íàä ãîðèçîíòîì ó ðіçíі ïîðè ðîêó і ïðîòÿãîì
äíÿ. Ïî÷èíàþòü ðîçðіçíÿòè ñèëó âіòðó, ðîçóìіþòü ïðè÷èíè óòâîðåííÿ
òóìàíó, іíіþ, ïîìі÷àþòü ïîñòóïîâå ïîõîëîäàííÿ âîñåíè і ïîòåïëіííÿ 
íàâåñíі; âèÿâëÿþòü, ùî âçèìêó ïðè ïîõìóðіé ïîãîäі òåïëіøàє, à ó ìî-
ðîçíі äíі áóâàє ñîíÿ÷íî. Íàïðèêіíöі ìіñÿöÿ ðîáîòà ç êàëåíäàðåì ïіä-
ñóìîâóєòüñÿ – ñêëàäàþòüñÿ åëåìåíòàðíі çâåäåííÿ ïðî òå, ñêіëüêè áóëî
ïðîòÿãîì ìіñÿöÿ ÿñíèõ äíіâ, ñêіëüêè – õìàðíèõ, ïîõìóðèõ, ç äîùåì, 
ñíіãîì òîùî. Ó 2 êëàñі ñëіä íàâ÷èòè ó÷íіâ õàðàêòåðèçóâàòè ïîãîäó çà
ìіñÿöü (çà êàëåíäàðåì ïðèðîäè).

Ó 3 êëàñі âåäåííÿ êàëåíäàðÿ óñêëàäíþєòüñÿ. Ó÷èòåëü ïîêàçóє ó÷íÿì, 
ÿêèìè óìîâíèìè çíàêàìè áóäóòü ïîçíà÷àòè òåìïåðàòóðó ïîâіòðÿ ïіñëÿ 
âèâ÷åííÿ òåìè «Òåðìîìåòð». Ó 4 êëàñі ó÷íі ñèñòåìàòè÷íî âåäóòü ñïî-
ñòåðåæåííÿ çà ïîãîäîþ. Âîíè âіäìі÷àþòü ñòàí íåáà, îïàäè, òåìïåðàòóðó 
ïîâіòðÿ, íàïðÿìîê âіòðó. Äëÿ öüîãî äіòè ïîâèííі íàâ÷èòèñü êîðèñòóâà-
òèñÿ êîìïàñîì, ôëþãåðîì. Îïàäè âèìіðþþòü îïàäîìіðîì, âèñîòó ñíіãî-
âîãî ïîêðèâó âèçíà÷àþòü ñíіãîìіðíîþ ðåéêîþ, ëіíіéêîþ. Òàêі äîñëі-
äæåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïðèëàäіâ ñòàþòü êîíêðåòíіøèìè. 

Ó 3–4 êëàñàõ ïîòðіáíî íàâ÷èòè ó÷íіâ äåòàëüíіøå îáðîáëÿòè ìàòåðі-
àë ñïîñòåðåæåíü: ðîáèòè çâåäåííÿ: ñêіëüêè äíіâ ó ìèíóëîìó ìіñÿöі
áóëî õìàðíèõ, ñêіëüêè – ñîíÿ÷íèõ, іç äîùåì, ñíіãîì і áåç îïàäіâ, ñêіëü-
êè âіòðÿíèõ, áåçâіòðÿíèõ, ÿêèé íàïðÿìîê âіòðó ïåðåâàæàâ òîùî. Äî-
öіëüíî çâîäèòè ìіñÿ÷íі äàíі ó ãðàôіêè òåìïåðàòóðè, äіàãðàìè õìàðíîñ-
òі. Òàêі çâåäåííÿ äàþòü ìîæëèâіñòü ñêëàñòè ÷іòêå óÿâëåííÿ ïðî
õàðàêòåð ïîãîäè çà êîæíèé ìіñÿöü.

 Ñïîñòåðåæåííÿ çà íåæèâîþ ïðèðîäîþ òðåáà ïîєäíóâàòè çі ñïîñòå-
ðåæåííÿìè çà çìіíàìè â ðîñëèííîìó і òâàðèííîìó ñâіòі, à òàêîæ çâåð-
òàòè óâàãó íà òіñíèé ïðèðîäíèé âçàєìîçâ’ÿçîê ìіæ æèâîþ і íåæèâîþ
ïðèðîäîþ. Íàïðèêëàä, ç íàñòàííÿì âåñíè Ñîíöå ïіäíіìàєòüñÿ íàä ãî-
ðèçîíòîì âèùå, äåíü ñòàє äîâøèì, òåïëіøàє ïîâіòðÿ, òàíå ñíіã, ïðî-
ãðіâàєòüñÿ ґðóíò, ïðîáóäæóþòüñÿ ðîñëèíè і êîìàõè, ÿêі æèâëÿòüñÿ 
ðîñëèíàìè. Ïðîáóäæåííÿ êîìàõ çóìîâëþє ïðèëіò ïòàõіâ, ÿêі íèìè
æèâëÿòüñÿ, ïðîáóäæóþòüñÿ é іíøі òâàðèíè (æàáè, ÿùіðêè, їæàêè 
òà іí.). Ó 3–4 êëàñàõ ðåêîìåíäóєòüñÿ ïðîâîäèòè äîñëіäæåííÿ çà çìіíà-
ìè â ðîçâèòêó äåðåâ і êóùіâ ó âåñíÿíèé ïåðіîä é âèäіëÿòè ôàçè ðîçâè-
òêó çà ïåâíèìè îçíàêàìè. Ðåçóëüòàòè äîñëіäæåíü äîöіëüíî çàíîñèòè
äî òàáëèöі. Íàïðèêëàä, íà ïî÷àòêó êîæíîãî ñåçîíó ó÷íі îäåðæóþòü
çàâäàííÿ ïåðåâіðÿòè ïåâíі íàðîäíі ïðèêìåòè. Çàâäÿêè òàêіé ðîáîòі â 
ó÷íіâ ðîçâèâàєòüñÿ ñïîñòåðåæëèâіñòü, áàæàííÿ ðîçãàäóâàòè òàєìíèöі
ïðèðîäè, ÿêîìîãà áіëüøå äіçíàòèñÿ ïðî âæå âіäîìå. Âàðòî îðãàíіçóâà-
òè ç ó÷íÿìè ñïîñòåðåæåííÿ çà òèì, íàñêіëüêè ïðàâèëüíî ìîæíà ïðî-
ãíîçóâàòè ïîãîäó çà ïåâíîþ ïðèêìåòîþ. Êîæåí ó÷åíü âèáèðàє îäíó
ïðèêìåòó і ïåðåâіðÿє її. Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ ñïîñòåðåæåíü ó÷íі çà-
íîòîâóþòü ó òàáëèöі.
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Äëÿ òîãî ùîá ïðîâåñòè ñïîñòåðåæåííÿ, ÿê ïðîðîñòàє íàñіíèíà, à 
çãîäîì ðîçâèâàєòüñÿ ðîñëèíà: ðîñòå, öâіòå òà ïëîäîíîñèòü, ïîòðіáíî ïî-
ñàäèòè íàñіííÿ îãіðêà â ãîðùèê ç ґðóíòîì і ñïîñòåðіãàòè çà éîãî çðîñ-
òàííÿì. Íàïðèêëàä:

1. Спочатку вибираємо об’єкт спостереження. Наприклад, огірка. 2. Далі – формулю-
ємо мету спостереження: хочемо дізнатися, як розвивається рослина з насіння. 3. Скла-
даємо план спостереження. 4. Результати спостереження фіксуємо в зошиті [5].

Виявити умови росту і розвитку тобі допоможе дослід. Проросле насіння висій у 
ґрунт, але в різні посудини. Першу з них постав на світло в тепле місце, поливай і 
розпушуй ґрунт. Другу – затули від світла чорним папером. Третю – постав у холодне 
місце. Четверту – не поливай. П’яту – накрий банкою, щоб не потрапляло повітря [3].

Îòæå, ùîá äîáðå îðãàíіçóâàòè ñïîñòåðåæåííÿ ç ïîçèòèâíèì ðåçóëü-
òàòîì, ó÷èòåëåâі ïîòðіáíî ïðîäóìàòè êîæíó äåòàëü. Êîëè ó÷åíü áóäå 
áà÷èòè íàñëіäêè ñâîєї ðîáîòè, âіí і íàäàëі ñïîñòåðіãàòèìå îêðåìі ïðåä-
ìåòè òà ÿâèùà ïðèðîäè. Ó íüîãî ïîñòóïîâî ðîçâèâàòèìåòüñÿ іíòåðåñ äî 
ïðèðîäè. І öåé іíòåðåñ ó÷èòåëü ïîâèíåí ïîñòіéíî ïіäòðèìóâàòè.

Ñàìîñòіéíå ñïîñòåðåæåííÿ – áåçïîñåðåäíє ñïðèéìàííÿ ÿâèù äіé-
ñíîñòі. ßê ñòâåðäæóâàâ Ê. Óøèíñüêèé, «íіùî íå ìîæå áóòè âàæëèâі-
øèì ó æèòòі, ÿê óìіòè áà÷èòè ïðåäìåò ç óñіõ áîêіâ і ñåðåä òèõ âіäíî-
ñèí, â ÿêі âіí ïîñòàâëåíèé. ßêùî ìè âíèêíåìî ãëèáøå â òå, ùî 
çâè÷àéíî íàçèâàєòüñÿ â ëþäÿõ âèçíà÷íèì àáî íàâіòü âåëèêèì ðîçóìîì, 
òî ïîáà÷èìî, ùî öå, ãîëîâíèì ÷èíîì, є çäàòíіñòü áà÷èòè ïðåäìåòè â їõ 
äіéñíîñòі, âñåáі÷íî, ç óñіìà âіäíîñèíàìè, â ÿêі âîíè ïîñòàâëåíі. ßêùî 
íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àє ðîçóìîâèé ðîçâèòîê ó äіòåé, òî âîíî ïîâèííî âäî-
ñêîíàëþâàòè їõ çäàòíіñòü ó ñïîñòåðåæåííі».

Øêîëà ìàє âåëèêі ìîæëèâîñòі äëÿ îðãàíіçàöії ñïîñòåðåæåíü, їõ 
ìîæíà âåñòè íà óðîöі (ïðàêòè÷íі çàíÿòòÿ), âèêîðèñòîâóþ÷è íàî÷íі
ïîñіáíèêè, ïіä ÷àñ åêñêóðñіé. Íàïðèêëàä, çà çàâäàííÿì ó÷èòåëÿ ó÷íі 
òðèâàëèé ÷àñ ñïîñòåðіãàþòü çà ðîñòîì ðîñëèí.

Ôîðìóâàííÿ ñêëàäíèõ ãåîãðàôі÷íèõ ïîíÿòü (êëіìàò, ïîãîäà) ïîòðå-
áóє ñàìîñòіéíèõ ñïîñòåðåæåíü çà àòìîñôåðîþ óïðîäîâæ ðîêó. Òàêі ñïî-
ñòåðåæåííÿ ïðèâ÷àþòü ó÷íіâ ãëèáøå àíàëіçóâàòè їõ, ïîðіâíþâàòè, ðî-
áèòè âèñíîâêè, çàíîòîâóþ÷è âñå öå â ñâîї ùîäåííèêè. Ìåòîäèêà 
îðãàíіçàöії áóäü-ÿêîãî âèäó ñàìîñòіéíîãî ñïîñòåðåæåííÿ ïîòðåáóє ïî-
ñëіäîâíîãî âèêîðèñòàííÿ éîãî åëåìåíòіâ. Öå іíñòðóêòàæ ó÷èòåëÿ ïðî 
ìåòó, çàâäàííÿ і ìåòîäèêó ñïîñòåðåæåííÿ (ïîâòîðåííÿ àáî âèâ÷åííÿ 
íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, íåîáõіäíîãî äëÿ ñâіäîìîãî âèêîíàííÿ çàâäàíü 
ñïîñòåðåæåííÿ), çäіéñíåííÿ ñïîñòåðåæåííÿ, ôіêñàöіÿ, âіäáіð і àíàëіç 
éîãî ðåçóëüòàòіâ ó÷íåì, óçàãàëüíåííÿ і ôîðìóëþâàííÿ âèñíîâêіâ
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(âèâ÷åííÿ â÷èòåëåì ïîäàíèõ ó÷íÿìè ìàòåðіàëіâ ñïîñòåðåæåííÿ, їõ
àíàëіç і îöіíêà âèêîíàíîї ðîáîòè).

Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ìіæïðåäìåòíîї ñïîñòåðåæëèâîñòі ÿñêðàâî îïè-
ñàâ ó ñâîїé êíèçі «Øêîëà ïðîñòî íåáà» Â. Ñóõîìëèíñüêèé.

«…Ëþòèé. Çèìîâà õîëîäíå÷à. Àëå îñü âèïàëà ñîíÿ÷íà äíèíêà. Ìè
éäåìî â òèõèé, çàñíіæåíèé ñàä. «Ïðèäèâіòüñÿ, äіòè, óâàæíî äî âñüîãî, 
ùî îòî÷óє íàñ, – ÷è áà÷èòå âè ïåðøі îçíàêè íàáëèæåííÿ âåñíè? Íàâіòü
íàéíåóâàæíіøèé ç âàñ ìîæå ïîìіòèòè äâі-òðè îçíàêè, à òîé, õòî íå 
òіëüêè ïîäèâèòüñÿ, à é ïîäóìàє, ïîáà÷èòü äâàäöÿòü îçíàê... Äèâіòüñÿ, 
ñëóõàéòå, äóìàéòå», – êàæó ÿ ó÷íÿì. ß áà÷ó, ÿê ïðèäèâëÿþòüñÿ äіòè
äî çàñíіæåíîãî âіòòÿ, äî êîðè äåðåâ, ïðèñëóõàþòüñÿ äî çâóêіâ... Ïîòіì
ìè ïðèõîäèìî â ñàä ÷åðåç òèæäåíü, çíîâó ÷åðåç òèæäåíü, і ùîðàçó ïå-
ðåä äîïèòëèâèì äèòÿ÷èì ïîãëÿäîì âіäêðèâàєòüñÿ ùîñü íîâå».

Åôåêòèâíіñòü ìåòîäó ñïîñòåðåæåííÿ çàëåæèòü âіä òîãî, ÿêîþ ìіðîþ
çіáðàíі ïіä ÷àñ ñïîñòåðåæåííÿ ìàòåðіàëè âèâ÷àþòü і âіäïîâіäíî îáðî-
áëÿþòü ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ é íà їõíüîìó ґðóíòі ðîáëÿòü ïåâíі
âèñíîâêè, óçàãàëüíåííÿ.

Îòæå, є êіëüêà ìåòîäè÷íèõ óìîâ, âèêîíàííÿ ÿêèõ çàáåçïå÷óє óñïіø-
íå âèêîðèñòàííÿ íàî÷íèõ çàñîáіâ íàâ÷àííÿ:

÷іòêå âèîêðåìëåííÿ îñíîâíîãî â ïðîöåñі äåìîíñòðóâàííÿ іëþñòðà-
öіé, îñêіëüêè âîíè ÷àñîì ìіñòÿòü åëåìåíòè, ùî âіäâîëіêàþòü;
äåòàëüíå ïðîäóìóâàííÿ ïîÿñíåíü âñòóïíèõ, îñíîâíèõ (ïіä ÷àñ äå-
ìîíñòðóâàííÿ) і çàêëþ÷íèõ, íåîáõіäíèõ äëÿ ç’ÿñóâàííÿ ñóòíîñòі
äåìîíñòðàöіéíèõ ÿâèù, à òàêîæ äëÿ óçàãàëüíåííÿ çàñâîєíîї íà-
â÷àëüíîї іíôîðìàöії;
çàëó÷åííÿ ó÷íіâ äî çíàõîäæåííÿ áàæàíîї іíôîðìàöії â íàî÷íîìó
ïîñіáíèêó ÷è äåìîíñòðàöіéíîìó ïðèñòðîї, ïîñòàíîâêà ïåðåä íèìè
ïðîáëåìíèõ çàâäàíü íàî÷íîãî õàðàêòåðó.

Ïåðåâіðèìî ñåáå
1. Ïðåçåíòóéòå ïîíÿòіéíî-êàòåãîðіàëüíèé àïàðàò òåìè.

1.1. Ñóòü äîñëіäó, ìåòîäèêà âèêîðèñòàííÿ äîñëіäó.
ð ð ( ð ) ðó ó1.2. Àíàëіç êðèòåðіїâ (ïðèíöèïіâ) âèáîðó äîñëіäó.

1.3. Ñòðóêòóðà äîñëіäіâ.
1.4. Âèäè äîñëіäіâ çà ðіâíåì ïіçíàâàëüíîї ñàìîñòіéíîñòі ó÷íіâ.
1.5. Âèäè äîñëіäіâ çà òðèâàëіñòþ âèêîíàííÿ.
1.6. Ìåòîäèêà âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó äîñëіäó íà ïðåäìåòíîìó óðîöі.

2. Ïîÿñíіòü îñîáëèâîñòі íàî÷íèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ, íàâåäіòü ïðè-
êëàäè їõ âèêîðèñòàííÿ íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó.
3. Ðåàëіçàöіÿ ïðèíöèïó íàî÷íîñòі â іíòåãðîâàíîìó êóðñі «ß äîñëі-
äæóþ ñâіò» ïîëÿãàє ó:

À àêòèâíîìó âèêîðèñòàííі ðіçíîìàíіòíèõ ïðåäìåòіâ і çàñîáіâ äëÿ
ðåàëüíîãî âіäîáðàæåííÿ ÿâèù ïðèðîäè

Á ñòâîðåííі îáðàçіâ, êîíêðåòíèõ óÿâëåíü, íà îñíîâі ÿêèõ áóäó-
єòüñÿ íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíà äіÿëüíіñòü ó÷íіâ, ñïðÿìîâàíà íà
îâîëîäіííÿ ñèñòåìîþ óÿâëåíü і ïîíÿòü

Â ñòâîðåííі ïñèõі÷íîãî îáðàçó â ðåçóëüòàòі ïðîöåñіâ âіä÷óòòÿ і
ñïðèéìàííÿ

Ã ñòâî ( )ðåííі íàî÷íèõ ïîñіáíèêіâ і ìîäåëåé ñâіòó ïðèðîäè (ñîöіóìó)
4. Íàçâіòü îñîáëèâîñòі ðîáîòè ç ðіçíèìè äæåðåëàìè çíàíü íà óðîêàõ 
іíòåãðîâàíîãî êóðñó.
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Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1. Àêâèëåâà Ã. Í. Íàáëþäåíèÿ è îïûòû íà óðîêàõ ïðèðîäîâåäå-
íèÿ / Ã. Í. Àêâèëåâà. Ðåæèì äîñòóïó: http://surl.li/hfns.

2. Áàéáàðà Ò. Ì. Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ïðèðîäîçíàâñòâà â ïî÷àòêî-
âèõ êëàñàõ. – Êèїâ : Âåñåëêà, 1998. – Ñ. 147–160.

3. Áіáіê Í. Ì. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã. ñåðåä. îñâі-
òè (ó 2 ÷.)/Í. Ì. Áіáіê, Ã. Ï. Áîíäàð÷óê. – Õàðêіâ: Ðàíîê, 2020. – 136: іë.

4. Áóäíà Í. Î. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã. ñåðåä. îñâі-
òè (ó 2 ÷.) / Í. Î. Áóäíà, Ò. Â. Ãëàäþê, Ñ. Ã. Çàáðîöüêà, Í. Á. Øîñò, Ë. Â. Ëè-
ñîáåé. – Òåðíîïіëü: Íàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí, 2020. – 160 ñ. : іë.

5. Ãіëüáåðã Ò. Ã. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã. ñåðåä. 
îñâіòè (ó 2 ÷.) / Òåòÿíà Ãіëüáåðã, Ñâіòëàíà Òàðíàâñüêà, Ëàðèñà Ãðóáіÿí, Íіíà 
Ïàâè÷. – Êèїâ: Ãåíåçà, 2020. – 160 ñ.: іë.

6. Ãðóùèíñüêà І. Â. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã. ñåðåä. 
îñâіòè (ó 2 ÷.) / І. Â. Ãðóùèíñüêà, Ç. Ì. Õèòðà. – Êèїâ: ÓÎÂÖ «Îðіîí», 
2020. – 160 ñ. : іë.

7. Ëіííіê Î. Î. Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Ëþäèíà і ñâіò». – 
Êèїâ : Âèäàâíè÷èé Äіì «Ñëîâî». – 2010. – Ñ. 50–80.

8. Íàðî÷íà Ë. Ê., Êîâàëü÷óê Ã. Â., Ãîí÷àðîâà Ê. Ä. Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ
ïðèðîäîçíàâñòâà. – Êèїâ : Âèùà øêîëà. – 1990. – Ñ. 179–186.

9. Ïàêóëîâà Â. Ì., Êóçíåöîâà Â. È. Ìåòîäèêà ïðåïîäàâàíèÿ ïðèðîäîâåäå-
íèÿ: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ ïåäèíñòèòóòîâ. Ðåæèì äîñòóïó: https://www.
twirpx.com/file/2717896/.

10. Êîìïëåêñ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîї äèñöèïëіíè 
«Ïðèðîäîçíàâñòâî» ç ìåòîäèêîþ âèêëàäàííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Ïðèðîäîçíàâ-
ñòâî» äëÿ ñïåöіàëüíîñòі 013 Ïî÷àòêîâà îñâіòà. Àâòîð: êàíäèäàò ïåä. íàóê, 
äîöåíò â.î. çàâіäóâà÷à êàôåäðè ïåäàãîãіêè òà îñâіòè Ë. Â. Çàäîðîæíà-Êíÿã-
íèöüêà. Ðåæèì äîñòóïó: äàòà çâåðíåííÿ 13/10/2020. – Òåêñò : åëåêòðîííèé.

5.4. Õàðàêòåðèñòèêà ïðàêòè÷íèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ

Ïðàêòè÷íі ìåòîäè íàâ÷àííÿ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ áåçïîñåðåäíüîãî 
ïіçíàííÿ äіéñíîñòі, ïîãëèáëåííÿ çíàíü, ôîðìóâàííÿ âìіíü і íàâè÷îê. 
Äî íèõ íàëåæàòü: âïðàâè, äèäàêòè÷íі іãðè, ìîäåëþâàííÿ, ïðîєêòóâàí-
íÿ, ñïîñòåðåæåííÿ, äîñëіä і ïðàêòè÷íà ðîáîòà. Ç ðàííüîãî äèòèíñòâà ó 
ïîâñÿêäåííîìó æèòòі äіòè ñòèêàþòüñÿ ç áàãàòüìà ÿâèùàìè і òіëàìè 
ïðèðîäè. Ïðîòå â íèõ ùå íå ðîçâèíåíі óâàãà і ñïîñòåðåæëèâіñòü, äіòè 
íå ðîçóìіþòü çíà÷åííÿ ïðèðîäè â æèòòі ëþäèíè. Öå ïðèçâîäèòü äî 
çíåâàæëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè, äî íåïðàâèëüíîãî ðîçóìіííÿ
ïðåäìåòіâ і ÿâèù.

Îòæå, ç ïåðøèõ äíіâ ïåðåáóâàííÿ äіòåé ó øêîëі â÷èòåëü ïîâèíåí 
äîïîìàãàòè äіòÿì ïіçíàâàòè íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå, íàâ÷àòè ëþáèòè 
òà îáåðіãàòè ïðèðîäó, ó äîñòóïíіé äëÿ ðîçóìіííÿ äèòèíè ôîðìі ðîçêðè-
âàòè ñêëàäíó ñèñòåìó âçàєìîçâ’ÿçêó ïðåäìåòіâ і ÿâèù, íàâ÷àòè ðîçóìі-
òè êðàñó ïðèðîäè, ðîçâèâàòè ëîãі÷íå ìèñëåííÿ. Íàïðèêëàä:

Прочитайте мету досліду і складіть план дослідження.
Мета досліду: перевірити припущення Дмитрика, що з двох однакових за розміра-

ми і масою аркушів паперу зім’ятий аркуш падає в повітрі швидше, ніж рівний [3].
Äîñÿãòè ìåòè ìîæíà òіëüêè çàâäÿêè îðãàíіçàöії ñèñòåìàòè÷íèõ ñïî-

ñòåðåæåíü çà ïðåäìåòàìè і ÿâèùàìè ïðèðîäè ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòå-
ëÿ. Ïіçíàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó ðîçïî÷èíàєòüñÿ ç íàêîïè÷åííÿ 
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÷óòòєâîãî äîñâіäó, ôàêòè÷íîãî ìàòåðіàëó, ÿêèé îñìèñëþєòüñÿ ç ìåòîþ
çàñâîєííÿ ñèñòåìè çíàíü, àäåêâàòíîї íàâêîëèøíіé ïðèðîäі ç її
çâ’ÿçêàìè і çàëåæíîñòÿìè.

Âіäñóòíіñòü çàïàñó êîíêðåòíî îáðàçíèõ óÿâëåíü ó øêîëÿðіâ ìîëîä-
øîãî øêіëüíîãî âіêó ïðèçâîäèòü äî ôîðìàëüíîãî çàñâîєííÿ çíàíü. Äі-
òÿì âàæêî óÿâèòè ïðåäìåò àáî ÿâèùå, ÿêùî âîíè íå áà÷èëè öèõ
îá’єêòіâ àáî їõíіõ çîáðàæåíü. Î. ß. Ãåðä – îäèí іç çàñíîâíèêіâ ìåòîäè-
êè âèêëàäàííÿ ïðèðîäíè÷èõ äèñöèïëіí – âіäçíà÷àâ, ùî âñі ðåàëüíі
çíàííÿ íàáóòі ëþäñòâîì çàâäÿêè ñïîñòåðåæåííÿì, ïîðіâíÿííÿì і äî-
ñëіäàì, à çîâñіì íå ÷èòàííÿì ñòàòåé.

Âïðàâè ïåðåäáà÷àþòü áàãàòîðàçîâå ïîâòîðåííÿ ïåâíèõ äіé і ñïðÿìî-
âàíі íà âіäïðàöþâàííÿ ïðåäìåòíèõ òà іíòåëåêòóàëüíèõ óìіíü. Âïðàâè
ìîæóòü áóòè êîíñòðóêòèâíèìè, àíàëіòè÷íèìè òà òâîð÷èìè.

Êîíñòðóêòèâíі âïðàâè – öå ñàìîñòіéíі âïðàâè äіòåé ç ðіçíèì ìàòå-
ðіàëîì, ÿêі âîíè âèêîíóþòü ïіñëÿ ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ (ðîáîòà ç ïðèëà-
äàìè, ãëîáóñîì, îðієíòóâàííÿ çà êàðòîþ).

На яких уроках ви здійснювали вимірювання? Що вимірювали? Якими прилада-
ми користувалися? Які ви знаєте групи приладів, що їх використовують для про-
ведення досліджень?
Назвіть прилади, якими вимірюють температуру тіла; час. Назвіть одиниці до-
вжини (маси, місткості).
Назвіть прилад, за допомогою якого можна зважити картоплину та яблуко. Про-
ведіть вимірювання та порівняйте отримані результати.
Щоб зрозуміти, як працює термометр, проведіть експеримент. 1. Опустіть тер-
мометр у стакан з теплою водою. Що відбувається зі стовпчиком рідини в трубці
термометра? 2. Перенесіть термометр у стакан з холодною водою. Що тепер 
відбувається зі стовпчиком рідини в термометрі? 3. Запишіть отримані резуль-
тати в зошит та порівняйте їх. Зробіть висновки [4].

Àíàëіòè÷íі âïðàâè – âïðàâè íà âіäïðàöþâàííÿ іíòåëåêòóàëüíèõ óìіíü 
(àíàëіç, ïîðіâíÿííÿ, íà âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ). 

Порівняйте етапи проведення експерименту та спостереження. Що подібного
між цими методами дослідження і чим вони відрізняються?
Подумайте та обговоріть з дорослими, який експеримент або спостереження мож-
на провести вдома. Запишіть у зошит тему спостереження/експерименту і мету.
Порівняйте шахтний спосіб видобутку корисних копалин і кар’єрний. Чим вони
відрізняються? Складіть і заповніть таблицю в зошиті. Як ви гадаєте, яке вугілля 
буде дорожчим – те, що видобували в шахті чи в кар’єрі? Поясніть чому.
Розгляньте світлини. Придивіться уважно до квіток і листків волошок різних ви-
дів. Порівняйте їх. Чим вони відрізняються [4]?
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Òâîð÷і âïðàâè – âèêîíàííÿ ó÷íÿìè ñàìîñòіéíèõ äіé íà îñíîâі íà-
áóòèõ ðàíіøå ñïîñîáіâ äіÿëüíîñòі («ïåðåòâîðè», «äîìàëþé», «ñêëàäè», 
«ïðèäóìàé»).

Уявіть ситуацію та придумайте продовження цієї історії. «Іринка забила коліно й 
кульгає. До школи її веде татусь і несе наплічник. На подвір’ї школи з’явилися 
однокласники Іринки. Вони…».
Підготуйте у групах невеликі повідомлення чи замітки для шкільної газети «Мій 
клас – дружна спільнота».
Подумайте, чому люди насаджують рослини у населених пунктах і розводять їх 
у своїх помешканнях.
Використовуючи різноманітні джерела інформації, підготуйте розповідь або пре-
зентацію про походження свійських тварин та їхнє одомашнення людиною.
Як ви гадаєте, який орган найголовніший? Підготуйте промову від його імені, у 
якій доведіть це. Проаналізуйте виступи від імені різних органів. Чи змінилася 
ваша думка [4]?

Ðîáîòà ç êàðòîãðàôі÷íèìè ïîñіáíèêàìè òà ãëîáóñîì íàëåæèòü äî 
ìåòîäó âïðàâ. Öåé âèä ðîáîòè є íàéñêëàäíіøèì äëÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї 
ëàíêè. Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі âèêîðèñòîâóþòü òàêі âèäè ìàï, àäàïòîâà-
íèõ äëÿ äіòåé ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó: «Ôіçè÷íà êàðòà ïіâêóëü», 
«Ôіçè÷íà êàðòà Óêðàїíè», «Ôіçè÷íà êàðòà îáëàñòі». Ó ïî÷àòêîâіé 
øêîëі âèêîðèñòîâóþòü íàñòіííі êàðòè, êàðòè ó ïіäðó÷íèêàõ òà àòëà-
ñàõ. Çà ïðîãðàìîþ, ðîáîòó ç êàðòîãðàôі÷íèìè ïîñіáíèêàìè âïðîâàäæó-
þòü ó 4 êëàñі, õî÷à ïðîïåäåâòè÷íî äіòè çíàéîìëÿòüñÿ ç êàðòîþ òà ãëî-
áóñîì ðàíіøå: ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåì «Âîäîéìè Óêðàїíè», «Ïîðè ðîêó», 
«Äåíü і íі÷».

Äèäàêòè÷íà ãðà ïðèðîäíè÷îãî çìіñòó ñïðÿìîâàíà íà îðãàíіçàöіþ 
çàñâîєííÿ ÷è çàêðіïëåííÿ ïðèðîäíè÷èõ çíàíü і âìіíü ó ïðîöåñі іãðîâîї 
äіÿëüíîñòі. Ñòðóêòóðà äèäàêòè÷íîї ãðè ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü òàêèõ 
åëåìåíòіâ: äèäàêòè÷íі òà іãðîâі çàâäàííÿ, іãðîâèé çàäóì, ïðàâèëà, 
іãðîâі äії, íàâ÷àëüíå âèêîíàííÿ çàäà÷і, ðåçóëüòàò.

Íàâ÷àëüíèé äîñëіä – öå åëåìåíòàðíèé íàâ÷àëüíèé åêñïåðèìåíò. 
Âіí, ÿê і ñïîñòåðåæåííÿ, є îäíèì ç âàæëèâèõ ìåòîäіâ ïіçíàííÿ ïðè-
ðîäè, íàêîïè÷åííÿ ÷óòòєâîãî äîñâіäó. Іíôîðìàöіÿ, çäîáóòà â òàêèé 
ñïîñіá, є îñíîâîþ ïåâíèõ òåîðåòè÷íèõ âèñíîâêіâ, óçàãàëüíåíü, âñòàíîâ-
ëåííÿ çàêîíîìіðíîñòåé àáî ïіäòâåðäæåííÿ âæå çàñâîєíèõ. ßêùî ó ïðî-
öåñі ñïîñòåðåæåííÿ ñïðèéìàþòüñÿ òіëüêè çîâíіøíі îçíàêè é âëàñòè-
âîñòі ïðåäìåòіâ òà ÿâèù, òî çà äîïîìîãîþ äîñëіäіâ âіäáóâàєòüñÿ ãëèáøå 
ïіçíàííÿ. Äîñëіä äàє çìîãó âіäòâîðèòè ÿâèùå àáî ïðîöåñ ó ñïåöіàëüíî 
ñòâîðåíèõ óìîâàõ, ïðîñòåæèòè çà éîãî ïåðåáіãîì, ïîáà÷èòè òі îçíàêè, 
ÿêі ó ïðèðîäі ñïðèéíÿòè áåçïîñåðåäíüî íåìîæëèâî.

Ñïåöèôіêà äîñëіäó ïîëÿãàє ó òîìó, ùî âіí äàє çìîãó îòðèìàòè ÿâè-
ùå â «÷èñòîìó âèãëÿäі», à ñàìå: óíèêíóòè âïëèâó ïîáі÷íèõ ôàêòîðіâ. 
Äàє ìîæëèâіñòü äîñëіäæóâàòè éîãî â ðіçíèõ óìîâàõ, ïðèïèíÿòè äî-
ñëіäíèé ïðîöåñ íà áóäü-ÿêіé ñòàäії і ïîâòîðþâàòè ïîòðіáíó êіëüêіñòü 
ðàçіâ, âèâ÷àòè ïðåäìåò ðåòåëüíіøå, äіëèòè éîãî íà ÷àñòèíè, âèäіëÿòè 
òå, ùî öіêàâèòü.

Об’єднайтеся в пари. Дослідіть крохмаль. За результатами дослідів складіть 
таб лицю [2].
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Назва речовини Крохмаль
Колір  Білий
Стан Твердий
Властивості Не має смаку, без запаху. Непрозорий. Сипкий. Не роз-

чиняється в холодній воді
Де трапляється в природі У бульбах картоплі, зернах пшениці, кукурудзи
Де використовують У приготуванні їжі (хліб, макаронні вироби, кисіль); для

виготовлення паперу, ліків

За зразком-описом крохмалю досліди та опиши таку речовину (на вибір): крейда, 
вода, кухонна сіль, цукор, залізо.

Виміряйте частоту свого пульсу. 1. Розслабтеся. 2. Сядьте на стілець або в кріс-
ло й покладіть руку на стіл. 3. Пальці правої руки покладіть на внутрішню сторо-
ну лівої руки над зап’ястям. Це місце потрібно злегка притиснути до кістки – так 
пульсація відчуватиметься краще. 4. Полічіть пульс протягом хвилини. Можна –
за 30 секунд, а потім помножити на 2.
Полічіть удари серця протягом хвилини в сидячому положенні і після 20 присі-
дань. Порівняйте результати та зафіксуйте висновки у зошиті.
Дослідіть своє дихання. Дослід 1. Спробуйте сказати щось під час вдиху. Спро-
буйте сказати щось на видиху. Який висновок можна зробити із цього досліду?
Дослід 2. Покладіть руку на груди і полічіть кількість вдихів і видихів за хвилину, 
коли сидите, і після 10 присідань. Коли ви дихаєте частіше?
Дослід 3. 1. Наповніть велику пластикову пляшку водою і закрийте її корком. 
Переверніть пляшку та опустіть у миску, також наповнену водою. 2. Відкоркуйте
пляшку. 3. Вставте соломинку в шийку пляшки. Зробіть глибокий вдих і обереж-
но видихайте через соломинку, допоки легені не спорожняться. Що ви спостері-
гали? Який результат отримали?
Дослідіть роботу нервової системи. Для цього вам знадобляться ножиці. Дотор-
кніться рукою до гострого кінця ножиць. Що ви відчули? Чому гострі кінці ножиць
можуть бути небезпечні [4]?

Íåîáõіäíіñòü ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ çóìîâëåíà 
íàñàìïåðåä òèì, ùî äіòè ìàþòü íåäîñòàòíіé ÷óòòєâèé äîñâіä, à áіëü-
øіñòü ïðèðîäîçíàâ÷èõ óÿâëåíü і åëåìåíòàðíèõ ïîíÿòü ôîðìóєòüñÿ 
òіëüêè íà éîãî îñíîâі.

Ó êëàñі çà äîïîìîãîþ äîñëіäіâ ìîæíà íå òіëüêè äåìîíñòðóâàòè і äî-
âåñòè äî ðîçóìіííÿ äіòåé äåÿêі ÿâèùà ïðèðîäè, à é ç’ÿñóâàòè ïðè÷èííі 
âçàєìîçâ’ÿçêè â ïðèðîäі, ðîçêðèòè ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ îêðåìèõ
ÿâèù, ó äîñòóïíіé ôîðìі îçíàéîìèòè іç çàêîíàìè ïðèðîäè, ðîçêðèòè 
ñóòü ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ і ÿâèù. Ò. Ì. Áàéáàðà ðîçãëÿäàє äîñëіä ÿê 
ìåòîä ïіçíàííÿ, âèä ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі ñóá’єêòà, ùî âêëþ÷àє òàêі
ñòðóêòóðíі êîìïîíåíòè:

îñìèñëåííÿ âëàñíî ïðåäìåòíèõ öіëåé äîñëіäó, àêòóàëіçàöіÿ çíàíü
ïðî îá’єêò, ç ÿêèì ïðîâîäèòüñÿ äîñëіä;
ïëàíóâàííÿ äîñëіäó: âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ äіé, їõíüîї ïîñëіäîâ-
íîñòі; âèáіð îáëàäíàííÿ;
âèêîíàííÿ äîñëіäó: âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ äіé ó ïîòðіáíіé ïî-
ñëіäîâíîñòі; öіëåñïðÿìîâàíå ñïîñòåðåæåííÿ çà îá’єêòîì (çìіíàìè,
ÿêі âіäáóâàþòüñÿ, ðåçóëüòàòàìè çìіí) ïіä ÷àñ äîñëіäó; óñâіäîìëåí-
íÿ ðåçóëüòàòіâ ñïîñòåðåæåííÿ; ñàìîêîíòðîëü çà ïðîöåñîì äîñëіäó;
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îñìèñëåííÿ ðåçóëüòàòіâ äîñëіäó: óçàãàëüíåííÿ ôàêòіâ; âñòàíîâ-
ëåííÿ âçàєìîçâ’ÿçêіâ; ôіêñàöіÿ íàñëіäêіâ äîñëіäó (óñíî, ïèñüìîâî, 
ãðàôі÷íî);
çàêðіïëåííÿ ðåçóëüòàòіâ ïðîâåäåííÿ äîñëіäó: çíàííÿ öіëåé, âëàñíå 
ïðåäìåòíèõ ðåçóëüòàòіâ, ñïîñîáіâ ïðàêòè÷íèõ і ïåðöåïòèâíèõ äіé 
â їõíіé íåîáõіäíіé ïîñëіäîâíîñòі, ïðèëàäіâ і ìàòåðіàëіâ äëÿ âèêî-
íàííÿ äîñëіäó òà âіäïîâіäíèõ óìіíü.

Äîñëіäè çà ðіâíåì ïіçíàâàëüíîї ñàìîñòіéíîñòі ó÷íіâ ïîäіëÿþòü íà 
ðåïðîäóêòèâíі і òâîð÷і.

Ðåïðîäóêòèâíèìè є äîñëіäè, ñïîñіá âèêîíàííÿ і ðåçóëüòàòè ÿêèõ 
âіäîìі ó÷íÿì. Òàêі äîñëіäè âèêîíóþòü çà çðàçêîì ïіä áåçïîñåðåäíіì ÷è 
îïîñåðåäêîâàíèì êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ (ñàìîñòіéíî) ç âèêîðèñòàííÿì 
óñíèõ і ïèñüìîâèõ іíñòðóêöіé.

Òâîð÷èì íàçèâàþòü äîñëіä, ÿêèé ñòàє ñïîñîáîì ðîçâ’ÿçàííÿ íà-
â÷àëüíîї ïðîáëåìè. Ñóòü її ïîëÿãàє ó òîìó, ùî äëÿ øêîëÿðіâ áóäóòü 
íåâіäîìèìè: âëàñíå ïðåäìåòíèé ðåçóëüòàò äîñëіäó; ñïîñіá âèêîíàííÿ
äîñëіäó; ðåçóëüòàò і ñïîñіá âèêîíàííÿ äîñëіäó.

Â іíòåãðîâàíîìó êóðñі «ß äîñëіäæóþ ñâіò» âèêîðèñòîâóþòü êîðîò-
êî÷àñíі і äîâãîòðèâàëі äîñëіäè.

Êîðîòêî÷àñíèìè є äîñëіäè, ÿêі âèêîíóþòü ó ìåæàõ îäíîãî åòàïó óðî-
êó: çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê; їõ çàñòîñóâàííÿ; ïåðåâіðêà. 

Äîâãîòðèâàëі äîñëіäè çàçâè÷àé íîñÿòü âèïåðåäæóâàëüíèé õàðàêòåð і 
íåîáõіäíі äëÿ çàñâîєííÿ ó÷íÿìè ôàêòè÷íîãî ìàòåðіàëó, ÿêèé є îñíîâîþ 
òåîðåòè÷íèõ óçàãàëüíåíü. Öі äîñëіäè çàñòîñîâóþòü òàêîæ ç ìåòîþ êîí-
êðåòèçàöії òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü, ïîÿñíåííÿ і äîâåäåííÿ їõíüîї ïðàâèëü-
íîñòі. Ðåçóëüòàòè äîâãîòðèâàëèõ äîñëіäіâ îòðèìóþòü ÷åðåç 1–2 òèæ íі àáî 
íàâіòü ÷åðåç 1–2 ìіñÿöі.

Äîñëіä – öå ñïîñіá âèâ÷åííÿ îá’єêòіâ òà ïðîöåñіâ ïðèðîäè ó ñïåöі-
àëüíî ñòâîðåíèõ øòó÷íèõ óìîâàõ і âèÿâëåííÿ ç ðіçíîìàíіòíîãî êîìï-
ëåêñó çîâíіøíіõ âïëèâіâ íà îá’єêò àáî ïðîöåñ ëèøå îäíîãî, çàçäàëåãіäü
âèçíà÷åíîãî ôàêòîðó.

Íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ó÷èòåëü ïðîâî-
äèòü äåìîíñòðàöіéíі äîñëіäè. Ïðîòå âîíè íå ìîæóòü ðîçâ’ÿçàòè âñіõ 
çàâäàíü âèõîâíîãî íàâ÷àííÿ. Äіòè ìàþòü ïðîâîäèòè íåñêëàäíі äîñëіäè
âëàñíîðó÷. Öі ó÷íіâñüêі äîñëіäè àáî ëàáîðàòîðíі ðîáîòè âèêîíóþòü íà 
ïðåäìåòíèõ óðîêàõ, à òàêîæ ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåì «Âëàñòèâîñòі âîäè», 
«Ïîâіòðÿ íàâêîëî íàñ» òîùî. Íàïðèêëàä, ó 3 êëàñі, âèâ÷àþ÷è òåìó 
«Âëàñòèâîñòі âîäè», äіòè íà óðîöі ïðîâîäÿòü äîñëіäè, ÿêі äàþòü çìîãó 
äіçíàòèñÿ ïðî âëàñòèâîñòі âîäè (òåêó÷іñòü, ïðîçîðіñòü, íåìàє ôîðìè, 
áåç êîëüîðó і ñìàêó, ðîç÷èíÿє äåÿêі ðå÷îâèíè). Ïіñëÿ îçíàéîìëåííÿ 
ç âëàñòèâîñòÿìè âîäè ðîç÷èíÿòè äåÿêі ðå÷îâèíè (ñіëü, ìàðãàíåöü, 
êðåéäó) ìîæíà äàòè äіòÿì ñàìîñòіéíî ïðîâåñòè àíàëîãі÷íі äîñëіäè іç 
öóêðîì, ïіñêîì, ñîäîþ òîùî; çðîáèòè âіäïîâіäíі âèñíîâêè; âñòàíîâèòè, 
ÿêі ðå÷îâèíè ìàþòü ñïіëüíó âëàñòèâіñòü.

Ó÷íіâñüêèé äîñëіä ó÷íі âèêîíóþòü áåçïîñåðåäíüî ïіä êåðіâíèöòâîì
ó÷èòåëÿ. Ïіçíàâàëüíà öіííіñòü ó÷íіâñüêîãî äîñëіäó ïîëÿãàє â òîìó, ùî 
ó ïðîöåñі éîãî âèêîíàííÿ ó÷íі ñàìîñòіéíî äîáóâàþòü çíàííÿ, ñïîñòåðі-
ãàþòü íàñëіäêè âëàñíîї äіÿëüíîñòі. Ïðè öüîìó êîíêðåòèçóþòüñÿ їõíі 
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óÿâëåííÿ ïðî ïðîöåñè і ÿâèùà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, àêòèâіçóєòü-
ñÿ ìèñëåííÿ, ïіäâèùóєòüñÿ іíòåðåñ äî âèâ÷åííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó.

Îðãàíіçîâóþ÷è ïðîâåäåííÿ ó÷íÿìè äîñëіäіâ íà óðîêàõ, ó÷èòåëü
ñïðÿìîâóє їõ íà ñàìîñòіéíèé, ñâіäîìèé, òâîð÷èé ïîøóê çà äîïîìîãîþ
ïîñëіäîâíî ïîñòàâëåíèõ çàïèòàíü і äîáèâàєòüñÿ òîãî, ùîá âîíè ñàìî-
ñòіéíî äîõîäèëè âèñíîâêó ïðî âëàñòèâîñòі ïåâíèõ ïðåäìåòіâ íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Â îäíèõ âèïàäêàõ ó÷íі âèêîíóþòü äîñëіäè çà
âêàçіâêîþ â÷èòåëÿ, â іíøèõ – ïðîâîäÿòü áіëüø àáî ìåíø ñàìîñòіéíå 
äîñëіäæåííÿ.

Ó÷èòåëü êåðóє ëàáîðàòîðíèìè äîñëіäàìè ó÷íіâ, äàþ÷è їì ìîæëè-
âіñòü ñàìîñòіéíî âåñòè ïîøóê âіäïîâіäåé íà ïîñòàâëåíå çàïèòàííÿ.
Òàêі äîñëіäè òà їõíі ðåçóëüòàòè îáãîâîðþþòü ó ïðîöåñі áåñіäè. Ïіä ÷àñ
âèâ÷åííÿ îá’єêòіâ ïðèðîäè çà äîïîìîãîþ äîñëіäіâ ñïîñòåðіãàþòü íå
òіëüêè їõíþ ôîðìó, çàáàðâëåííÿ, âåëè÷èíó, ñòàí òà іí., à é âèÿâëÿþòü 
çìіíè, ùî âіäáóâàþòüñÿ ïіä âïëèâîì ðіçíèõ çîâíіøíіõ ôàêòîðіâ (òåì-
ïåðàòóðè, âîëîãîñòі ïîâіòðÿ òà іí.).

Ãîòóþ÷èñü äî óðîêó іç çàñòîñóâàííÿì äîñëіäіâ, ó÷èòåëü çàçäàëåãіäü
äîáèðàє і ãîòóє ïîòðіáíå îáëàäíàííÿ і ìàòåðіàë, ïîïåðåäíüî ïðîðîáëÿє 
і ïåðåâіðÿє ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ, ñêëàäàє íèçêó ïîñëіäîâíèõ 
çàïèòàíü.

Ùîá ó÷íі ñâіäîìî ïîñòàâèëèñÿ äî ðîáîòè, ùîá çáóäèòè їõíіé іíòå-
ðåñ, ó÷èòåëü äîâîäèòü äіòÿì íåîáõіäíіñòü ïîñòàíîâêè äîñëіäіâ. Ïіñëÿ
öüîãî çàïèñóє íà äîøöі çàïèòàííÿ, íà ÿêі òðåáà äàòè âіäïîâіäі ïіñëÿ
âèêîíàííÿ äîñëіäó.

Ïåðåä ïî÷àòêîì ïðîâåäåííÿ äîñëіäó â÷èòåëü ïîêàçóє ó÷íÿì ïðèëà-
äè, ÿêі áóäå âèêîðèñòàíî, âêàçóє, çà ÷èì âîíè ïîâèííі ñïîñòåðіãàòè.
Îäíàê ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ äîñëіäó â÷èòåëü íå ïîâèíåí ïîÿñíþâàòè ÿâè-
ùå àáî ïðîöåñ, ÿêèé âіäòâîðþþòü ó äîñëіäі.

Äóæå âàæëèâî, êîëè ó÷èòåëü ïðàâèëüíî êåðóє ñïîñòåðåæåííÿìè äі-
òåé, їõíіì ìèñëåííÿì, ùîá ó÷íі ñàìîñòіéíî äіéøëè äî ïîòðіáíèõ âè-
ñíîâêіâ. Íàïðèêëàä, çàïèòàííÿì «Ùî âè ñïîñòåðіãàєòå?» ó÷èòåëü
ñïðÿìîâóє óâàãó äіòåé íà ïåâíå ìіñöå ïðèëàäó, íà ïåðåáіã ïðîöåñó;
«×îìó öå âіäáóâàєòüñÿ?» – ïðèìóøóє øóêàòè ïîÿñíåííÿ ïðè÷èí ÿâè-
ùà; «ßêèé âèñíîâîê іç öüîãî ìîæíà çðîáèòè?» – ñïîíóêàє äî ìèñëåí-
íÿ, ðîçêðèâàє іñòîòíі îçíàêè; «Äå ìîæíà ñïîñòåðіãàòè ïîäіáíå ÿâèùå â 
ïðèðîäі?» – ïðèâ÷àє äіòåé çіñòàâëÿòè ñâîї ñïîñòåðåæåííÿ ç ïðîöåñàìè 
ÿâèù ïðèðîäè.

Ó÷èòåëü äîïîìàãàє ó÷íÿì ïðàâèëüíî ñôîðìóëþâàòè âèñíîâêè, çðî-
áèòè óçàãàëüíåííÿ. Äîñëіäè ïðîâîäÿòü ó òàêîìó òåìïі, ùîá äіòè çìî-
ãëè çàïàì’ÿòàòè âñі åòàïè ðîáîòè, ïîÿñíèòè ïîñëіäîâíіñòü ñïîñòåðåæó-
âàíîãî ÿâèùà, êіíöåâі íàñëіäêè ðîáîòè.

Îòæå, ó÷íіâñüêі äîñëіäè äîïîìîæóòü äіòÿì çðîçóìіòè ïåâíі ÿâèùà
ïðèðîäè òà çìіíè, ùî âіäáóâàþòüñÿ ó äîâêіëëі ïіä âïëèâîì ðіçíèõ çî-
âíіøíіõ ôàêòîðіâ, à òàêîæ ç’ÿñóâàòè їõíі ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè. 
Çàâäàííÿ â÷èòåëÿ – íàâ÷èòè äіòåé áà÷èòè äіéñíі ÿâèùà ïðèðîäè.

Äîñëіä, ÿêèé ó÷íі âèêîíóþòü ñàìîñòіéíî, – îäèí ç íàéñêëàäíіøèõ,
òðóäîìіñòêèõ і âîäíî÷àñ âàæëèâèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ. Âіí âіäіãðàє âå-
ëè÷åçíó ðîëü ó ôîðìóâàííі òà ðîçâèòêó ïðèðîäíè÷èõ ïîíÿòü, àêòèâі-
çàöії ïіçíàâàëüíîї і ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ. Âèêîíóþ÷è äî-
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ñëіäè, ó÷íі ñòàþòü äîñëіäíèêàìè, ÿêі àêòèâíî øóêàþòü âіäïîâіäі íà 
ïîñòàâëåíі çàïèòàííÿ.

Ó äèäàêòè÷íіé і ìåòîäè÷íіé ëіòåðàòóðі ÷àñòî çàñòîñîâóþòü òåðìіí 
«ïðàêòè÷íà ðîáîòà». Íèì ïîçíà÷àþòü îäèí ç ïðàêòè÷íèõ ìåòîäіâ íà-
â÷àííÿ, îäíàê íå іñíóє ÷іòêîãî âèçíà÷åííÿ éîãî äèäàêòè÷íîї ñóòíîñòі. 
Ë. Ê. Íàðî÷íà, Ã. Â. Êîâàëü÷óê, Ê. Ä. Ãîí÷àðîâà ïðî ïðàêòè÷íó ðîáîòó 
ÿê ìåòîä íàâ÷àííÿ çàçíà÷àþòü, ùî â ïî÷àòêîâіé øêîëі ïðàêòè÷íі ðî-
áîòè ïðîâîäÿòü íà øêіëüíîìó ïîäâіð’ї, ãåîãðàôі÷íîìó ìàéäàí÷èêó, íà-
â÷àëüíî-äîñëіäíіé äіëÿíöі. Їõíє çíà÷åííÿ ïîëÿãàє ó çàñâîєííі ó÷ íÿìè 
ïðîãðàìíîãî ìàòåðіàëó, âèðîáëåííі óìіíü і íàâè÷îê ó ïðîöåñі âèêîíàí-
íÿ ïðàêòè÷íèõ ðîáіò, ïіäãîòîâöі ó÷íіâ äî ïðàöі.

Ïðàêòè÷íà ðîáîòà – öå íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíà äіÿëüíіñòü, ó ïðî-
öåñі ÿêîї ó÷íі âèêîíóþòü ïðàêòè÷íі äії ç îá’єêòàìè â ìàòåðіàëüíіé àáî 
ìàòåðіàëіçîâàíіé ôîðìі. Ïðè öüîìó ïðåäìåòè і ÿâèùà àáî óìîâè іñíó-
âàííÿ їõ ó ïðèðîäі íå çìіíþþòüñÿ. Ó ïðîöåñі âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ 
ðîáіò ó÷íі îâîëîäіâàþòü ïðàêòè÷íèìè óìіííÿìè. Îòæå, їõíüîþ îñíî-
âíîþ ìåòîþ є ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ óìіíü і íàâè÷îê. Êðіì òîãî, 
âíàñëіäîê âèêîíàííÿ äіé ç îá’єêòàìè â îäíèõ âèïàäêàõ çäîáóâàþòüñÿ 
ôàêòè, ùî є îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ íîâèõ óÿâëåíü, ïîíÿòü і âñòàíîâëåí-
íÿ çâ’ÿçêіâ, à â іíøèõ – çàñâîєíі çíàííÿ ñòàþòü çàñîáîì çäіéñíåííÿ 
ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі, òîáòî çíàííÿ çàñâîþþòüñÿ íà íîâîìó ðіâíі – çà-
ñòîñóâàííÿ çà çðàçêîì і â íîâіé ñèòóàöії.

Âèäè ïðàêòè÷íèõ ðîáіò âèçíà÷àþòü çà ðіçíèìè îçíàêàìè. Òàê, îâîëî-
äіííÿ êîæíèì ïåðåäáà÷åíèì ïðîãðàìîþ ïðàêòè÷íèì óìіííÿì âіäïîâіäàє 
çàãàëüíèì çàêîíîìіðíîñòÿì ôîðìóâàííÿ. Íà öüîìó ґðóíòі áóäóєòüñÿ 
ñèñòåìà ïðàêòè÷íèõ çíàíü. Âîíà âêëþ÷àє:

çàâäàííÿ, ÿêі âèêîíóþòü çà çðàçêîì;
çàâäàííÿ, ÿêі âèêîíóþòü øëÿõîì ïåðåíåñåííÿ ñïîñîáó ïðàêòè÷íîї
äії â ïîäіáíó ñèòóàöіþ, òîáòî âèêîíóþòüñÿ òі ñàìі äії, àëå ç íîâè-
ìè îá’єêòàìè, ÿêі îõîïëþþòüñÿ îá’єìîì óÿâëåííÿ ÷è ïîíÿòòÿ, ùî 
ñêëàäàþòü çìіñò îðієíòîâíîї îñíîâè äії;
çàâäàííÿ, ÿêі âèêîíóþòü øëÿõîì ïåðåíåñåííÿ ñïîñîáіâ ïðàêòè÷-
íèõ äіé і âëàñíå ïðåäìåòíèõ çíàíü ó íîâі óìîâè.

Äëÿ âèêîíàííÿ òàêèõ çàâäàíü (ùîäî óñâіäîìëåíèõ öіëåé) âіäáèðà-
þòü çàñâîєíі ïðèéîìè і ç íèõ êîíñòðóþþòü íîâі ñïîñîáè ïðàêòè÷íîї 
äіÿëüíîñòі. Çà ÷àñîì âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íі ðîáîòè áóâàþòü ðіçíі, àëå 
áіëüøіñòü ç íèõ çàáèðàє ïîðіâíÿíî íåçíà÷íó ÷àñòèíó óðîêó.

Ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ âèêîíóþòü íà ðіçíèõ åòàïàõ óðîêó, à îòæå, âîíè 
ìàþòü ðіçíі äèäàêòè÷íі öіëі. Çîêðåìà, íà åòàïі çàñâîєííÿ їõ âèêîðèñòî-
âóþòü äëÿ àêòóàëіçàöії îïîðíèõ çíàíü òà óìіíü, ïîñòàíîâêè ïðîáëåìè, 
ÿê äæåðåëî íîâèõ çíàíü; íà åòàïі çàñòîñóâàííÿ çàñâîєíèõ çíàíü і óìіíü – 
äëÿ їõíüîãî çàêðіïëåííÿ; íà âіäïîâіäíèõ åòàïàõ – äëÿ ñèñòåìàòèçàöії, 
óçàãàëüíåííÿ, à òàêîæ ïåðåâіðêè çàñâîєíèõ çíàíü òà óìіíü.

Ïðàêòè÷íі ðîáîòè ïåðåäáà÷àþòü ïðàêòè÷íó, ñàìîñòіéíó äіÿëüíіñòü 
øêîëÿðіâ, îâîëîäіííÿ çíàííÿìè, âìіííÿìè і íàâè÷êàìè. Îñîáëèâå ìіñöå 
ñåðåä ïðàêòè÷íèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ ïîñіäàþòü ïðàêòè÷íі ðîáîòè ç ïðè-
ëàäàìè (êîìïàñîì, òåðìîìåòðîì, ãëîáóñîì, òåëóðієì òîùî), ïëàíîì ìіñ-
öåâîñòі і ôіçè÷íîþ êàðòîþ, ç ðîçïіçíàâàííÿ і âèçíà÷åííÿ òіë ïðèðîäè. 
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Çà óìîâ ïðàâèëüíîї îðãàíіçàöії ïðàêòè÷íîї ðîáîòè ó÷íі âèêîíóþòü
íèçêó ëîãі÷íèõ îïåðàöіé: ïîðіâíÿííÿ, âèÿâëåííÿ ïîäіáíîñòі é âіäìіí-
íîñòі, êëàñèôіêàöіÿ, âèñíîâîê, óçàãàëüíåííÿ. Íàïðèêëàä, äèòèíà ìàє 
âіäðіçíèòè îäíó çåðíîâó ðîñëèíó âіä іíøîї. Îðãàíіçàöіÿ і ïðîâåäåííÿ
ïðàêòè÷íîї ðîáîòè ç ôîðìóâàííÿ ïîíÿòòÿ «çåðíîâі êóëüòóðè» ñïðÿìî-
âóє ìèñëåííÿ äіòåé íà ñàìîñòіéíі ïîøóêè ñïіëüíèõ і âіäìіííèõ îçíàê,
òîáòî àêòèâіçóє åëåìåíòè äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, ïіäâèùóє ðі-
âåíü çàñâîєííÿ ó÷íÿìè öüîãî ìàòåðіàëó. Ðîáîòó ç ðîçïіçíàâàííÿ âèêî-
íóþòü íå ëèøå íà óðîêàõ, à é ïіä ÷àñ åêñêóðñіé ó ïðèðîäі. Ó÷èòåëü äàє
çàâäàííÿ äëÿ ðîçïіçíàâàííÿ òâàðèí, ðîñëèí.

Ó 3–4 êëàñàõ äіòè ïî÷èíàþòü ïðàöþâàòè ç ïðèëàäàìè (êîìïàñîì, 
òåðìîìåòðîì, ãëîáóñîì, òåëóðієì òîùî). Íàïðèêëàä, âèâ÷àþ÷è òåìó
«Òåðìîìåòð», ó÷íі çíàéîìëÿòüñÿ ç áóäîâîþ òåðìîìåòðà, âèêîíóþòü äî-
ñëіäè, ÿêі ïîÿñíþþòü ïðèíöèï éîãî ðîáîòè, òà íàâ÷àþòüñÿ íèì êîðèñ-
òóâàòèñü. Ïіñëÿ öüîãî ïðîâîäèòüñÿ ïðàêòè÷íà ðîáîòà, ïіä ÷àñ ÿêîї ó÷íі 
âèìіðþþòü òåìïåðàòóðó ïîâіòðÿ (ó êëàñі, êîðèäîðі, íà âóëèöі), ñâîãî
òіëà, âîäè (â àêâàðіóìі, ç êðèíèöі, âîäîïðîâîäó). Ðåçóëüòàòè ñïîñòåðå-
æåíü çàïèñóþòü ó çîøèòàõ. Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåìè «Êîìïàñ. Îðієíòó-
âàííÿ íà ìіñöåâîñòі» ñïî÷àòêó âèâ÷àþòü ïðèíöèï ðîáîòè êîìïàñà íà 
éîãî ìîäåëі, ïіñëÿ öüîãî äіòè â÷àòüñÿ êîðèñòóâàòèñü êîìïàñîì (ðîçäà-
âàëüíі êîìïàñè, øìàòî÷êè çàëіçà і ìàãíіòó). Äàëі ó÷íі âïðàâëÿþòüñÿ ó
âèçíà÷åííі ñòîðіí ãîðèçîíòó çà äîïîìîãîþ êîìïàñà. Ïіñëÿ öüîãî íà 
øêіëüíîìó ïîäâіð’ї âèêîíóþòü ïðàêòè÷íó ðîáîòó «Îðієíòóâàííÿ íà 
ìіñöåâîñòі», ïіä ÷àñ ÿêîї ó÷íі âèçíà÷àþòü ðîçìіùåííÿ ïðåäìåòіâ îäèí
ùîäî îäíîãî òà íàïðÿìîê, ó ÿêîìó âîíè ïåðåáóâàþòü âіä ïðåäìåòіâ. 
Îäåðæàíі ðåçóëüòàòè ôіêñóþòü ó çîøèòàõ ó âèãëÿäі ìàëþíêіâ, óìîâ-
íèõ ïîçíà÷åíü.

Çíà÷íó ðîëü íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» âіäі-
ãðàє ðîáîòà ç ãåîãðàôі÷íîþ êàðòîþ (âèìіðè âіäñòàíі, îðієíòóâàííÿ òîùî).

Çàãàëüíèì äëÿ âñіõ ïðàêòè÷íèõ ðîáіò є áåçïîñåðåäíÿ ó÷àñòü øêîëÿ-
ðіâ ó âèêîíàííі ïåâíîї ðîáîòè (ìîòîðíà äіÿëüíіñòü) ç îäíî÷àñíèì її 
óñâіäîìëåííÿì. Çàñâîєííÿ çíàíü ó ïðîöåñі ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі àêòè-
âіçóє íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, ðîçâèâàє ñàìîñòіéíіñòü і òâîð÷іñòü ó÷íіâ.

Ìîäåëþâàííÿ – ñèñòåìà äіé ç ïîáóäîâè, ïåðåòâîðåííÿ òà âèêîðèñ-
òàííÿ ìîäåëі, åëåìåíòè і âіäíîøåííÿ ÿêîї ïîäіáíі äî åëåìåíòіâ і âіä-
íîøåíü ðåàëüíîãî îá’єêòà. Ìîäåëі ìîæóòü áóòè ìàòåðіàëüíèìè (ç âè-
êîðèñòàííÿì ïðåäìåòіâ-çàìіííèêіâ: ìîäåëü åêîñèñòåìè «ëіñ», ïóñòåëі,
ëåãåíü ëþäèíè òîùî) òà іäåàëüíèìè, ïîáóäîâàíèìè çà äîïîìîãîþ ñõåì,
ãðàôіêіâ, ôîðìóë, ñèìâîëіâ: ìîäåëü êîëîîáіãó âîäè â ïðèðîäі, ëàíöþãè 
æèâëåííÿ, ðóõó ïîâіòðÿ òîùî.

Ïðîєêòóâàííÿ ïåðåäáà÷àє ñòâîðåííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíèõ ïðîєêòіâ, 
ïіä ÿêèìè ìè ðîçóìієìî îñîáèñòèé ÷è êîëåêòèâíèé ïðîäóêò ñïåöіàëü-
íî îðãàíіçîâàíîї äîñëіäíî-òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, â îñíîâі ÿêîї ëåæèòü 
ñóá’єêò – ñóá’єêòíà âçàєìîäіÿ ó÷àñíèêіâ ïåäàãîãі÷íîãî ïðîöåñó. Îçíà-
êàìè ïðîєêòó є:

íàÿâíіñòü ïðîáëåìè, êëþ÷îâîãî ïèòàííÿ;
íàÿâíіñòü äîñëіäíî-òâîð÷îї äіÿëüíîñòі;
îòðèìàííÿ òâîð÷îãî ïðîäóêòó;
êіíöåâà ïðåçåíòàöіÿ òâîð÷îãî ïðîäóêòó.
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Ïðîєêòè ó÷íі ìîæóòü çäіéñíþâàòè ÿê ïðîòÿãîì îäíîãî óðîêó (ìі-
êðîïðîєêòè), òàê і ïðîòÿãîì òèæíÿ, ñåìåñòðó, íàâ÷àëüíîãî ðîêó (ìà-
êðîïðîєêòè).

Ïåðåâіðèìî ñåáå
1. Ïîÿñíіòü îñîáëèâîñòі íàî÷íèõ òà ïðàêòè÷íèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ, 
íàâåäіòü ïðèêëàäè їõ âèêîðèñòàííÿ íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó.
2. Ïîÿñíіòü îñîáëèâîñòі ïðàêòè÷íèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ, íàâåäіòü 
ïðèêëàäè âèêîðèñòàííÿ їõ íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó.
3. Âіäïîâіäü íà öі çàïèòàííÿ є ðåçóëüòàòîì âèêîíàííÿ ïåâíèõ äіé 
(ïåðöåïòèâíèõ: ïîäèâіòüñÿ... , ïîñëóõàéòå... , íàçâіòü ÷àñòèíè... , 
ïðàêòè÷íèõ: âèìіðÿéòå äîâæèíó... , çâàæòå... , ðîç÷èíіòü...).

À ïðîáëåìíі çàïèòàííÿ
Á ïðîäóêòèâíî-ïіçíàâàëüíі çàïèòàííÿ
Â ðåïðîäóêòèâíî-ìíåìі÷íі çàïèòàííÿ
Ã ðåïðîäóêòèâíî-ïіçíàâàëüíі çàïèòàííÿ

4. Âèêîíàííÿ ïðîáëåìíèõ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü ó 3–4 êëàñàõ ìîæå 
áóòè îðãàíіçîâàíå â òàêі ñïîñîáè:

À ïåðåíåñåííÿ ñïîñîáіâ ïðàêòè÷íèõ äіé і âëàñíå ïðåäìåòíèõ çíàíü 
ó íîâі óìîâè: âіäáèðàþòüñÿ çàñâîєíі ïðèéîìè і ç íèõ êîíñòðóþ-
þòüñÿ íîâі ñïîñîáè ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі

Á ðîçâ’ÿçóþòñÿ ñàìîñòіéíî ïіä îïîñåðåäêîâàíèì êåðіâíèöòâîì 
ó÷èòåëÿ. Ïðàêòè÷íі ïðîáëåìè äëÿ ñàìîñòіéíîãî âèêîíàííÿ ìî-
ëîäøèìè øêîëÿðàìè áóäóþòüñÿ çà àíàëîãієþ

Â äіòè ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ îñìèñëþþòü çìіñò ïðîáëåìíîї 
ñèòóàöії і ïðîáëåìè, ó ñïіâïðàöі ç íèì áóäóþòü ïåðåäáà÷åííÿ, 
à øëÿõîì ñàìîñòіéíîãî âèêîíàííÿ ñêîíñòðóéîâàíîãî ñïîñîáó 
ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі äîâîäÿòü éîãî ïðàâèëüíіñòü;

Ã âіäáóâàєòüñÿ ñàìîñòіéíå îñìèñëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ 
çâ’ÿçêіâ і äîâåäåííÿ їõ іñòèííîñòі øëÿõîì ìіðêóâàíü

5. Âèçíà÷åííþ «ïðàêòè÷íà ðîáîòà ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëі-
äæóþ ñâіò» âіäïîâіäàє ñóäæåííÿ:

À ïåâíà ðîáîòà (ìîòîðíà äіÿëüíіñòü) ç îäíî÷àñíèì її îñìèñëåííÿì, 
íà îñíîâі ÿêîї ôîðìóþòüñÿ çíàííÿ і ïðàêòè÷íі óìіííÿ

Á ìîòîðíà äіÿëüíіñòü, ñïðÿìîâàíà íà çàñâîєííÿ ó÷íÿìè ïðîãðàì-
íîãî ìàòåðіàëó, ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÿêèõ ó÷íі íå çìіíþþòü õіä 
ÿâèù, à òіëüêè ôіêñóþòü ôàêòè ñïîñòåðåæåíü ó ïðîöåñі ïðàê-
òè÷íèõ äіé

Â íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíà äіÿëüíіñòü, ó ïðîöåñі ÿêîї ó÷íі âèêîíó-
þòü ïðàêòè÷íі äії ç îá’єêòàìè â ìàòåðіàëüíіé àáî ìàòåðіàëіçîâà-
íіé ôîðìі, ïðè öüîìó ïðåäìåòè і ÿâèùà àáî óìîâè їõ іñíóâàííÿ 
ó ïðèðîäі çìіíþþòüñÿ

Ã ðîáîòà, ùî âåäå äî ïåâíèõ íàñëіäêіâ

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà
1. Àêâèëåâà Ã. Í. Íàáëþäåíèÿ è îïûòû íà óðîêàõ ïðèðîäîâåäå-

íèÿ / Ã. Í. Àêâèëåâà. Ðåæèì äîñòóïó: http://pedlib.ru/Books/6/0380/
index.shtml.

2. Áіáіê Í. Ì. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã. ñåðåä. îñâі-
òè (ó 2 ÷.) /Í. Ì. Áіáіê, Ã. Ï. Áîíäàð÷óê. – Õàðêіâ: Ðàíîê, 2020. – 136 ñ. : іë.

3. Áóäíà Í. Î. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷.äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã. ñåðåä. îñâі-
òè (ó 2 ÷.) /Í. Î. Áóäíà, Ò. Â. Ãëàäþê, Ñ. Ã. Çàáðîöüêà, Í. Á. Øîñò, Ë. Â. Ëè-
ñîáåé. – Òåðíîïіëü: Íàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí, 2020. – 160 ñ. : іë.
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4. Ãіëüáåðã Ò. Ã. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã. ñåðåä. 
îñâіòè (ó 2 ÷.) / Òåòÿíà Ãіëüáåðã, Ñâіòëàíà Òàðíàâñüêà, Ëàðèñà Ãðóáіÿí, Íіíà 
Ïàâè÷. – Êèїâ: Ãåíåçà, 2020. – 160 ñ. : іë.

5. Ëіííіê Î. Î. Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Ëþäèíà і ñâіò». –
Êèїâ : Âèäàâíè÷èé Äіì «Ñëîâî». – 2010. – Ñ. 50–80.

6. Íàðî÷íà Ë. Ê., Êîâàëü÷óê Ã. Â., Ãîí÷àðîâà Ê. Ä. Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ
ïðèðîäîçíàâñòâà. – Êèїâ : Âèùà øêîëà. – 1990. – Ñ. 179–186.

7. Ñàâ÷åíêî Î. ß. Êëþ÷îâі êîìïåòåíòíîñòі – іííîâàöіéíèé ðåçóëüòàò øêіëü-
íîї îñâіòè // Ðіäíà øêîëà. – 2011. – № 8–9. – Ñ. 4–8.

8. Êîìïëåêñ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîї äèñöèïëіíè
«Ïðèðîäîçíàâñòâî» ç ìåòîäèêîþ âèêëàäàííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Ïðèðîäîçíàâ-
ñòâî» äëÿ ñïåöіàëüíîñòі 013 Ïî÷àòêîâà îñâіòà. Àâòîð: êàíäèäàò ïåä. íàóê,
äîöåíò â.î. çàâіäóâà÷à êàôåäðè ïåäàãîãіêè òà îñâіòè Ë. Â. Çàäîðîæíà-Êíÿã-
íèöüêà. Ðåæèì äîñòóïó: äàòà çâåðíåííÿ 13/10/2020. – Òåêñò : åëåêòðîí íèé.

5.5. Іíòåðàêòèâíå íàâ÷àííÿ
â іíòåãðîâàíîìó êóðñі

Âåëèêîãî çíà÷åííÿ íàáóâàє ïîøóê íîâèõ àáî ðåêîíñòðóêöіÿ ñòàðèõ,
äîáðå âіäîìèõ ïåäàãîãі÷íіé íàóöі ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ, ÿêі á íàéáіëüøîþ
ìіðîþ çàáåçïå÷óâàëè àêòèâíіñòü ó÷íіâ â îñâіòíüîìó ïðîöåñі [3].

Ïðîöåñ íàâ÷àííÿ – íå àâòîìàòè÷íå âêëàäàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðі-
àëó â ãîëîâó ó÷íÿ. Âіí ïîòðåáóє íàïðóæåíîї ðîçóìîâîї ðîáîòè äèòèíè
òà її âëàñíîї àêòèâíîї ó÷àñòі â öüîìó ïðîöåñі. Ïîÿñíåííÿ é äåìîíñòðà-
öіÿ ñàìі ïî ñîáі íіêîëè íå äàäóòü ñïðàâæíіõ ñòіéêèõ çíàíü. Öüîãî ìîæ-
íà äîñÿãòè òіëüêè çà äîïîìîãîþ àêòèâíîãî (іíòåðàêòèâíîãî) íàâ÷àííÿ.

Ëåêöіÿ – 5 % çàñâîєííÿ.
×èòàííÿ – 10 % çàñâîєííÿ.
Âіäåî/àóäіî ìàòåðіàëè – 20 % çàñâîєííÿ.
Äåìîíñòðàöіÿ – 30 % çàñâîєííÿ.
Äèñêóñіéíі ãðóïè – 50 % çàñâîєííÿ.
Ïðàêòèêà ÷åðåç äіþ – 75 % çàñâîєííÿ.
Íàâ÷àííÿ іíøèõ/çàñòîñóâàííÿ îòðèìàíèõ çíàíü âіäðàçó – 90 % çà-

ñâîєííÿ [8].
Ó÷іííÿ ó çàãàëüíî-ïñèõîëîãі÷íîìó ðîçóìіííі – öå öіëåñïðÿìîâàíå 

çàñâîєííÿ çíàíü, à òàêîæ óìіíü і íàâè÷îê ç ìåòîþ íàñòóïíîãî âèêîðèñ-
òàííÿ їõ ó ïîäàëüøîìó æèòòі, ó ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі [4]. Ó÷іííÿ âè-
ñòóïàє ó ôîðìі іíòåëåêòóàëüíèõ àáî ôіçè÷íèõ äіé і є ïðèòàìàííîþ äëÿ 
øêîëÿðà äіÿëüíіñòþ.

Óìіííÿ і áàæàííÿ íàâ÷àòèñÿ – öå òîé ôóíäàìåíò, ÿêèé ìàє çàêëàñ-
òè â÷èòåëü. Òîìó ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè äî óðîêó â÷èòåëü ìàє âіäïîâіñòè
íà çàïèòàííÿ: ÿê ïîáóäóâàòè íàâ÷àëüíó ðîáîòó, ùîá âîíà ñïðèÿëà åìî-
öіéíîìó ïіäíåñåííþ â ó÷íіâ, à òàêîæ ïîçèòèâíî âïëèâàëà íà їõíі ïî-
÷óòòÿ òà ìèñëåííÿ, çáàãà÷óâàëà їõ äîñâіäîì ñàìîñòіéíèõ ïîøóêіâ і ðîç-
äóìіâ.

Àêòóàëüíèì ñïîñîáîì ðîáîòè â÷èòåëÿ ó êëàñі, òðåíåðà â ãðóïі òà 
ïåäàãîãà â áóäü-ÿêîìó îñâіòíüîìó çàêëàäі є іíòåðàêòèâíі ìåòîäè íà-
â÷àííÿ. Êëàñèôіêàöієþ іíòåðàêòèâíèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ çà ôîðìàìè
íàâ÷àííÿ çàëåæíî âіä ìåòè óðîêó òà ôîðì îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîї äі-
ÿëüíîñòі ó÷íіâ îá’єäíàíî ó ãðóïè (çà Î.І. Ïîìåòóí):
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Іíòåðàêòèâíі ìåòîäè íàâ÷àííÿ, íà âіäìіíó âіä òðàäèöіéíèõ, áàçó-
þòüñÿ íà àêòèâíіé âçàєìîäії ó÷àñíèêіâ îñâіòíüîãî ïðîöåñó. Ïðè öüîìó
îñíîâíà ïåðåâàãà íàäàєòüñÿ âçàєìîäії ó÷íіâ ìіæ ñîáîþ. Òàêèé ïіäõіä
äàє çìîãó àêòèâіçóâàòè îñâіòíіé ïðîöåñ, çðîáèòè éîãî öіêàâіøèì. Âàæ-
ëèâî âèêëèêàòè іíòåðåñ äî íàâ÷àëüíîї òåìè, ïåðåòâîðþâàòè àóäèòîðіþ
ïàñèâíèõ ñïîñòåðіãà÷іâ íà àêòèâíèõ ó÷àñíèêіâ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.

Àêòèâíі ôîðìè íàâ÷àííÿ áóäóþòü íà іíòåðàêòèâíèõ ìåòîäàõ, êîëè
іñíóє âçàєìîçâ’ÿçîê íå ëèøå ìіæ ó÷èòåëåì òà ó÷íåì, à é ìіæ ó÷íÿìè 
ó íàâ÷àííі. Ñëîâî «іíòåðàêòèâ» (ó ïåðåêëàäі ç àíãëіéñüêîї intår – «âçà-r
єìíèé», àñt – äіÿòè) îçíà÷àє âçàєìîäіÿòè. «Іíòåðàêòèâíèé» – îçíà÷àє
ñïðèÿòè, âçàєìîäіÿòè ÷è ïåðåáóâàòè â ðåæèìі áåñіäè, äіàëîãó ç áóäü-
÷èì (êîìï’þòåðîì) ÷è ç áóäü-êèì (ëþäèíîþ).

Іíòåðàêòèâíå íàâ÷àííÿ – öå íàñàìïåðåä äіàëîãîâå íàâ÷àííÿ, ó 
ïðîöåñі ÿêîãî çäіéñíþєòüñÿ âçàєìîäіÿ â÷èòåëÿ òà ó÷íÿ ç ìåòîþ âçàєìî-
ðîçóìіííÿ, ñïіëüíîãî âèðіøåííÿ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü, ðîçâèòêó îñîáèñ-
òіñíèõ ÿêîñòåé ó÷íіâ. Іíòåðàêòèâíå íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àє ôðîíòàëüíó
ðîáîòó ó÷íіâ. Íàéåôåêòèâíіøі ðåçóëüòàòè ìîæíà îòðèìàòè ïіä ÷àñ îð-
ãàíіçàöії ðîáîòè ó÷íіâ ìàëèìè ãðóïàìè.

Іíòåðàêòèâíå íàâ÷àííÿ ìàє íà ìåòі ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çàëó÷åííÿ
âñіõ ñëóõà÷іâ äî ïðîöåñó ïіçíàííÿ; íàäàííÿ ìîæëèâîñòі êîæíîìó ñëó-
õà÷åâі ðîçóìіòè і ðåôëåêñóâàòè ç ïðèâîäó òîãî, ùî âіí çíàє і äóìàє; 
âèðîáëåííÿ æèòòєâèõ öіííîñòåé; ñòâîðåííÿ àòìîñôåðè ñïіâïðàöі, âçà-
єìîäії; ðîçâèòîê êîìóíіêàòèâíèõ ÿêîñòåé і çäіáíîñòåé; ñòâîðåííÿ êîì-
ôîðòíèõ óìîâ íàâ÷àííÿ, ÿêі á âèêëèêàëè ó êîæíîãî ó÷íÿ âіä÷óòòÿ
ñâîєї óñïіøíîñòі, іíòåëåêòóàëüíîї ñïðîìîæíîñòі, çàõèùåíîñòі, íåïî-
âòîðíîñòі, çíà÷óùîñòі.

Ïðàâèëà îðãàíіçàöії іíòåðàêòèâíîãî íàâ÷àííÿ:
1. Ó ðîáîòó ìàþòü áóòè çàëó÷åíі (òієþ ÷è іíøîþ ìіðîþ) âñі ó÷íі.
2. Àêòèâíà ó÷àñòü ó÷íіâ ó ðîáîòі ìàє çàîõî÷óâàòèñÿ.
3. Ó÷íі ìàþòü ñàìîñòіéíî ðîçðîáëÿòè òà âèêîíóâàòè ïðàâèëà ðîáî-

òè ó ìàëèõ ãðóïàõ.
4. Çàãàëüíà êіëüêіñòü ó÷íіâ ïіä ÷àñ іíòåðàêòèâíîãî íàâ÷àííÿ íå ïî-

âèííà ïåðåâèùóâàòè 30 îñіá. Òіëüêè òîäі ìîæëèâà ïðîäóêòèâíà ðîáîòà
ó ìàëèõ ãðóïàõ.

5. Íàâ÷àëüíà àóäèòîðіÿ ïîâèííà áóòè ïіäãîòîâëåíà äî ðîáîòè ó âå-
ëèêèõ і ìàëèõ ãðóïàõ.

Ïðàêòèêà ïîêàçóє, ùî ïðè âèêîðèñòàííі іíòåðàêòèâíîãî íàâ÷àííÿ 
ó÷íі çàïàì’ÿòîâóþòü 80 % òîãî, ùî âèñëîâëþâàëè ñàìі; 90 % òîãî, ùî 
ðîáèëè ñàìі. Âîäíî÷àñ ïîëіïøóєòüñÿ íå òіëüêè çàïàì’ÿòîâóâàííÿ іíôîð-
ìàöії, àëå é çäàòíіñòü âèêîðèñòàííÿ її â ïîâñÿêäåííîìó æèòòі. Âèêîðèñ-
òàííÿ іíòåðàêòèâíèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ â ìàëèõ ãðóïàõ ñïðèÿє ðîçâèòêó 
òàêèõ îñîáèñòіñíèõ ÿêîñòåé, ÿê êîìóíіêàáåëüíіñòü, ñïіâðîáіòíèöòâî, 
óìіííÿ âіäñòîþâàòè ñâîþ òî÷êó çîðó, éòè íà êîìïðîìіñè òîùî.

Àêòèâíі ìåòîäèêè ïîäіëÿþòü íà:
âñòóïíі, ÿêі äîäàþòü çìîãó ñòâîðþâàòè àòìîñôåðó äîáðîçè÷ëèâîñ-
òі, äîâіð’ÿ;
îñíîâíі (êëþ÷îâі), ïіä ÷àñ ÿêèõ ðîçâ’ÿçóєòüñÿ îñíîâíà ïðîáëåìà (îá-
ãîâîðåííÿ, іíòåðàêòèâíі ëåêöії, ìîçêîâèé øòóðì (áðåéíñòîðìіíã), 
ðîëüîâі іãðè, «êåéñ ñòàäі», êàðóñåëü, àêâàðіóì, ìіêðîôîí òîùî);
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çàâåðøàëüíі ïіäñóìêîâі (ñåíêàí, âåðíіñàæ, ãðóïîâà äèñêóñіÿ);
äîïîìіæíі (åíåðäæàéçåðè) – âêëþ÷àþòü òîäі, êîëè íåîáõіäíî çíÿ-
òè íàïðóæåííÿ, çìіíèòè âèä äіÿëüíîñòі, ïåðåéòè âіä îäíîãî åòàïó 
äî іíøîãî.

Іíòåðàêòèâíі ìåòîäè ñòâîðþþòü àòìîñôåðó óâàãè òà çàöіêàâëåíîñòі,
çàõîïëþþòü ó÷íіâ, ïðîáóäæóþòü ó íèõ іíòåðåñ, äàþòü ìîòèâàöіþ, íà-
â÷àþòü ñàìîñòіéíîãî ìèñëåííÿ òà äіé.

Âèêîðèñòàííÿ іíòåðàêòèâíîї ñòðàòåãії çìіíþє ðîëü і ôóíêöії â÷èòå-
ëÿ – âіí ïåðåñòàє áóòè öåíòðàëüíîþ ôіãóðîþ і ëèøå ðåãóëþє îñâіòíіé 
ïðîöåñ, çàáåçïå÷óє éîãî çàãàëüíó îðãàíіçàöіþ, âèçíà÷àє çàãàëüíèé íà-
ïðÿì (ãîòóє äî óðîêó íåîáõіäíі çàâäàííÿ, ôîðìóëþє çàïèòàííÿ äëÿ
îáãîâîðåííÿ ó ãðóïàõ, êîíòðîëþє ÷àñ і ïîðÿäîê âèêîíàííÿ íàìі÷åíîãî 
çàâäàííÿ, äàє êîíñóëüòàöії, äîïîìàãàє çà ïîòðåáè).

Ñòðóêòóðà åòàïó óðîêó ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» іç 
çàñòîñóâàííÿì іíòåðàêòèâíèõ ìåòîäіâ ìàє ÷îòèðè åòàïè.

1. Ïіäãîòîâêà – ïåðåäáà÷àє îðãàíіçàöіéíі ìîìåíòè, òàêі ÿê: ðîçäàò-
êîâèé ìàòåðіàë, âèðіøåííÿ ïèòàíü ìіñöÿ ïðîâåäåííÿ òà íåîáõіäíèõ 
òåõíі÷íèõ çàñîáіâ.

2. Âñòóï – âàæëèâі ïîÿñíåííÿ ïðàâèë, ìåòè, òåõíі÷íî ñôîðìîâàíå 
çàâäàííÿ, îá’єäíàííÿ ó ãðóïè, ðîçïîäіë ðîëåé òà íàãàäóâàííÿ ó÷íÿì 
ïðî êіëüêіñòü âіäâåäåíîãî íà «ãðó» ÷àñó.

3. Ïðîâåäåííÿ – îáîâ’ÿçêîâèì є îáãîâîðåííÿ çàäàíèõ âèêëàäà÷åì ñè-ÿ
òóàöіé, ñàìîñòіéíèé àáî ãðóïîâèé ïîøóê ðіøåíü, ôîðìóâàííÿ âіäïîâіäåé.

4. Ðåôëåêñіÿ òà ðåçóëüòàòè – îáãîâîðåííÿ ðåçóëüòàòіâ «ãðè», îöі-
íþâàííÿ, çâîðîòíèé çâ’ÿçîê.

Іíòåðàêòèâíå íàâ÷àííÿ ïîëіïøóє çàãàëüíó åôåêòèâíіñòü íàâ÷àëüíî-
ãî ïðîöåñó. Ó ðåçóëüòàòі îïòèìàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ðіçíèõ ìåòîäіâ 
íàâ÷àííÿ çìіíþþòüñÿ ïîçèöії â÷èòåëÿ é ó÷íіâ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó 
ïðîöåñі. Ç íîñіÿ ãîòîâèõ çíàíü ó÷èòåëü ïåðåòâîðþєòüñÿ íà îðãàíіçàòîðà 
ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, à øêîëÿðі ñòàþòü ðіâíîïðàâíèìè 
ñóá’єêòàìè â íàâ÷àííі.

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòþ «іíòåðàêòèâíèé óðîê».
2. Íàçâіòü åòàïè âèêîíàííÿ òâîð÷îãî ïðîєêòó.
3. Ïðàöþþ÷è â ìàëèõ ãðóïàõ, âèçíà÷òå îñíîâíі âèìîãè äî ìåòîäèêè 
çàñòîñóâàííÿ òðüîõ іíòåðàêòèâíèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ â іíòåãðîâàíî-
ìó êóðñі «ß äîñëіäæóþ ñâіò» òà ïðèäóìàéòå ïðèêëàäè çàñòîñóâàííÿ
їõ íà óðîêàõ ó 3–4 êëàñàõ.
4. Îáåðіòü ñóäæåííÿ, ÿêå íàéòî÷íіøå âèðàæàє çìіñò ïîíÿòòÿ «іíòåð-
àêòèâíå íàâ÷àííÿ».

À ìîäåëþâàííÿ æèòòєâèõ ñèòóàöіé, âèêîðèñòàííÿ ðîëüîâèõ 
іãîð, ñïіëüíå âèðіøåííÿ ïðîáëåì íà îñíîâі àíàëіçó âіäïîâіäíîї
íàâ÷àëüíîї ñèòóàöії, óðàõóâàííÿ ïñèõîëîãі÷íèõ âіêîâèõ îñî-
áëèâîñòåé ó÷íіâ òà ïåäàãîãі÷íèõ ïðèéîìіâ і ìåòîäіâ

Á âçàєìîäіÿ ïåðåäáà÷àє äîìіíóâàííÿ îäíîãî ó÷àñíèêà íàâ÷àëüíî-
ãî ïðîöåñó íàä іíøèìè, îäíієї äóìêè íàä іíøîþ

Â ïðèéîì âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ îáãîâîðåííÿ äèñêóñіéíèõ ïè-
òàíü і ïðîâåäåííÿ âïðàâ, ó ÿêèõ ïîòðіáíî çàéíÿòè òà ÷іòêî îá-
ґðóíòóâàòè âèçíà÷åíó ïîçèöіþ ç îáãîâîðþâàíîї ïðîáëåìè
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Ã ãðóïîâå íàâ÷àííÿ, ùî є ôîðìîþ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ó ìàëèõ ãðó-
ïàõ, åôåêòèâíå äëÿ ðîçâèòêó íàâè÷îê ñïіëêóâàííÿ â ìàëèõ
ãðóïàõ, óäîñêîíàëåííÿ âìіííÿ äèñêóòóâàòè òà àðãóìåíòóâàòè
ñâîþ äóìêó

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1. Àêâèëåâà Ã. Í. Íàáëþäåíèÿ è îïûòû íà óðîêàõ ïðèðîäîâåäå-
íèÿ / Ã. Í. Àêâèëåâà. Ðåæèì äîñòóïó: http://pedlib.ru/Books/6/0380/
index.shtml.

2. Áàéáàðà Ò. Ì. Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ïðèðîäîçíàâñòâà â ïî÷àòêî-
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5.6. Ñó÷àñíèé ïіäðó÷íèê
ÿê çàñіá ïîáóäîâè ïðîöåñó íàâ÷àííÿ

Щоб підготувати людину духовно до самостій-
ного життя, треба ввести її у світ книг.

Â. Î. Ñóõîìëèíñüêèé

Óïðîâàäæåííÿ íîâîãî Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè ïî-
òðåáóє ïîÿâè ïðèíöèïîâî íîâèõ ïіäðó÷íèêіâ і íàâ÷àëüíèõ ïîñіáíèêіâ, 
à îòæå, їõíüîї îá’єêòèâíîї åêñïåðòèçè äëÿ âèçíà÷åííÿ âіäïîâіäíîñòі 
çìіñòó ñó÷àñíèì íàóêîâèì óÿâëåííÿì, à ãîëîâíå – âіêîâèì і ïñèõîëî-
ãі÷íèì îñîáëèâîñòÿì ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè.

Ñó÷àñíèé øêîëÿð ìàє îòðèìàòè íå ñòіëüêè «íîñіÿ» іíôîðìàöії,
ñêіëüêè íàâіãàòîðà, ùî äîïîìàãàє îðієíòóâàòèñÿ ó áóðõëèâîìó ïîòîöі
іíôîðìàöії. Òîìó íîâі ïіäðó÷íèêè ìàþòü çìіíèòèñÿ íå ëèøå â çìіñòî-
âîìó ïëàíі, à é ñòðóêòóðíî. Ïіäðó÷íèê ìàє áóòè òåõíîëîãі÷íèé, çðó÷-
íèé, іíôîðìàòèâíèé, ñó÷àñíèé.

Äëÿ ðîçâèòêó ñó÷àñíîї øêіëüíîї óêðàїíñüêîї îñâіòè õàðàêòåðíà ïіä-
âèùåíà óâàãà äî ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ ó øêîëÿðіâ çäàòíîñòі àäàïòóâà-
òèñÿ äî óìîâ ñó÷àñíîãî æèòòÿ. Âàæëèâèìè óìîâàìè, ÿêі ñïðèÿþòü
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äîñÿãíåííþ ñîöіàëüíîї àäàïòàöії і ñîöіàëüíîї ìîáіëüíîñòі, є âіëüíå âî-
ëîäіííÿ ðіäíîþ òà іíîçåìíîþ ìîâàìè, íàâè÷êàìè ñàìîñòіéíîї íàâ÷àëü-
íîї äіÿëüíîñòі, äîëó÷åííÿ ïіäðîñòàþ÷îãî ïîêîëіííÿ äî òâîð÷îї, іíòå-
ëåêòóàëüíîї, äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі, âèðіøåííÿ ïðîáëåì і ïðèéíÿòòÿ 
ðіøåíü.

Ñàìå öþ ìåòó, ïîâ’ÿçàíó іç ñîöіàëüíîþ àäàïòàöієþ і ôîðìóâàííÿì 
æèòòєâèõ êîìïåòåíöіé, ðåàëіçóþòü íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íі êîìïëåêòè
(ÍÌÊ) ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» äëÿ 3 òà 4 êëàñіâ. 
Âîíè âêëþ÷àþòü: ïіäðó÷íèê (ó 2 ÷àñòèíàõ); íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó òà 
îðієíòîâíі êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íі ïëàíóâàííÿ, ñòâîðåíі âіäïîâіäíî äî 
Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì (äàëі – ÒÎÏ), ðîçðîáëåíèõ ïіä êåðіâíèöòâîì 
Î. ß. Ñàâ÷åíêî òà Ð. Á. Øèÿíà; ðîáî÷èé çîøèò (íàâ÷àëüíèé ïîñіáíèê) 
ó 2 ÷àñòèíàõ; àëüáîì ç òåõíîëîãіé; ðîçðîáêè óðîêіâ äëÿ â÷èòåëіâ «Êîí-
ñòðóêòîð óðîêіâ ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó “ß äîñëіäæóþ ñâіò”»; äèäàêòè÷-
íі òà äіàãíîñòè÷íі òåñò-êàðòêè; åëåêòðîííèé êîíòåíò äëÿ â÷èòåëÿ òà 
øêіëüíі àòëàñè.

Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà, ùî îõîïëþє òðåòіé òà ÷åòâåðòèé ðîêè íàâ÷àí-
íÿ, ïîáóäîâàíà â ëîãі÷íîìó çâ’ÿçêó ç êóðñîì äðóãîãî òà ïåðøîãî ðîêіâ 
íàâ÷àííÿ. Íàñòóïíіñòü і ïîñëіäîâíіñòü òåì ïîëÿãàє ó ðîçøèðåííі çìіñ-
òó ìîäóëіâ (ðîçäіëіâ) òà âіäïîâіäíèõ òåì, ÿêі âèâ÷àëè ó ïîïåðåäíіõ 
ðîêàõ. Âіäïîâіäíî é âèìîãè äî ó÷íіâ ìàþòü âðàõîâóâàòè äîñÿãíåííÿ 
ïîïåðåäíüîãî åòàïó їõíüîãî ðîçâèòêó. Îñîáëèâіñòþ öèõ êîìïëåêòіâ є 
òå, ùî âîíè âòіëþþòü ñó÷àñíі іäåї, çàêëàäåíі â Êîíöåïöії ÍÓØ òà Äåð-
æàâíîìó ñòàíäàðòі ïî÷àòêîâîї îñâіòè.

Êîæíèé ðîçäіë ïіäðó÷íèêà «ß äîñëіäæóþ ñâіò» – öå іíòåãðàòèâíà 
ñóêóïíіñòü íèçêè ëîãі÷íî ïîâ’ÿçàíèõ òåì ç òàêèõ ãàëóçåé: ïðèðîäíè-
÷îї, ñîöіàëüíîї òà çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї, ãðîìàäÿíñüêîї òà іñòîðè÷-
íîї, òåõíîëîãі÷íîї, іíôîðìàòèâíîї òà åëåìåíòіâ ìàòåìàòè÷íîї, ìîâíî-
ëіòåðàòóðíîї. Ñàìå â іíòåãðàöії çàçíà÷åíèõ ãàëóçåé і ðåàëіçóєòüñÿ 
ìåòàïðåäìåòíà ñïðÿìîâàíіñòü ÍÌÊ.

Ìåòàïðåäìåòíèé ïіäõіä ïåðåäáà÷àє, ùî ó÷åíü îïàíîâóє íå òіëüêè 
ñè ñòåìó çíàíü, à òàêîæ óíіâåðñàëüíі ñïîñîáè äіé, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ 
çìîæå ñàìîñòіéíî äîáóâàòè іíôîðìàöіþ ïðî ñâіò, íàáóâàòè æèòòєâîãî 
äîñâіäó. Âіäïîâіäíî ìåòàïðåäìåòíèìè êîìïåòåíòíîñòÿìè є óíіâåð-
ñàëüíі ñïîñîáè äіÿëüíîñòі, ÿêі ìîæíà çàñòîñîâóâàòè ÿê ó ðàìêàõ 
îñâіòíüîãî ïðîöåñó, òàê і â ðåàëüíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ. Ðåçóëüòà-
òîì ìåòàïðåäìåòíîãî íàâ÷àííÿ є ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâèõ êîì-
ïåòåíòíîñòåé, ÿêі õàðàêòåðèçóþòüñÿ äîïîâíåííÿì ó÷íіâñüêîãî äî-
ñâіäó ç ðіçíèõ ïðåäìåòіâ.

Ìåòàçíàííÿ – çíàííÿ ïðî îòðèìàííÿ çíàíü, òîáòî ïðèéîìè é ìå-
òîäè ïіçíàííÿ òà ìîæëèâîñòі ðîáîòè ç íèìè. Âîíè âèñòóïàþòü ÿê öі-
ëіñíà êàðòèíà ñâіòó ç íàóêîâîї òî÷êè çîðó, ëåæàòü â îñíîâі ðîçâèòêó 
ëþäèíè, ïåðåòâîðþþ÷è її іç «òієї, ùî çíàє», â «òàêó, ÿêà äóìàє». 
Òîìó îñíîâíà ñâіòîãëÿäíà іäåÿ ìåòàïðåäìåòíîãî ïіäõîäó – íàâ÷èòè 
ó÷íіâ ìèñëèòè. Íåîáõіäíіñòü âèÿñêðàâëþâàòè ìåòàïðåäìåòíі çâ’ÿçêè 
ó ïðîöåñі ñòâîðåííÿ ïіäðó÷íèêіâ íîâîãî ïîêîëіííÿ ìîæå âèÿâèòèñÿ 
êëþ÷îâîþ ó ïîäîëàííі íèçêè ïðîòèðі÷: ìіæ íàÿâíèì і íåîáõіäíèì 
ïîòåíöіàëîì ñåðåäíüîї îñâіòè äëÿ óñïіøíîї ñîöіàëіçàöії âèïóñêíèêà; 
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ìіæ ñó÷àñíèì ñòàíîì äèäàêòè÷íîãî ñóïðîâîäó íàâ÷àííÿ øêіëüíèõ
ïðåäìåòіâ òà іñíóþ÷èì çàïèòîì íà ðіâåíü íàóêîâèõ ðîçðîáîê; ìіæ
çðîñòàííÿì âèìîã äî ÿêîñòі âìîòèâîâàíîñòі äîïðîôåñіéíîї ïіäãîòîâêè 
і ñòàíîì ñèñòåìè øêіëüíîãî íàâ÷àííÿ ÿê ãåíåðóþ÷îї ëàíêè öіëåïî-
êëàäàííÿ æèòòєäіÿëüíîñòі; ìіæ íåîáõіäíіñòþ ðîçáóäîâè âçàєìîçóìîâ-
ëþâàëüíèõ ñòðóêòóðíèõ ìåòàïðåäìåòíèõ îñâіòíіõ ëàíîê і íåäîñòàò-
íіì óðàõóâàííÿì öієї ïðîáëåìè äëÿ ïðîєêòóâàííÿ íàâ÷àëüíîîñâіòíüîї
òðàєêòîðії îñîáèñòîñòі [1].

Ó ïіäðó÷íèêàõ øèðîêî é ðіçíîáі÷íî âèêîðèñòîâóþòü òðàäèöіéíі 
ôîðìè íàâ÷àííÿ, ùî çàáåçïå÷óþòü ñèñòåìíіñòü і íàñòóïíіñòü ó çàñâîєí-
íі òåîðåòè÷íîãî ìàòåðіàëó, ïîðÿä іç íåòðàäèöіéíèìè. Äî íåòðàäèöіé-
íèõ ìîæíà âіäíåñòè, íàïðèêëàä, ïðèéîì ëîãі÷íî-ñòðóêòóðíèõ ñõåì
ïðåçåíòàöії íîâîãî òåîðåòè÷íîãî ìàòåðіàëó, ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ, ùî
âèðàæàєòüñÿ â òîìó, ùî âèâ÷åííÿ íîâîї òåìè çàçâè÷àé ïî÷èíàþòü ç
ôîðìóëþâàííÿ ïðîáëåìè, ÿêà ñòàє îá’єêòîì ïèëüíîãî âèâ÷åííÿ, àíàëі-
çó òà îïîðîþ ó ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі ó÷íіâ. Íàïðèêëàä:

Як знайти друзів. Чи є у вас друзі? Скільки їх? Як ви з ними познайомилися? 
Кого ви вважаєте справжніми друзями?

Які в дітей права та обов’язки. Пригадайте, яку назву має Основний закон 
нашої держави. Які права мають діти? Для чого дітям потрібні права?

Чому людині потрібен особистий простір. Пригадайте, що є вашим особис-
тим простором. Чи відчували ви коли-небудь потребу в особистому просторі?

Що об’єднує людей у суспільні групи. Що об’єднує людей? Учнів та учениць
вашого класу? Товариства мисливців або захисту тварин?

Як провести вимірювання. На яких уроках ви здійснювали вимірювання? Що
вимірювали? Якими приладами користувалися? Які ви знаєте групи приладів, що
використовують для проведення досліджень?

Що таке інформаційний об’єкт. Чи є будь-яке тіло об’єктом? А речовина? 
Які властивості об’єкта ви знаєте? Чи всі об’єкти можна побачити або дотор-
кнутись до них?

Де ховається вода. Про що ви думаєте чи уявляєте, коли чуєте слово
«вода»? Де в природі міститься вода?

Яка роль повітря у природі. Для чого нам повітря? Чи можна його
побачити? 

Чому повітря потребує охорони. Як часто ви провітрюєте класну кімнату? 
З якою метою? Якому відпочинку надає перевагу ваша сім’я?

Як добувають корисні копалини. Чи знаєте ви, звідки привозять на буді-
вельний майданчик пісок? Чи доводилося вам бачити, як видобувають корисні 
копалини?

Ñòðóêòóðóþ÷è äåÿêі іç çàïðîïîíîâàíèõ äіé, ïðîïîíóєìî âèäіëÿòè
ìîæëèâі ñïîñîáè ñòèìóëþâàííÿ äіòåé äî ñêëàäíіøèõ, òàêñîíîìі÷íî 
âèùèõ ïðîöåñіâ ìèñëåííÿ (àíàëіç, ñèíòåç, çàñòîñóâàííÿ, ñòâîðåííÿ), 
ùîá ñïîíóêàòè їõ äî êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, äî âèðіøåííÿ ïðîáëåì-
íèõ ñèòóàöіé, äî êðèòè÷íèõ ðåàãóâàíü, äî ñòâîðåííÿ âëàñíèõ ñó-
äæåíü.

Îñêіëüêè òåìè ðіçíîìàíіòíі òà âіäêðèòі äëÿ öіêàâèõ æèòòєâèõ ñèòó-
àöіé і çìіñòó, ùî áëèçüêèé äî äèòÿ÷îãî äîñâіäó, ìîæíà ïîâ’ÿçàòè їõ, 
òîáòî ïîєäíàòè ç äіÿëüíіñòþ íà іíøèõ ïðåäìåòàõ; ñòâîðèòè íåâåëèêі 
ìіæäèñöèïëіíàðíі (ìіæïðåäìåòíі) ïðîєêòè. Âñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçêó ç іí-
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øèìè ãàëóçÿìè ñòâîðþє ïðèðîäíèé çâ’ÿçîê ç ïîâñÿêäåííèì æèòòÿì і, 
íàðåøòі, – âіäêðèâàє øëÿõ äî êîðèñíèõ çíàíü.

Íàéáіëüø ðàöіîíàëüíèì òà âèïðàâäàíèì ñïîñîáîì ó íàâ÷àííі є ñïî-
íóêàííÿ ó÷íіâ ñïîñòåðіãàòè, ñïіââіäíîñèòè, âіäêðèâàòè òà âіäîáðàæàòè
(ôіêñóâàòè), à òàêîæ àíàëіçóâàòè ðіçíі àñïåêòè ïîíÿòü. Òàêèé ñïîñіá 
äàє çìîãó ÿêіñíî і ñèñòåìíî ïіäòðèìóâàòè ïðîöåñ óñâіäîìëåííÿ òà îð-
ãàíіçàöії çàñâîєííÿ çíàíü.

Ñàìå òàêі ñïîñîáè ðåàëіçóþòü ñó÷àñíі âèìîãè Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó 
ïî÷àòêîâîї îñâіòè, ïîâ’ÿçàíі ç ôîðìóâàííÿì â ó÷íіâ åëåìåíòàðíèõ íà-
âè÷îê ïðîâåäåííÿ äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі. Òàêó ðîáîòó çäіéñíþþòü 
íà âñіõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ â 1–4 êëàñàõ ç óðàõóâàííÿì âіêîâèõ, ïñèõîëî-
ãі÷íèõ, іíäèâіäóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷íіâ. Ó ðåçóëüòàòі ïîñòóïîâî, 
ïîåòàïíî ôîðìóєòüñÿ çäàòíіñòü ïðîâîäèòè ñàìîñòіéíó äîñëіäíèöüêó äі-
ÿëüíіñòü: ââåäåííÿ ñåðії âïðàâ «Ïðîâîäèìî ñàìîñòіéíå ìіíіäîñëіäæåí-
íÿ» (іíäèâіäóàëüíà, ïàðíà, ãðóïîâà ðîáîòà); ñêëàäàòè ïëàí ñïîñòåðå-
æåííÿ ÷è äîñëіäæåííÿ, äîáèðàòè îáëàäíàííÿ, âèñóâàòè ïðèïóùåííÿ,
ãіïîòåçè, ôіêñóâàòè îòðèìàíі ðåçóëüòàòè, îôîðìëÿòè їõ ó âèãëÿäі íå-
âåëèêèõ çà îáñÿãîì âèñëîâëþâàíü, ñõåì, òàáëèöü, ìàëþíêіâ, óìîâíèõ 
ïîçíà÷åíü, ìóëüòèìåäіéíèõ ïðåçåíòàöіé, ôîðìóâàòè íàâè÷êè ñàìî-
ñòіéíîї ðîáîòè ç âèêîðèñòàííÿì äîâіäíèêіâ, åíöèêëîïåäіé, ñëîâíèêіâ 
(çîêðåìà, é ó ðåæèìі îíëàéí), ìóëüòèìåäіéíèõ çàñîáіâ, ðåñóðñіâ іíòåð-
íåòó; ðîáèòè âèñíîâêè і óçàãàëüíåííÿ òîùî. Çàçíà÷åíі íàâè÷êè ñòàþòü 
ñòàðòîâèìè äëÿ ó÷íіâ, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ðіçíîìàíіòíèõ ôîðìàõ ïðî-
єêòíîї äіÿëüíîñòі.

Óçãîäæåíіñòü âèêëàäó òåì òà ôîðìóâàííÿ ïîíÿòü ó ïіäðó÷íèêó і 
ðîáî÷îìó çîøèòі çàáåçïå÷óþòü çìіñòîâíå òà åôåêòèâíå íàâ÷àííÿ, ïіä-
âèùóþòü ìîòèâàöіéíèé ðіâåíü ó÷íіâ òà ñïðèÿþòü ðîçðîáëåííþ çàãàëü-
íîї ñòðàòåãії ðîçóìіííÿ ïðîãðàìîâèõ öіëåé. Ïîñèëèòè öåé íàïðÿì ó 
íàâ÷àííі äàþòü çìîãó ñïåöіàëüíі çàâäàííÿ, ÿêі ðåãóëÿðíî ïðîïîíóþòü 
ó÷íÿì íà âñіõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ.

Ñèñòåìíіñòü ó ñïðèéíÿòòі і çàñâîєííі ìàòåðіàëó äîñÿãàєòüñÿ òàêîæ 
øèðîêèì óïðîâàäæåííÿì ïðèéîìó ïðîïåäåâòè÷íîãî і ïîåòàïíîãî ââå-
äåííÿ âàæêèõ äëÿ çàñâîєííÿ ó÷íÿìè ïîíÿòü êóðñó, ùî ñïðèÿє ñèñòåì-
íîìó çàñâîєííþ ìàòåðіàëó, óñâіäîìëåííþ âíóòðіøíüîïðåäìåòíèõ
çâ’ÿçêіâ і ðîçâèòêó çäàòíîñòі âðàõîâóâàòè їõ ó ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі. 
Ñèñòåìíîäіÿëüíіñíèé ïіäõіä, íà ÿêîìó ґðóíòóþòüñÿ ïіäðó÷íèêè, äàє 
çìîãó çáàãàòèòè íîâèìè ïðèéîìàìè òðàäèöіéíі ïіäõîäè äî íàâ÷àííÿ.

Ïîєäíàííÿ çàâäàíü і ïðîáëåì ç ðіçíèõ ãàëóçåé äàє çìîãó іíòåãðóâà-
òè ïðèðîäíèé, ñîöіàëüíèé і òåõíі÷íèé êîíòåíòè. Ëîãі÷íå ïåðåïëåòåí-
íÿ öіëåé òà çìіñòó є âіäïðàâíîþ òî÷êîþ äëÿ âèâ÷åííÿ ðіçíèõ ïðåäìåòіâ 
ó ïîäàëüøîìó íàâ÷àííі. Öіëі òà çàâäàííÿ â ìåæàõ îäíîãî ðîçäіëó àáî 
êіëüêîõ òåì ìîæóòü áóòè іíòåãðàòèâíèìè ðàìêàìè äëÿ çâ’ÿçêó ç іíøè-
ìè ïðåäìåòàìè. Öå ïðèðîäíèé ñïîñіá áà÷èòè ïåâíі ÿâèùà ç ðіçíèõ 
ñòîðіí (àñïåêòіâ) ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ïîíÿòü і ðîçóìіííÿ íàâêîëèø-
íüîãî ñâіòó. Ïîñòіéíå, ôóíêöіîíàëüíå çàñâîєííÿ ïîíÿòü ìîæëèâå, 
ÿêùî ó÷íі ïîêëàäàþòüñÿ íà ïîïåðåäíіé çâè÷íèé àáî íà êîíòåêñòóàëü-
íî áëèçüêèé íîâèé äîñâіä. Òàê âîíè іíòåãðóþòü ñâîї íåñèñòåìíі, ñïîí-
òàííі çíàííÿ ó çìіñòîâíі, âïîðÿäêîâàíі ñèñòåìè ïîíÿòü. Êðèòåðії іíòå-
ãðóâàííÿ ìàþòü áóòè ÷іòêèìè і òî÷íèìè.
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Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé êîìïëåêò ó öіëîìó ðåàëіçóє ïðèíöèïè ðіâ-
íåâîї äèôåðåíöіàöії. Öå ïðîÿâëÿєòüñÿ ó òîìó, ùî â êîæíіé òåìі ïіä-
ðó÷íèêà (ðîáî÷îãî çîøèòà) òåîðåòè÷íèé ìàòåðіàë ïîäіëåíî íà îñíîâíèé
(îáîâ’ÿçêîâèé äëÿ âèâ÷åííÿ) і äîäàòêîâèé. Âîäíî÷àñ ïіäðó÷íèê äàє 
çìîãó çíà÷íî àêòèâіçóâàòè ïіçíàâàëüíі çäіáíîñòі ó÷íіâ, ôîðìóâàòè ó 
íèõ ïîçèòèâíó ìîòèâàöіþ äî íàâ÷àííÿ, ñâіäîìå ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àëü-
íîї äіÿëüíîñòі.

Ïðèíöèï äîñòóïíîñòі íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ïîñëіäîâíî і öіëåñïðÿ-
ìîâàíî ðåàëіçóєòüñÿ â óñіé ëіíіéöі ïіäðó÷íèêіâ âіä 1 äî 4 êëàñó. Äëÿ
ðåàëіçàöії öієї ìåòè â ïіäðó÷íèêàõ ïðåäñòàâëåíà ñèñòåìà ðіçíîìàíіòíîї 
äèôåðåíöіéîâàíîї ïåäàãîãі÷íîї äîïîìîãè: 

ïàì’ÿòêè äëÿ ïіäãîòîâêè óñíîãî ïîâіäîìëåííÿ ÷è îïèñó îá’єêòà,
ïðîâåäåííÿ äîñëіäæåííÿ, ðåàëіçàöії ïðîєêòó, âèãîòîâëåííÿ âèðî-
áó, ïîâåäіíêè ó ïðèðîäі, ñîöіóìі;
іíñòðóêöії äëÿ âèêîíàííÿ êîíêðåòíîї âïðàâè àáî ñåðії âïðàâ; äî-
äàòêîâà äîïîìîãà ó âèãëÿäі ìàëþíêà, ñõåìè;
íàâåäåííÿ àëãîðèòìó âèêîíàííÿ çàâäàííÿ, äîâіäêè ÷è ñëîâíè÷êà;
ïîñèëàííÿ íà àíàëîãі÷íі çàâäàííÿ, âèêîíàíі ðàíіøå;
íàÿâíіñòü âіäïîâіäі (êëþ÷à) àáî ðåçóëüòàòó âèêîíàííÿ çàâäàííÿ;
ïіäêàçêà ðîçâ’ÿçàííÿ ó âèãëÿäі âêàçіâêè íà ïåâíó àñîöіàöіþ (ðî-
áîòà çі ñõåìàìè, ãðàôі÷íèìè ìàëþíêàìè, ôîòîêîëàæàìè, ìàëþí-
êàìè-çàâäàííÿìè, êàðòàìè);
ïîñòàíîâêà ïðÿìèõ çàïèòàíü.

Òàêі ïіäêàçêè äîïîìàãàþòü ó÷íåâі ïðàâèëüíî îðãàíіçîâóâàòè íà-
â÷àëüíó äіÿëüíіñòü, ñâіäîìî óíèêàòè òèïîâèõ ïîìèëîê ïіä ÷àñ âèêî-
íàííÿ ïåâíîãî âèäó äіÿëüíîñòі òà îïàíîâóâàòè ðàöіîíàëüíèìè ñïîñî-
áàìè ïåðåâіðêè ðåçóëüòàòіâ âèêîíàííÿ ðîáîòè. Ïðèíöèïîâî âàæëèâèì
є òàêîæ âèêîðèñòàííÿ âïðàâ, ó ÿêèõ ó÷íÿì ïðîïîíóþòü ñàìîñòіéíî 
âèáðàòè äëÿ âèêîíàííÿ îäíå çàâäàííÿ. Ïðè öüîìó â÷èòåëü îòðèìóє äî-
äàòêîâó ïåäàãîãі÷íó іíôîðìàöіþ ïðî ñàìîîöіíêó ó÷íåì ñâîїõ іíäèâіäó-
àëüíèõ ìîæëèâîñòåé і çà íåîáõіäíîñòі êîðåãóє äіÿëüíіñòü øêîëÿðà.

Âàæëèâèì ìîìåíòîì ïіä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïіäðó÷íèêіâ є іäåÿ îðієí-
òàöії ïðîöåñó íàâ÷àííÿ íà î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè. Öÿ âèìîãà ðåàëіçóєòü-
ñÿ ó ðàìêàõ äèôåðåíöіéîâàíîãî ïіäõîäó і âèðàæàєòüñÿ â òîìó, ùî â 
ïіäðó÷íèêàõ ç 1 êëàñó ââîäÿòüñÿ ìàòåðіàëè, ñïðÿìîâàíі íà ôîðìóâàí-
íÿ óìіíü, íàâè÷îê і ñòàâëåíü.

Îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíèé õàðàêòåð ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, éîãî ñïðÿìî-
âàíіñòü íà êіíöåâі ðåçóëüòàòè äîñÿãàþòüñÿ ùå é òèì, ùî â ïіäðó÷íèêàõ 
åêñïëіêîâàíà ñèñòåìà öіëåïîêëàäàííÿ, òîáòî âèíåñåíà íàçîâíі, âіäêðè-
òà íå òіëüêè äëÿ â÷èòåëÿ, à é äëÿ ó÷íÿ. Öå äàє çìîãó ïіäñèëèòè ìîòè-
âàöіéíèé àñïåêò âèêëàäàííÿ, äîìîãòèñÿ âіä ó÷íіâ ðîçóìіííÿ ïðàêòè÷-
íîї âàæëèâîñòі îòðèìàíèõ çíàíü і âìіíü, à òàêîæ óñâіäîìëåííÿ 
î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ íà ïåâíîìó ôðàãìåíòі íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó, çäàòíîñòі ñàìîñòіéíî îöіíþâàòè ñâîþ âëàñíó ïðàöþ, ñòåæèòè
çà ïðîñóâàííÿì ó çàñâîєííі ìàòåðіàëó.

Ó ïіäðó÷íèêàõ áàãàòîïëàíîâî ïîäàíî êðàєçíàâ÷èé àñïåêò: ôîðìó-
єòüñÿ óÿâëåííÿ ïðî ìàëó áàòüêіâùèíó, Óêðàїíó ÿê äóõîâíó öіííіñòü,
íàöіîíàëüíå íàäáàííÿ óêðàїíñüêîãî íàðîäó; øèðîêî âèêîðèñòàíî âіäî-
ìîñòі ç іñòîðії, ìèñòåöòâà. ×åðåç òåêñòè ïіäðó÷íèêà, ñëîâíèêîâі ðóáðè-

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 



161

êè ôîðìóєòüñÿ ìîâíà êîìïåòåíòíіñòü ç íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíèì êîì-
ïîíåíòîì, ïîÿñíþєòüñÿ çíà÷åííÿ ñëіâ, îñîáëèâîñòі їõ âæèâàííÿ.

Íàïðèêëàä:
Дізнайтеся від дорослих членів вашої родини про те, де ви народилися, де ваша 
мала батьківщина. Запишіть у зошиті невеличку історію про це. Починайте, як 
вам заманеться. Наприклад, так: Одного дня ... Я вам розкажу історію про ... Мої 
батьки мріяли про ... Я народився/народилася у ...
Дізнайтеся з різних джерел інформації, скільки населення проживає у вашому 
населеному пункті.
Чи є у вашому селі або місті бібліотеки, музеї, театри, басейни, стадіони? У яких 
закладах вам доводилося бувати? Назвіть інші заклади, розташовані у вашому 
населеному пункті.
Який вигляд має вулиця, на якій ви живете? Уявіть, що ви архітектори. Що б ви 
змінили у своєму населеному пункті? Що ви як члени громади/учні школи могли 
б зробити для свого міста/села?
Пофантазуйте. Яким ви бачите своє місто/село у майбутньому? Створіть постер 
про чистоту та порядок у вашому населеному пункті на сьогодні та як воно ви-
глядатиме через 100 років.
Виконайте груповий проєкт «Ми любимо нашу Україну!». Для захисту проєкту 
використовуйте плакати, книжки, презентації, колажі, повідомлення, есе, посте-
ри тощо.

Êóëüòóðîçíàâ÷à ñêëàäîâà êóðñó ðåàëіçóєòüñÿ ÷åðåç òåêñòîâèé, іëþ-
ñòðàòèâíèé, äèäàêòè÷íèé ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêіâ. Ñïåöіàëüíі òåêñòè 
çíàéîìëÿòü ó÷íіâ ç áіîãðàôі÷íèìè âіäîìîñòÿìè ç æèòòÿ äіÿ÷іâ íàóêè, 
ìèñòåöòâà, ñïîðòó òîùî. Ïîäіáíà іíôîðìàöіÿ äàє çìîãó âèðіøóâàòè çà-
âäàííÿ âèõîâíîãî, åñòåòè÷íîãî õàðàêòåðó.

Ïіäðó÷íèê âèêîíóє òàêîæ âèõîâíó ðîëü, òîìó ñïðàâåäëèâîþ є äóì-
êà ïðî òå, ùî ó âèêëàäі íàóêîâîãî ìàòåðіàëó â ïіäðó÷íèêó ïåâíîþ ìі-
ðîþ ìàє äîìіíóâàòè äіàëîãі÷íèé ñòèëü. Ïіäðó÷íèê «ðîçìîâëÿє» ç 
ó÷íåì æèâîþ ìîâîþ, à â íàâ÷àëüíîìó ìàòåðіàëі âèêîðèñòàíî îáðàçíі, 
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òàêі ùî çàïàì’ÿòîâóþòüñÿ, ïîðіâíÿííÿ é àíàëîãії, âèêëèêàþ÷è ó ñâі-
äîìîñòі ó÷íіâ ÿñêðàâі àñîöіàöії. Êàòåãîðè÷íî íå âèïðàâäàíå â ïіäðó÷-
íèêàõ òà âçàãàëі â îñâіòíüîìó ïðîöåñі âèêîðèñòàííÿ ëèøå õóäîæíіõ
òåêñòіâ äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðèðîäíè÷îї, ñâіòîãëÿäíîї êîìïåòåíòíîñòåé.

Ì. Ì. Ñêàòêіí ðîáèòü âàæëèâèé і ñïðàâåäëèâèé âèñíîâîê: «Ó øêіëü-
íіé ïðàêòèöі ÿâíî íåäîîöіíþþòü ðîëü åìîöіé ó íàâ÷àííі. Ìè ñòâîðèëè 
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ äóæå ðîçóìíèé, ëîãі÷íèé, àëå âіí äàє ìàëî ïîæèâè
äëÿ ïîçèòèâíèõ åìîöіé, à ó áàãàòüîõ øêîëÿðіâ âèêëèêàє íóäüãó, ñòðàõ
òà іíøі íåãàòèâíі ïåðåæèâàííÿ, ùî ïîçáàâëÿþòü áàæàííÿ â÷èòèñÿ ç 
ïîâíèì íàïðóæåííÿì».

Îñîáëèâå çíà÷åííÿ ïðè ðåàëіçàöії âèõîâíîї ôóíêöії ïіäðó÷íèêà ìàє
ãóìàíіçàöіÿ éîãî çìіñòó і ôîðì ïðåäñòàâëåííÿ íàâ÷àëüíîї іíôîðìàöії. 
Êîæíà ñòîðіíêà ïіäðó÷íèêà – öå çíàéîìñòâî ç íàâêîëèøíіì ñâіòîì, іç
æèòòєâèìè ñèòóàöіÿìè ó íàéðіçíîìàíіòíіøèõ їõ âèÿâàõ: ó òåêñòàõ ðіç-
íèõ ñòèëіâ і æàíðіâ, ïðèñëіâ’ÿõ і ïðèêàçêàõ, êðèëàòèõ âèñëîâàõ;
ó òåêñòàõ ñîöіàëüíîї ðåêëàìè; ó ïіñíÿõ, âіðøàõ, çàãàäêàõ, óðèâêàõ ç 
äðàìàòè÷íèõ òâîðіâ; ó äèäàêòè÷íèõ іãðàõ òîùî.

Çìіñòîâèé òà іëþñòðàòèâíèé àïàðàò ïіäðó÷íèêà ñïðÿìîâàíèé íà òå,
ùîá çàáåçïå÷èòè íåîáõіäíèé ðіâåíü ðîçóìîâîãî òà åìîöіéíîãî íàïðó-
æåííÿ äèòèíè, ùî áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àє ðåçóëüòàòèâíіñòü ðîáîòè.
Ïðîäóìàíå і ñèñòåìíå ïðåäñòàâëåííÿ ó÷íÿì íàéâàæëèâіøèõ ôîíîâèõ
çíàíü ñóïðîâîäæóþòü ïðîöåñ ðåàëіçàöії î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íà-
â÷àííÿ ç ïðåäìåòà і äîïîìàãàþòü ñôîðìóâàòè öіëіñíó êàðòèíó ñâіòó.

ßê íàñëіäîê, ó÷íі íå âòðà÷àþòü іíòåðåñó äî íàâ÷àííÿ, ïîñòóïîâî
îâîëîäіâàþòü çäàòíіñòþ äóìàòè, òî÷íî і ãðàìîòíî âèñëîâëþâàòè âëàñíі 
äóìêè â ïèñüìîâіé òà óñíіé ôîðìàõ, äáàéëèâî ñòàâèòèñÿ äî îòî÷óþ-
÷èõ, ñâîїõ îáîâ’ÿçêіâ, îâîëîäіâàþòü íàâè÷êàìè ñàìîñòіéíîї íàâ÷àëüíîї
äіÿëüíîñòі, іç öіêàâіñòþ ñòàâëÿòüñÿ äî ðіçíîìàíіòíîї іíôîðìàöії ïðî
ðіäíèé êðàé, çäàòíі îòðèìóâàòè іíôîðìàöіþ ç ðіçíèõ äæåðåë і ïåðåðî-
áëÿòè/ïîäàâàòè її ó ðіçíèé ñïîñіá.

Ïіäðó÷íèê є ïîëіôóíêöіîíàëüíèì äèäàêòè÷íèì çàñîáîì îðãàíіçàöії 
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, â ÿêîìó âèðіøóєòüñÿ âåëè÷åçíà êіëüêіñòü ïðåä-
ìåòíèõ і ìåòàïðåäìåòíèõ çàâäàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàâ÷àííÿì, ðîçâèòêîì 
і âèõîâàííÿì ïіäðîñòàþ÷îãî ïîêîëіííÿ. Òàêèé ïіäðó÷íèê ñòàє äæåðå-
ëîì і ñòèìóëîì ïіäâèùåííÿ ïðîôåñіéíîї êâàëіôіêàöії â÷èòåëÿ, îçáðî-
þє éîãî ñó÷àñíèìè ïåðñïåêòèâíèìè ïіäõîäàìè ó âèêëàäàííі іíòåãðîâà-
íîãî êóðñó ÿê äèñöèïëіíè, ùî âèêîíóє â øêîëі ìåòàïðåäìåòíó
ôóíêöіþ.

Ðіçíîìàíіòíіøå і ïîñëіäîâíî ïðåäñòàâëåíî ñèñòåìàòè÷íå ïîâòîðåí-
íÿ âèâ÷åíîãî íà êîæíîìó åòàïі íàâ÷àííÿ (ââåäåíî äîäàòêîâі çàâäàííÿ
òà âïðàâè; ðåàëіçîâàíî ïðèéîì áàãàòîàñïåêòíîãî àíàëіçó ñèòóàöіé, ùî
äàє çìîãó âäîñêîíàëþâàòè ðіçíі âèäè äіÿëüíîñòі, âñòàíîâëþþ÷è ïðè
öüîìó âíóòðіøíüîïðåäìåòíі é ìіæïðåäìåòíі çâ’ÿçêè).

Îòæå, äëÿ ïіäðó÷íèêіâ ëіíіéêè «ß äîñëіäæóþ ñâіò» õàðàêòåðíî
ñïðÿìîâàíіñòü íà âñåáі÷íèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі çàñîáàìè іíòåãðîâà-
íèõ îñâіòíіõ ãàëóçåé: ðîçâèòîê ìèñëåííÿ і ìîâëåííÿ ó÷íіâ, їõíüîї åìî-
öіéíî-âîëüîâîї ñôåðè, іíòåëåêòóàëüíèõ çäіáíîñòåé, äîñëіäíèöüêîї äі-
ÿëüíîñòі, çäàòíîñòі îáñòîþâàòè âëàñíó äóìêó òà ñïðèéìàòè äóìêè
іíøèõ, ïîòðåáè ñàìîïіçíàííÿ òà ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, ñâіäîìîãî ïðàã-
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íåííÿ äîòðèìóâàòèñÿ áåçïå÷íîї, çäîðîâîї òà åòè÷íîї ïîâåäіíêè äëÿ ïî-
ëіïøåííÿ äîáðîáóòó, óòâåðäæåííÿ âëàñíîї ãіäíîñòі, ôîðìóâàííÿ öіí-
íîñòі ñâîáîäè і ïðàâ ëþäèíè; óñâіäîìëåííÿ ñâîєї íàëåæíîñòі äî ðîäèíè, 
ìіñöåâîї òà øêіëüíîї ãðîìàä, óêðàїíñüêîãî íàðîäó; ôîðìóâàííÿ óìіíü
îðієíòóâàòèñÿ â іñòîðè÷íîìó ÷àñі òà ñîöіàëüíîìó ïðîñòîðі.

Ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêіâ ñïðÿìîâàíі íà òå, ùîá ó÷íі ìîãëè çðîçóìіòè 
ðîëü íàóêîâèõ çíàíü ó æèòòі ëþäèíè, óñâіäîìèòè áàãàòñòâî і êðàñó íà-
øîї Áàòüêіâùèíè.

Ó÷èòåëі, âіäïîâіäíî äî âëàñíîї àêàäåìі÷íîї òà ïðîôåñіéíîї ñâîáîäè 
(ñàìîñòіéíîñòі), ìîæóòü îáèðàòè ðіçíі âèäè äіÿëüíîñòі äëÿ äîñÿãíåííÿ
öіëåé ïðîãðàìè, òîáòî ðåçóëüòàòіâ. Âèáіð ìåòîäіâ і çàñîáіâ íàâ÷àííÿ; 
ôîðìè îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó (âèäó ðîáîòè) – іíäèâіäóàëüíà, 
ïàðàìè, ãðóïîâà, êîëåêòèâíà òîùî; ôîðìè âèêîíàííÿ çàâäàíü – ç ïî-
âíèì ÷è êîðîòêèì ïîÿñíåííÿì, àðãóìåíòàöієþ, êîìåíòóâàííÿì òîùî;
ôîðìè ôіêñàöії ÷è îçâó÷óâàííÿ ðîáîòè – óñíî, ïèñüìîâî; ïîñëіäîâíîñòі 
âèêîíàííÿ çàâäàíü є ïðåðîãàòèâîþ â÷èòåëÿ.

Çàïðîïîíîâàíі çàõîäè (çàâäàííÿ, ïðîєêòè òîùî) ìîæóòü áóòè ðåàëі-
çîâàíі íà óðîêàõ, ó øêіëüíîìó ïðîñòîðі, íà ïîäâіð’ї ÷è ïîçà øêіëüíèì 
ñåðåäîâèùåì.

Áàæàíî, ùîá ó÷íі äіçíàâàëèñÿ ïðî ðіçíі ÿâèùà òà ïîäії â ïðèðîäíî-
ìó òà ñîöіàëüíîìó ñåðåäîâèùàõ ÷åðåç áåçïîñåðåäíіé äîñâіä. Òàêèé ïіä-
õіä ñïðèÿє çàñòîñóâàííþ ðіçíèõ ñïîñîáіâ ïіçíàííÿ, òîáòî âîíè ìîæóòü 
íàâ÷àòèñÿ ÷åðåç ñïîñòåðåæåííÿ, àíàëіç, ñèíòåç, êëàñèôіêàöіþ, ñîðòó-
âàííÿ, ïðèєäíàííÿ, ðåäàãóâàííÿ, äîñëіäæåííÿ, åêñïåðèìåíòóâàííÿ,
ìîäåëþâàííÿ òîùî. Ó÷èòåëі, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðàêòè÷íèé äîñâіä, ìî-
æóòü ðîçðîáëÿòè òà ñòâîðþâàòè íîâі âèäè äіÿëüíîñòі, ùî âіäïîâіäàþòü
ïîòðåáàì ó÷íіâ, ñïðèÿþòü öіëіñíîñòі ðåçóëüòàòіâ ïî÷àòêîâîї îñâіòè, ïå-
ðåíåñåííþ óìіíü ó íîâі ñèòóàöії òà ðåàëіçóþòü ïîñòàâëåíі öіëі äîöіëü-
íіøèì ñïîñîáîì ó êîíêðåòíî âèçíà÷åíіé ñèòóàöії.

Ïіäðó÷íèê, ÿê і áóäü-ÿêèé іíñòðóìåíò, ìîæíà ïðàâèëüíî âèìіðÿòè 
ëèøå â êîíòåêñòі éîãî âèêîðèñòàííÿ. Çàíàäòî áàãàòî «àêàäåìі÷íèõ» äîñëі-
äæåíü, ùî àíàëіçóþòü ïіäðó÷íèêè, âòðà÷àþòü çíà÷íó ÷àñòèíó ñâîєї àêòó-
àëüíîñòі, îñêіëüêè âîíè çîñåðåäæóþòüñÿ âèêëþ÷íî íà çìіñòі ïіäðó÷íèêà, 
íå âðàõîâóþ÷è éîãî åôåêòèâíîãî âïðîâàäæåííÿ â øêіëüíîìó ñåðåäîâèùі.

Óíіâåðñàëüíèìè (іíòåãðîâàíèìè, ìåòàïðåäìåòíèìè) ðåçóëüòàòàìè
íàâ÷àííÿ ìàþòü áóòè:

îâîëîäіííÿ íàâè÷êàìè ñàìîñòіéíîãî çäîáóòòÿ íîâèõ çíàíü, îðãàíі-
çàöії íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, ïîñòàíîâêè öіëåé, ïëàíóâàííÿ, ñàìî-
êîíòðîëþ é îöіíêè ðåçóëüòàòіâ ñâîєї äіÿëüíîñòі, óìіííÿìè ïåðåä-
áà÷àòè ìîæëèâі ðåçóëüòàòè ñâîїõ äіé;
ðîçóìіííÿ âіäìіííîñòåé ìіæ âèõіäíèìè ôàêòàìè é ãіïîòåçàìè 
äëÿ їõíüîãî ïîÿñíåííÿ, òåîðåòè÷íèìè ìîäåëÿìè é ðåàëüíèìè 
îá’єêòàìè, îâîëîäіííÿ óíіâåñàëüíèìè íàâ÷àëüíèìè äіÿìè íà ïðè-
êëàäàõ ãіïîòåç äëÿ ïîÿñíåííÿ âіäîìèõ ôàêòіâ і åêñïåðèìåíòàëüíîї 
ïåðåâіðêè âèñóíóòèõ ãіïîòåç, ðîçðîáêè òåîðåòè÷íèõ ìîäåëåé ïðî-
öåñіâ àáî ÿâèù;
ôîðìóâàííÿ âìіíü ñïðèéìàòè, ïåðåðîáëÿòè é ïåðåäàâàòè іíôîð-
ìàöіþ â ñëîâåñíèõ, îáðàçíèõ, ñèìâîëі÷íîї ôîðìàõ, àíàëіçóâà-
òè é ïåðåðîáëÿòè çäîáóòó іíôîðìàöіþ âіäïîâіäíî äî ïîñòàâëåíèõ
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çàâäàíü, âèîêðåìëþâàòè îñíîâíèé çìіñò ïðî÷èòàíîãî òåêñòó, çíà-
õîäèòè â íüîìó âіäïîâіäі íà ïîñòàâëåíі çàïèòàííÿ é âèêëàäàòè
éîãî;
íàáóòòÿ äîñâіäó ñàìîñòіéíîãî ïîøóêó, àíàëіçó é âіäáîðó іíôîðìà-
öії ç âèêîðèñòàííÿì ðіçíèõ äæåðåë і íîâèõ іíôîðìàöіéíèõ òåõíî-
ëîãіé äëÿ âèðіøåííÿ ïіçíàâàëüíèõ çàâäàíü;
ðîçâèòîê ìîíîëîãі÷íîãî é äіàëîãі÷íîãî ìîâëåííÿ, óìіííÿ âèñëîâ-
ëþâàòè ñâîї äóìêè é çäàòíіñòü ÷óòè ñïіâðîçìîâíèêà, ðîçóìіòè
éîãî ïîãëÿäè, âèçíàâàòè ïðàâî іíøîї ëþäèíè íà іíøó äóìêó;
îñâîєííÿ ïðèéîìіâ äіé ó íåñòàíäàðòíèõ ñèòóàöіÿõ, îâîëîäіííÿ åâ-
ðèñòè÷íèìè ìåòîäàìè é ìåòîäàìè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì;
ôîðìóâàííÿ âìіíü ïðàöþâàòè â ãðóïі ç âèêîíàííÿì ðіçíèõ ñîöі-
àëüíèõ ðîëåé, âèêëàäàòè òà îáñòîþâàòè ñâîї ïîãëÿäè é ïåðåêîíàí-
íÿ, âåñòè äèñêóñіþ.

Îòæå, öіëі, çìіñò òà іíøі åëåìåíòè ñó÷àñíèõ ïіäðó÷íèêіâ ìàþòü âіä-
ïîâіäàòè îäíå îäíîìó, îñêіëüêè öіëіñíіñòü і ëîãі÷íіñòü ðîçðîáëåíîї íà-
â÷àëüíîї êíèæêè є óìîâîþ åôåêòèâíîñòі її ðåàëіçàöії [1].

Àíàëіç çìіñòó ïіäðó÷íèêà íå ìàє îáìåæóâàòèñÿ ôàêòè÷íèìè åëå-
ìåíòàìè, ÿêі âіí ìіñòèòü. Öі åëåìåíòè є ÷àñòèíîþ íàóêîâîї òåîðії, íà-
âіòü ÿêùî öå íå çàâæäè î÷åâèäíî; âîíè ñòîñóþòüñÿ ïåâíîãî ïîãëÿäó
ïðåäìåòíèõ çíàíü; їõíÿ ðåàëіçàöіÿ êåðóєòüñÿ ïåâíîþ äèäàêòè÷íîþ
ñòðàòåãієþ; і ìàêåò, äðóê òà «äèçàéí» äåäàëі áіëüøå ñòîñóþòüñÿ äèäàê-
òè÷íîãî äèñêóðñó.

Øêіëüíèé ïіäðó÷íèê ìàє áóòè íàéâàæëèâіøèì êîìïîíåíòîì ïðî-
öåñó íàâ÷àííÿ, çìіñò ÿêîãî áåðå ó÷àñòü â îðãàíіçàöії ïіçíàííÿ, çàñâîєí-
íÿ, âіäòâîðåííÿ, îâîëîäіííÿ ïåâíîþ äіÿëüíіñòþ ó÷íÿ, òèì ñàìèì ïî-
ñëіäîâíî ðåàëіçóþ÷è öіëі íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà.

Áàãàòîâåêòîðíà ñïðÿìîâàíіñòü ìåòîäè÷íèõ ôîðì і ìåòîäіâ ç îïîðîþ 
íà ìåòàïðåäìåòíèé ïіäõіä äàñòü çìîãó çíà÷íî ïіäâèùèòè ÿêіñòü îñâî-
єííÿ øêîëÿðàìè óíіâåðñàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ äіé (ïіçíàâàëüíèõ, ðåãó-
ëÿòèâíèõ, êîìóíіêàòèâíèõ), à òàêîæ іíòåíñèôіêóâàòè ñïіâïðàöþ â÷è-
òåëÿ òà ó÷íіâ.

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. Ïіäãîòóéòå ôðàãìåíò óðîêó ç âèêîðèñòàííÿì ìåòàïðåäìåòíèõ ðå-
çóëüòàòіâ òà іíòåðàêòèâíèõ âïðàâ.
2. Äî ìåòîäіâ ùî âіäîáðàæàþòü âíóòðіøíþ ñòîðîíó ïіçíàâàëüíîї äі-
ÿëüíîñòі ó÷íіâ, íàëåæàòü:

À áåñіäà, ðîçïîâіäü, ïîÿñíþâàëüíî-іëþñòðàòèâíèé ìåòîä, ïðàê-
òè÷íà ðîáîòà

Á ðåïðîäóêòèâíèé ìåòîä, äîñëіäíèöüêèé ìåòîä, äåäóêöіÿ, іíäóê-
öіÿ

Â âèêîíàííÿ âïðàâ, åâðèñòè÷íèé ìåòîä, ðîáîòà ç ïіäðó÷íèêîì,
äîñëіä

Ã ñïîñòåðåæåííÿ çà ðîçâèòêîì ðîñëèí, òâàðèí, çà ïîñòóïîâèìè
ñåçîííèìè çìіíàìè â æèòòі ðîñëèí, òâàðèí

3. Âèáіð ïðîáëåìíèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ ó ïðîöåñі çàñâîєííÿ ìîëîä-
øèìè øêîëÿðàìè çìіñòó ïðèðîäîçíàâñòâà âèçíà÷àєòüñÿ òàêèìè
êðèòåðіÿìè:
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À ëîêàëüíà і çàãàëüíà ãîòîâíіñòü ó÷íіâ, çìіñò íàâ÷àëüíîãî ìàòå-
ðіàëó

Á çìіíà ïîñëіäîâíîñòі âèâ÷åíèõ ó ïіäðó÷íèêó ôàêòіâ, ïîÿñíåíü 
îïèñіâ

Â íåîáõіäíіñòü çàëó÷åííÿ äîäàòêîâîї іíôîðìàöії, ÿêà âèõîäèòü çà 
ìåæі çìіñòó ïîíÿòòÿ, ùî ïåðåäáà÷åíî ïðîãðàìîþ

Ã ìåòîäè÷íà ïіäãîòîâêà â÷èòåëÿ
4.  Ñòâîðіòü ñåíêàí äî êîæíîї ç òåì ðîçäіëó «Ñó÷àñíі ìåòîäè íàâ÷àí-
íÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó»:

ð ( )1-é ðÿäîê – іìåííèê (òåìà) –
( )2-é – ïðèêìåòíèêè (ðîçêðèâàþòü òåìó) –

( )3-é – äієñëîâà (îïèñóþòü äіþ) –
( )4-é – ðå÷åííÿ (ñòàâëåííÿ äî òåìè) –

5-é ðÿäîê – 1 ñëîâî-ðåçþìå (ñèíîíіì òåìè) –

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1. Âàñüêіâñüêà Ã. Î. Ìåòàïðåäìåòíèé ïіäõіä äî ôîðìóâàííÿ ñè-
ñòåìè çíàíü ïðî ëþäèíó ÿê îäèí іç ïðèíöèïіâ ñó÷àñíîãî ïіäðó÷íè-
êîòâîðåííÿ. Ðåæèì äîñòóïó – https://lib.iitta.gov.ua/106536/1/2012_
PSP_VGO.pdf. 

2. Ãіëüáåðã Ò. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3 êë. çàêë. çàã. ñåðåä. îñâіòè 
(ó 2 ÷.) : ÷. 1 / Òåòÿíà Ãіëüáåðã, Ñâіòëàíà Òàðíàâñüêà, Ëàðèñà Ãðóáіÿí, Íіíà 
Ïàâè÷ – Êèїâ : Ãåíåçà, 2020. – 160 ñ. : іë.

3. Ãіëüáåðã Ò. ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷. äëÿ 3 êë. çàêë. çàã. ñåðåä. îñâіòè 
(ó 2 ÷.) : ÷. 2 / Òåòÿíà Ãіëüáåðã, Ñâіòëàíà Òàðíàâñüêà, Ëàðèñà Ãðóáіÿí, Íіíà 
Ïàâè÷ – Êèїâ : Ãåíåçà, 2020. – 160 ñ. : іë.

4. Ãіëüáåðã Ò. ß äîñëіäæóþ ñâіò: çîøèò: íàâ÷. ïîñіá. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã. 
ñåðåä. îñâіòè (ó 2 ÷.) : ×. 1 / Òåòÿíà Ãіëüáåðã, Ñâіòëàíà Òàðíàâñüêà, Ëàðèñà 
Ãðóáіÿí, Íіíà Ïàâè÷ – Êèїâ : Ãåíåçà, 2020. – 80 + 16 ñ.

5. Ãіëüáåðã Ò. ß äîñëіäæóþ ñâіò: çîøèò: íàâ÷. ïîñіá. äëÿ 3-ãî êë. çàêë. çàã. 
ñåðåä. îñâіòè (ó 2 ÷.) : ×. 2 / Òåòÿíà Ãіëüáåðã, Ñâіòëàíà Òàðíàâñüêà, Ëàðèñà 
Ãðóáіÿí, Íіíà Ïàâè÷ – Êèїâ : Ãåíåçà, 2020. – 80 + 16 ñ.

6. Êîìïëåêñ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîї äèñöèïëіíè 
«Ïðèðîäîçíàâñòâî» ç ìåòîäèêîþ âèêëàäàííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Ïðèðîäîçíàâ-
ñòâî» äëÿ ñïåöіàëüíîñòі 013 Ïî÷àòêîâà îñâіòà. Àâòîð: êàíäèäàò ïåä. íàóê, 
äîöåíò â.î. çàâіäóâà÷à êàôåäðè ïåäàãîãіêè òà îñâіòè Ë. Â. Çàäîðîæíà-Êíÿã-
íèöüêà. Ðåæèì äîñòóïó: äàòà çâåðíåííÿ 13/10/2020. – Òåêñò : åëåêòðîííèé.
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Ð î ç ä і ë  6

ÎÖІÍÞÂÀÍÍß ÎÑÂІÒÍІÕ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒІÂ ÌÎËÎÄØÈÕ 
ØÊÎËßÐІÂ

6.1. Ðåàëіçàöіÿ ïðàâà â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ
íà àêàäåìі÷íó ñâîáîäó

Дай людині рибу – і ти нагодуєш її тільки раз.
Навчи її ловити рибу, і вона буде годуватися нею
все життя.

Êèòàéñüêå ïðèñëіâ’ÿ

Äëÿ åôåêòèâíîãî ïðîâàäæåííÿ îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі â óìîâàõ ðåôîð-
ìóâàííÿ ñèñòåìè çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè âàæëèâîãî çíà÷åííÿ íà-
áóâàє ïðàâî â÷èòåëÿ íà àêàäåìі÷íó ñâîáîäó.

Íîâîãî çàáàðâëåííÿ ïðîáëåìà àêàäåìі÷íîї ñâîáîäè â÷èòåëÿ â Óêðà-
їíі íàáóëà ó 2016 ðîöі ç óõâàëåííÿì Êîíöåïöії «Íîâà óêðàїíñüêà øêî-
ëà». Ñåðåä êëþ÷îâèõ êîìïîíåíòіâ ôîðìóëè íîâîї øêîëè âèîêðåìëåíî
óìîòèâîâàíîãî â÷èòåëÿ, ÿêèé «ìàє ñâîáîäó òâîð÷îñòі é ðîçâèâàєòüñÿ 
ïðîôåñіéíî». Ïîòðåáà â àêàäåìі÷íіé ñâîáîäі є ó òâîð÷îãî òà âіäïîâі-
äàëüíîãî â÷èòåëÿ, ÿêèé ïîñòіéíî ïðàöþє íàä ñîáîþ. Òàêà ñâîáîäà ïî-
ëÿãàє ó ïіäãîòîâöі âëàñíèõ àâòîðñüêèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, âëàñíîðó÷ 
îáðàíèõ ïіäðó÷íèêàõ, ìåòîäàõ, ñòðàòåãіÿõ, ñïîñîáàõ і çàñîáàõ íàâ÷àí-
íÿ; à òàêîæ â óìіííі àêòèâíî âèðàæàòè âëàñíó ôàõîâó äóìêó [3].

Òîáòî ñâîáîäà òâîð÷îñòі âèçíàєòüñÿ íåîáõіäíîþ óìîâîþ ïðîôåñіéíî-
ãî ðîçâèòêó ïåäàãîãà, à òàêîæ õàðàêòåðèñòèêîþ ñó÷àñíîãî â÷èòåëÿ Íî-
âîї óêðàїíñüêîї øêîëè. Іíøèì âàæëèâèì êîìïîíåíòîì, ÿêèé áåçïîñå-
ðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé ç åôåêòèâíèì ïðîôåñіéíèì ðîçâèòêîì â÷èòåëÿ, 
âèäіëåíî «äåöåíòðàëіçàöіþ òà åôåêòèâíå óïðàâëіííÿ, ùî íàäàñòü øêî-
ëі ðåàëüíîї àâòîíîìії» [3]. Îòæå, ó êîíöåïöії íàãîëîøåíî íà
âçàєìîçâ’ÿçêó àêàäåìі÷íîї ñâîáîäè â÷èòåëÿ ç ðåàëüíîþ àâòîíîìієþ çà-
êëàäó òà äåöåíòðàëіçàöієþ óïðàâëіííÿ, à Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà ìîæå
áóòè óñïіøíîþ â ðàçі åôåêòèâíîãî ïîєäíàííÿ öèõ êîìïîíåíòіâ [5].

Ïîíÿòòÿ àâòîíîìії â÷èòåëÿ íàëåæèòü äî ïðîôåñіéíîї íåçàëåæíîñòі
â÷èòåëіâ ó øêîëàõ, îñîáëèâî äî òîãî, íàñêіëüêè âîíè ìîæóòü ïðèéìà-
òè ñàìîñòіéíі ðіøåííÿ ùîäî òîãî, ÷îìó âîíè íàâ÷àþòü ó÷íіâ òà ÿê âîíè
öüîãî íàâ÷àþòü. Áіëüøå ìîæëèâîñòåé äëÿ ðåàëіçàöії ïðàâà íà àêàäå-
ìі÷íó ñâîáîäó äіñòàëè â÷èòåëі çàêëàäіâ îñâіòè ç óõâàëåííÿì Çàêîíó 
Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó» (2017).

×èìàëà ÷àñòèíà çàêëàäåíèõ ó çàêîíі íîðì ïіäïîðÿäêîâàíà ñàìå öіé 
ìåòі, äëÿ äîñÿãíåííÿ ÿêîї çàêëàäàì îñâіòè, ïåäàãîãàì, áàòüêàì і ñàìèì 
çäîáóâà÷àì îñâіòè íàäàєòüñÿ âåëèêà ñâîáîäà äіé. Âіä ïðàêòèêè ðåïðîäóê-
òèâíèõ (íà âіäòâîðåííÿ) âïðàâ ç âåëèêèì îáñÿãîì іíôîðìàöії óêðàїíñüêà 
øêіëüíà îñâіòà ïåðåõîäèòü äî êîìïåòåíòíіñíèõ, òâîð÷èõ, òèõ, ùî ïîòðå-
áóþòü çàëó÷åííÿ êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, іíіöіàòèâíîñòі, ëîãі÷íîãî îáґðóí-
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òóâàííÿ, âìіííÿ ìîäåëþâàòè òà êåðóâàòè åìîöіÿìè, îöіíþâàòè ðèçèêè òà 
ñàìîñòіéíî ïðèéìàòè ðіøåííÿ, ñïіâïðàöþâàòè ó êîëåêòèâі òîùî.

Çàêîí ðîçòëóìà÷óє ïîíÿòòÿ àêàäåìі÷íîї ñâîáîäè ÿê «ñàìîñòіéíіñòü і 
íåçàëåæíіñòü ó÷àñíèêіâ îñâіòíüîãî ïðîöåñó ïіä ÷àñ ïðîâàäæåííÿ ïåäàãî-
ãі÷íîї, íàóêîâî-ïåäàãîãі÷íîї, íàóêîâîї òà/àáî іííîâàöіéíîї äіÿëüíîñòі, 
ùî çäіéñíþєòüñÿ íà ïðèíöèïàõ ñâîáîäè ñëîâà, äóìêè і òâîð÷îñòі, ïîøè-
ðåííÿ çíàíü òà іíôîðìàöії, âіëüíîãî îïðèëþäíåííÿ і âèêîðèñòàííÿ ðå-
çóëüòàòіâ íàóêîâèõ äîñëіäæåíü ç óðàõóâàííÿì îáìåæåíü, óñòàíîâëåíèõ 
çàêîíîì»; òà àâòîíîìії – ÿê «ïðàâî ñóá’єêòà îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі íà ї
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêå ïîëÿãàє â éîãî ñàìîñòіéíîñòі, íåçàëåæíîñòі òà âіä-
ïîâіäàëüíîñòі ó ïðèéíÿòòі ðіøåíü ùîäî àêàäåìі÷íèõ (îñâіòíіõ), îðãàíі-
çàöіéíèõ, ôіíàíñîâèõ, êàäðîâèõ òà іíøèõ ïèòàíü äіÿëüíîñòі, ùî ïðî-
âàäèòüñÿ â ïîðÿäêó òà ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîì [1].

Ïîíÿòòÿ «àêàäåìі÷íà ñâîáîäà» âêëþ÷àє ñâîáîäó â÷èòåëіâ, ó÷íіâ òà 
óñòàíîâ îñâіòè ñïîâіäóâàòè ñàìîâіääàíå ïðàãíåííÿ іñòèíè òà çíàíü ÿê 
ñâîþ ìåòó áåç íàäìіðíîãî ÷è íåîáґðóíòîâàíîãî âòðó÷àííÿ. Àêàäåìі÷íà
òà îðãàíіçàöіéíà àâòîíîìіÿ çàêëàäіâ îñâіòè â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çàêî-
íîì, є îäíèìè іç çàñàä äåðæàâíîї ïîëіòèêè òà ïðèíöèïіâ îñâіòíüîї äі-
ÿëüíîñòі.

Çàêëàäè îñâіòè òà ïåäàãîãè ñàìîñòіéíî ôîðìóâàòèìóòü íàâ÷àëüíі 
ïðîãðàìè, ÿêі çà ïîäàííÿì ïåäàãîãі÷íîї ðàäè çàòâåðäæóâàòèìå êåðіâ-
íèê çàêëàäó. Єäèíà âèìîãà – âіäïîâіäíіñòü їõ äåðæàâíèì ñòàíäàðòàì 
îñâіòè. Ó÷èòåëü çìîæå âіëüíî ïðàöþâàòè çà âëàñíîþ ïðîãðàìîþ òà 
îáèðàòè ôîðìè äîíåñåííÿ ìàòåðіàëó äî äіòåé. Âîäíî÷àñ ìіíіñòåðñòâî
ðîçðîáëÿòèìå òèïîâі ïðîãðàìè äëÿ òèõ ó÷èòåëіâ, ÿêі íå õî÷óòü ÷è íå 
ìîæóòü ðîçðîáèòè âëàñíі.

Òåðìіí «àâòîíîìіÿ» òðàêòóєòüñÿ ÿê íåçàëåæíіñòü, ñàìîñòіéíіñòü òà 
ÿê àêàäåìі÷íà ñâîáîäà â÷èòåëÿ. Àâòîíîìієþ ìîæíà âèçíà÷èòè çäàò-
íіñòü ó÷íÿ ó ðіçíèõ ñèòóàöіÿõ і êîíòåêñòàõ ïåðåáèðàòè íà ñåáå іíіöіà-
òèâó ùîäî âëàñíîãî íàâ÷àííÿ, à òàêîæ çäàòíіñòü â÷èòåëіâ óñâіäîìëåíî 
ïðèéìàòè ðіøåííÿ òà âèêîíóâàòè їõ, à òàêîæ âìіííÿ îðãàíіçóâàòè ïðè-
éíÿòíå íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå, çíàõîäèòè ñèòóàöії, ñïðèÿòëèâі äëÿ íà-
â÷àííÿ, äî ðåôëåêñії. Àâòîíîìіÿ ÿê ðåñóðñ ó ðîáî÷îìó ñåðåäîâèùі â÷è-
òåëÿ ñïðèÿє îñîáèñòіñíîìó çðîñòàííþ òà äîñÿãíåííþ öіëåé. Âіäñóòíіñòü 
ñàìîñòіéíîñòі â÷èòåëÿ є îäíієþ ç ïðè÷èí éîãî ñòðåñіâ. Äîñëіäæåííÿ 
íàóêîâöіâ âêàçóþòü íà òå, ùî àâòîíîìіÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç ïîçèòèâîì 
òà çàäîâîëåííÿì ðîáîòîþ ïðàöіâíèêіâ. Ó÷èòåëі âèÿâëÿþòü, ùî ñòóïіíü 
ñàìîñòіéíîñòі є ïîêàçíèêîì їõíüîї çàäîâîëåíîñòі ðîáîòîþ.

Íå ìîæíà çàïåðå÷èòè, ùî íà ñüîãîäíі іñíóє òðèâîæíà òåíäåíöіÿ
âòðàòè àêàäåìі÷íîї ñâîáîäè ç áîêó â÷èòåëіâ. Її âіäñóòíіñòü ïіäðèâàє íà-
ëåæíó ïåäàãîãі÷íó ïðàêòèêó, îñêіëüêè ìîæå çìóñèòè äåÿêèõ ó÷èòåëіâ
âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîäè íàâ÷àííÿ, â ÿêі âîíè íå âіðÿòü, à òàêîæ ïðà-
öþâàòè íàä äîñÿãíåííÿì öіëåé, ÿêі íå є ÷àñòèíîþ їõíіõ ïðіîðèòåòіâ. 
Ðîáîòà â÷èòåëÿ, ùî ïіäïîðÿäêîâàíà «ðåöåïòóðíèì ôîðìóëàì» ç áþðî-
êðàòè÷íèì êîíòðîëåì, ïіäðèâàє àâòîíîìіþ âèêëàäàííÿ.

Âіäìîâà â÷èòåëіâ âіä «àâòîíîìії» ñóïåðå÷èòü ÿêîñòі òà ñïðàâåäëè-
âîñòі îñâіòè, îñêіëüêè ñàìå â÷èòåëü ùîäíÿ ñòèêàєòüñÿ ç ïåâíèìè (óíі-
êàëüíèìè) ñèòóàöіÿìè â êëàñі і ñàìå âіí ïîâèíåí âèðіøóâàòè, ùî і ÿê 
â÷èíÿòè.
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Àâòîíîìіÿ òà àêàäåìі÷íà ñâîáîäà â÷èòåëÿ âèíèêàþòü іç ñîöіàëüíîї
âèìîãè óíèêàòè ðåïðåñèâíîãî êîíòðîëþ òà ñòâîðþâàòè ïðîñòіð êðè-
òè÷íîї äèñòàíöії äëÿ çàõèñòó ïåâíèõ äåìîêðàòè÷íèõ ñîöіàëüíèõ öіí-
íîñòåé. Ó÷èòåëü ïîâèíåí ïðèéíÿòè çìіñò, àëå âіí ìîæå àäàïòóâàòè
éîãî äî ïîòðåá ñâîєї ãðóïè ó÷íіâ; äåìîêðàòè÷íî óõâàëþâàòè ðіøåííÿ
ùîäî ïåäàãîãі÷íèõ ñòðàòåãіé, ÿêі àäàïòóþòüñÿ äî öієї êîíêðåòíîї ãðó-
ïè. Àêàäåìі÷íà ñâîáîäà ïîòðåáóє âèñîêîãî ñòóïåíÿ âіäïîâіäàëüíîñòі òà
ñîöіàëüíîї ïðèõèëüíîñòі. Òîìó àêàäåìі÷íà ñâîáîäà ìîæå áóòè îñîáëèâî
âàæëèâîþ â ó÷èòåëüñüêіé ïðîôåñії.

Ó÷èòåëü âіäіãðàє âèðіøàëüíó ðîëü ó ñèëі ñîöіàëüíèõ çìіí, à òîìó 
éîãî «àâòîíîìіÿ» îçíà÷àє ñâîáîäó íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ é ïîâèííà
ïåðåäáà÷àòè ñâîáîäó іííîâàöіé, çàñòîñîâóâàííÿ âіäïîâіäíèõ ìåòîäіâ
ñïіëêóâàííÿ, à òàêîæ äіÿëüíіñòü, ùî âіäïîâіäàє ïîòðåáàì і ìîæëèâîñ-
òÿì, ÿêі öіêàâëÿòü ãðîìàäó. ßêùî â÷èòåëü ìàє ãàðíі çâè÷êè ÷è ÿêîñòі,
âіí ìîæå ïåðåäàòè öå ñâîїì ó÷íÿì і çіãðàòè âàæëèâó ðîëü ó ôîðìóâàí-
íі ãðîìàäÿí äåðæàâè. Öÿ ðîáîòà ïåðåäáà÷àє òàêîæ çîñåðåäæåííÿ óâàãè
íà ðіçíèõ àñïåêòàõ ïîòðåáè â àâòîíîìії òà ïðîôåñіéíіé íåçàëåæíîñòі
â÷èòåëÿ.

ßêі є ïîòðåáè àâòîíîìії â÷èòåëÿ?
Àâòîíîìіÿ â÷èòåëÿ ìàє âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëü-
íîãî ñåðåäîâèùà, ÿêå âіäïîâіäàє ðіçíîìàíіòíèì ïîòðåáàì äіòåé.
Àâòîíîìіÿ â÷èòåëÿ çóìîâëåíà ïîòðåáîþ â îñîáèñòèõ òà ïðîôåñіé-
íèõ óäîñêîíàëåííÿõ, ùîá ñàìîäîñòàòíіé â÷èòåëü ïðîòÿãîì ñâîєї
êàð’єðè ìіã øóêàòè ìîæëèâîñòі äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó.
Àâòîíîìíèé ó÷èòåëü âіä÷óâàє îñîáèñòі îáîâ’ÿçêè òà âèñóâàє íîâі
іäåї â êëàñі.
Àâòîíîìіÿ â÷èòåëÿ îçíà÷àє çäàòíіñòü ðîçâèâàòè âіäïîâіäíі íàâè÷-
êè, çíàííÿ òà ñòàâëåííÿ äî ñåáå, ÿê äî â÷èòåëÿ ó ñïіâïðàöі ç іí-
øèìè.
Ó÷èòåëü ïîâèíåí ìàòè ñâîáîäó іííîâàöіé, ðîçðîáëÿòè âіäïîâіä-
íі ìåòîäè ñïіëêóâàííÿ òà äіÿëüíîñòі, ùî âіäïîâіäàþòü ïîòðåáі òà
ìîæëèâîñòÿì ãðîìàäè.
Àâòîíîìíèé ó÷èòåëü ïî÷óâàєòüñÿ âïåâíåíіøå ó âіðòóàëüíîìó
íàâ÷àëüíîìó ñåðåäîâèùі.
Àâòîíîìіÿ â÷èòåëÿ ïîòðіáíà äëÿ òîãî, ùîá ìàòè ìîæëèâіñòü ðåàãó-
âàòè íà ïîòðåáè ó÷íіâ, іíòåðåñè é ìîòèâàöіþ òà іíäèâіäóàëіçóâàòè
ñâіé ïіäõіä.
Àâòîíîìіÿ â÷èòåëÿ âèçíà÷àєòüñÿ «çäàòíіñòþ âçÿòè ïіä êîíòðîëü
ñâîє âèêëàäàííÿ».

Óçàãàëüíþþ÷è õàðàêòåðèñòèêè «àâòîíîìії». ìîæíà âèîêðåìèòè
òàêі ç íèõ:

ñàìîñòіéíà ïðîôåñіéíà äіÿëüíіñòü;
çäàòíіñòü äî ñàìîñòіéíèõ ïðîôåñіéíèõ äіé;
ñâîáîäà âіä êîíòðîëþ çà ïðîôåñіéíîþ äіÿëüíіñòþ;
ñàìîñòіéíå ïіäâèùåííÿ êâàëіôіêàöії;
çäàòíіñòü äî ñàìîñòіéíîãî ïðîôåñіéíîãî ðîçâèòêó;
ñâîáîäà âіä êîíòðîëþ çà ïðîôåñіéíèì ðîçâèòêîì.

Ïðàãíåííÿ â÷èòåëіâ äî ñàìîñòіéíîñòі òіñíî ïîâ’ÿçàíå ç їõíіì áàæàí-
íÿì ïðàöþâàòè ÿêіñíî. Êðіì òîãî, â÷èòåëі ñïðèéìàþòü ñàìîñòіéíіñòü
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íå òіëüêè, ÿê âàæëèâèé ôàêòîð äëÿ çàäîâîëåííÿ âëàñíîї ïîòðåáè, àëå 
é ÿê îñíîâó äëÿ çäàòíîñòі ðåàãóâàòè íà ìіíëèâі ïîòðåáè ó÷íіâ. Âèùі 
ðіâíі «àâòîíîìії» äîäàþòü óïåâíåíîñòі â÷èòåëÿì, à îòæå, äîïîìàãàþòü 
їì äîñÿãàòè íàâ÷àëüíèõ öіëåé. «Àâòîíîìіÿ» ñòîñóєòüñÿ çäàòíîñòі äî 
іíіöіàòèâè, âìіííÿ ïðèéìàòè ðіøåííÿ. Ó÷èòåëü, ÿêèé âìіє êîðèñòóâà-
òèñÿ «àâòîíîìієþ», íі âіä êîãî íå çàëåæèòü, òîáòî çäàòíèé äî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ. Ñòóïіíü àâòîíîìíîñòі êîæíîãî â÷èòåëÿ çâè÷àéíî є ðіçíèì і
çàëåæèòü âіä éîãî ïðîôåñіéíîãî ðіâíÿ.

Ñòâîðåííÿ óìîâè äëÿ ðåàëіçàöії ïðàâ òà îáîâ’ÿçêіâ óñіõ ó÷àñíèêіâ 
îñâіòíüîãî ïðîöåñó, â òîìó ÷èñëі ðåàëіçàöії àêàäåìі÷íèõ ñâîáîä ïåäàãî-
ãі÷íèõ ïðàöіâíèêіâ, іíäèâіäóàëüíîї îñâіòíüîї òðàєêòîðії òà/àáî іíäèâі-
äóàëüíîї ïðîãðàìè ðîçâèòêó ó÷íіâ, ôîðìóâàííÿ ó ðàçі ïîòðåáè іíäèâі-
äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ïîêëàäàþòüñÿ íà êåðіâíèêà çàêëàäó 
çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè [2].

Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâіòó» (2020) äåêëà-
ðóє ðåàëüíó ïåäàãîãі÷íó àâòîíîìіþ â÷èòåëÿ ó:

ñòâîðåííі ïðîãðàì;
ðîçðîáëåííі âëàñíîї ñèñòåìè îöіíþâàííÿ òà çàîõî÷åííÿ ó÷íÿ (çі 
ñòâîðåííÿì øêàëè ïåðåâåäåííÿ ó 12-áàëüíó øêàëó);
ïіäâèùåííі êâàëіôіêàöії çà âëàñíèì âèáîðîì òà çà êîøò äåðæàâè.

Àâòîíîìіÿ â÷èòåëÿ ìàє áóòè çàáåçïå÷åíà àêàäåìі÷íîþ ñâîáîäîþ,
âêëþ÷íî çі ñâîáîäîþ âèêëàäàííÿ, ñâîáîäîþ âіä âòðó÷àííÿ â ïåäàãîãі÷-
íó, íàóêîâî-ïåäàãîãі÷íîþ òà íàóêîâîþ äіÿëüíіñòþ, âіëüíèì âèáîðîì 
ôîðì, ìåòîäіâ і çàñîáіâ íàâ÷àííÿ, ùî âіäïîâіäàþòü îñâіòíіé ïðîãðàìі, 
ðîçðîáëåííÿì òà âïðîâàäæåííÿì àâòîðñüêèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, 
ïðîєêòіâ, îñâіòíіõ ìåòîäèê і òåõíîëîãіé, ìåòîäіâ і çàñîáіâ, íàñàìïåðåä 
ìåòîäèê êîìïåòåíòíіñíîãî íàâ÷àííÿ.

Âàæëèâó ðîëü ó ïðîñóâàííі âëàñíîї àâòîíîìії ìàє áåçïîñåðåäíüî 
â÷èòåëü. Ñïðèÿòèìóòü òàêîìó ïðîñóâàííþ òàêі ïðîïîçèöії:

ó÷èòåëü/ó÷èòåëüêà ïîâèíåí/-íà áàãàòî ÷èòàòè, âèâ÷àòè íîðìàòèâ-
íó áàçó, ùîá áóòè çíàéîìèì/-ìîþ ç ïîòî÷íèìè ïðîáëåìàìè;
ó÷èòåëü/ó÷èòåëüêà ïîâèíåí/-íà ìàòè ìîæëèâіñòü ñïîñòåðіãàòè çà
ñîáîþ;
ó÷èòåëі ïîâèííі ñïіâïðàöþâàòè ç êîëåãàìè;
ó÷èòåëü/ó÷èòåëüêà ïîâèíåí/-íà ñïîñòåðіãàòè îäèí çà îäíèì, ùîá 
íàäàâàòè âіäãóê çà ñïîñòåðåæåííÿìè óðîêó;
íåîáõіäíî áóòè âіäêðèòèìè äëÿ êðèòèêè;
ó÷èòåëü/ó÷èòåëüêà ìàє îöіíþâàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü, ðîáèòè çàïèñè 
â êіíöі óðîêó;
ïåðåäáà÷àòè îòðèìàííÿ òà âіäïîâіäíå ðåàãóâàííÿ íà âіäãóêè ó÷íіâ, 
ùî íàäàíі â÷èòåëþ;
ó÷èòåëü/ó÷èòåëüêà ïîâèíåí/-íà ìàòè ìîæëèâіñòü ðîçâèíóòè âëàñ-
íó àâòîíîìіþ;
ïîòðіáíî ðîçðîáëÿòè ðåòåëüíèé ïëàí óðîêіâ.

Ó÷èòåëü ìàє ïðàâî íà âіëüíèé âèáіð îñâіòíіõ ïðîãðàì, ôîðì íàâ÷àí-
íÿ, çàêëàäіâ îñâіòè, óñòàíîâ і îðãàíіçàöіé, іíøèõ ñóá’єêòіâ îñâіòíüîї 
äіÿëüíîñòі, ùî çäіéñíþþòü ïіäâèùåííÿ êâàëіôіêàöії òà ïåðåïіäãîòîâêó
ïåäàãîãі÷íèõ ïðàöіâíèêіâ.
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Ïіä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íîãî òà ñèñòåìè ïîóðî÷íî-
ãî ïëàíóâàííÿ â÷èòåëü ìàє ñàìîñòіéíî âèáóäîâóâàòè ïîñëіäîâíіñòü
ôîðìóâàííÿ î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ, âðàõîâóþ÷è ïðè öüîìó
ïîñëіäîâíіñòü ðîçãîðòàííÿ çìіñòó â ïіäðó÷íèêó.

Çàóâàæèìî, øî çàçíà÷åíèé ó íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàìàõ ðîçïîäіë ãîäèí 
ìіæ ðîçäіëàìè є îðієíòîâíèì. Ó ðàçі ïîòðåáè â÷èòåëü ìàє ïðàâî ñàìî-
ñòіéíî çìіíþâàòè îáñÿã ãîäèí ó ìåæàõ ðîçäіëó, à òàêîæ ïîñëіäîâíіñòü
âèâ÷åííÿ ðîçäіëіâ.

Ó÷èòåëü ìîæå ïåðåíîñèòè òåìè óðîêіâ, âіäïîâіäíî äî òîãî, ÿê ó÷íі 
çàñâîїëè íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë, âèçíà÷àòè êіëüêіñòü ãîäèí íà âèâ÷åííÿ
îêðåìèõ òåì. Àäìіíіñòðàöіÿ çàêëàäó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè àáî
ïðàöіâíèêè ìåòîäè÷íèõ ñëóæá ìîæóòü ëèøå íàäàâàòè ìåòîäè÷íó äî-
ïîìîãó â÷èòåëþ ç ìåòîþ ïîëіïøåííÿ îñâіòíüîãî ïðîöåñó, à íå êîíòðî-
ëþâàòè éîãî [4].

Êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íå òà ïîóðî÷íå ïëàíóâàííÿ çäіéñíþє â÷èòåëü ó 
äîâіëüíіé ôîðìі, ó òîìó ÷èñëі ç âèêîðèñòàííÿì äðóêîâàíèõ ÷è åëåê-
òðîííèõ äæåðåë òîùî. Ôîðìàò, îáñÿã, ñòðóêòóðà, çìіñò òà îôîðìëåííÿ
êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íèõ ïëàíіâ òà ïîóðî÷íèõ ïëàíіâ-êîíñïåêòіâ є іíäè-
âіäóàëüíîþ ñïðàâîþ â÷èòåëÿ. Âñòàíîâëåííÿ óíіâåðñàëüíèõ ñòàíäàðòіâ
òàêèõ äîêóìåíòіâ ó ìåæàõ çàêëàäó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè ìіñòà,
ðàéîíó ÷è îáëàñòі є íåïðèïóñòèìèì […].

Ó ðàçі âèíèêíåííÿ ïîòðåáè â îðãàíіçàöії äèñòàíöіéíîãî íàâ÷àííÿ ó 
ìåæàõ àêàäåìі÷íîї àâòîíîìії ïèòàííÿ îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó,
âèêîíàííÿ îñâіòíüîї ïðîãðàìè, íàâ÷àëüíîãî ïëàíó є âíóòðіøíіìè ïè-
òàííÿìè êîæíîãî çàêëàäó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè, éîãî ïåäàãîãі÷-
íîї ðàäè òà çàâäàííÿì ïåäàãîãі÷íèõ ïðàöіâíèêіâ.

Îòæå, ïіä ÷àñ äèñòàíöіéíîãî íàâ÷àííÿ ó÷èòåëі ìàþòü âæèòè çàõî-
äіâ ùîäî âèêîíàííÿ êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íèõ ïëàíіâ ç äîäåðæàííÿì âè-
ìîã äåðæàâíèõ ñòàíäàðòіâ îñâіòè çà äîïîìîãîþ âèêîðèñòàííÿ òåõíîëî-
ãіé äèñòàíöіéíîãî íàâ÷àííÿ òà, çà ïîòðåáè, óùіëüíåííÿ âіäïîâіäíîãî
ìàòåðіàëó (íà ðîçñóä ó÷èòåëÿ) ç îðãàíіçàöієþ ïîâòîðåííÿ îêðåìèõ òåì 
íà ïî÷àòêó î÷íîãî íàâ÷àííÿ. Íà äîïîìîãó â÷èòåëÿì ðîçðîáëå-
íî ìåòîäè÷íі ðåêîìåíäàöії «Îðãàíіçàöіÿ äèñòàíöіéíîãî íà-
â÷àííÿ â øêîëі», ðîçìіùåíі çà ïîñèëàííÿì https://nus.org.
ua/news/yak-nalagodyty-dystantsijne-navchannya-posibnyk-
dlyashkil-vid-go-smart-osvita-ta-mon/ [4].

Ïіä ÷àñ ðåàëіçàöії ïðàâà â÷èòåëÿ íà àêàäåìі÷íó ñâîáîäó ìîæëèâèé
ïåâíèé êîíôëіêò іíòåðåñіâ, ÿêèé âèíèêàє ìіæ îêðåìèì ó÷èòåëåì òà
çàãàëîì êîëåêòèâîì çàêëàäó îñâіòè, ïðàâà ÿêîãî ðåàëіçóþòüñÿ ÷åðåç
îðãàí ñàìîóïðàâëіííÿ – ïåäàãîãі÷íó ðàäó. Ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôëіêòó ìіæ
ïðàâîì çàêëàäó îñâіòè íà àêàäåìі÷íó àâòîíîìіþ і ïðàâîì â÷èòåëÿ íà 
àêàäåìі÷íó ñâîáîäó çàëåæèòü âіä ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ
ôàêòîðіâ, àëå ïóáëі÷íèé, êîëåêòèâíèé іíòåðåñ çàçâè÷àé ïðåâàëþє [5].

Íèíі ñèñòåìà àäìіíіñòðàòèâíèõ ієðàðõіé òà êîíòðîëþ, ïåðåâіðîê і 
öåíòðàëіçîâàíîãî ïëàíóâàííÿ ðåôîðìè íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì îáìåæóє
àâòîíîìíіñòü ó÷èòåëÿ. Íàâіòü êîëè іñíóє íàâ÷àëüíà ñâîáîäà, â÷èòåëі íå
âïåâíåíі, ùî ìîæóòü її ðåàëіçóâàòè. Òîìó ïåðåä àäìіíіñòðàöієþ îñâіò-
íüîãî çàêëàäó ïîñòàє çàâäàííÿ ïіäòðèìàòè â÷èòåëіâ ó çäіéñíåííі âè-
áîðó. Âіäíîñèíè ìіæ ó÷èòåëÿìè òà àäìіíіñòðàöієþ çàêëàäó ïîâèííі
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çàáåçïå÷óâàòèñÿ ðіâíіñòþ òà âçàєìíîþ ïîâàãîþ, à ðіøåííÿ ìàþòü óõâà-
ëþâàòèñÿ çà äîïîìîãîþ äіàëîãó òà îáãîâîðåííÿ. Ïîòðіáíî çàîõî÷óâàòè
àòìîñôåðó, ÿêà ñïðèÿє ñïіëüíèì çóñèëëÿì ó÷èòåëіâ.

Àâòîíîìіÿ â÷èòåëÿ òà éîãî àêàäåìі÷íà ñâîáîäà çóìîâëåíі ïîòðåáîþ 
â îñîáèñòîìó òà ïðîôåñіéíîìó âäîñêîíàëåííі ïðîòÿãîì ñâîєї êàð’єðè. 
ßêùî â÷èòåëü âîëîäіє öèìè ÿêîñòÿìè, òî âіí áóäå àâòîíîìíèì, à ñòèëü 
éîãî âèêëàäàííÿ – íàéåôåêòèâíіøèì.

Êîíöåïöіÿ àêàäåìі÷íîї ñâîáîäè є ïîòåíöіéíî ïîòóæíèì äæåðåëîì 
äëÿ âèðіøåííÿ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîôåñіéíîþ àâòîíîìієþ â÷èòå-
ëіâ, äëÿ ïîñèëåííÿ ó÷àñòі â÷èòåëіâ ó ðîçðîáëåííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâîї 
áàçè, ùî ðåãóëþє їõíþ ðîáîòó. Ó÷èòåëі ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ïðàöþþòü ç 
íàéìîëîäøîþ âіêîâîþ ãðóïîþ ó÷íіâ, à òîìó ïіäïîðÿäêîâóþòüñÿ áіëüø 
æîðñòêèì íîðìàì ãðîìàäñüêîї âіäïîâіäàëüíîñòі.

Ó äåìîêðàòè÷íіé äåðæàâі, äå çàõèñò äåìîêðàòè÷íèõ іíñòèòóòіâ çàêðі-
ïëåíèé ÿê íàéâèùèé îáîâ’ÿçîê, øêіëüíà îñâіòà ìàє áóòè ëàáîðàòîðієþ äå-
ìîêðàòè÷íîї îñâіòè. Àêàäåìі÷íà ñâîáîäà òà äåìîêðàòіÿ ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñî-
áîþ. Çàáåçïå÷åííÿ àêàäåìі÷íîї ñâîáîäè îçíà÷àє çàáåçïå÷åííÿ äåìîêðàòії.

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. ×è іñíóє ïðàâîâà îñíîâà àêàäåìі÷íîї ñâîáîäè äëÿ â÷èòåëіâ ïðè-
âàòíèõ øêіë? Îáґðóíòóéòå âіäïîâіäü.
2. Ùî є àâòîíîìієþ â÷èòåëÿ?

Àâòîíîìіÿ â÷èòåëÿ – öå íåçàëåæíіñòü, ñàìîñòіéíіñòü òà âіäïî-
âіäàëüíіñòü

 Àâòîíîìіþ â÷èòåëÿ ìîæíà ïîÿñíèòè âèêëþ÷íî ïñèõîëîãі÷íèì, 
òåõíі÷íèì ÷è ïîëіòè÷íèì çìіñòîì.

 Àâòîíîìіÿ â÷èòåëÿ – öå ñòàòè÷íà ñóòíіñòü, ÿêîþ âîëîäіþòü äå-
ÿêі ëþäè, à іíøі – íі.

 Àâòîíîìіÿ â÷èòåëÿ – öå äîäàòêîâі îáîâ’ÿçêè, ïîêëàäåíі íà íüîãî.
 Àâòîíîìіÿ â÷èòåëÿ îçíà÷àє àáñîëþòíå îáìåæåííÿ ñâîáîäè.

3. Ñåðåä çàçíà÷åíèõ ïðîáëåì çàêëàäіâ îñâіòè ñòîñîâíî óïðàâëіííÿ 
Íîâîþ óêðàїíñüêîþ øêîëîþ íàçâіòü ï’ÿòü íàéàêòóàëüíіøèõ. Çàïðî-
ïîíóéòå ìåõàíіçìè âèðіøåííÿ îáðàíèõ âàìè ïðîáëåì.

Íåäîñòàòíє îïàíóâàííÿ â÷èòåëÿìè ïî÷àòêîâîї øêîëè ïðèíöè-
ïіâ і ìåòîäіâ іíòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ.

 Âіäñóòíіñòü ïñèõîëîãі÷íîї ãîòîâíîñòі ïåäàãîãіâ äî âïðîâàäæåí-
íÿ ïåäàãîãіêè ïàðòíåðñòâà â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ Íîâîї óêðàїí-
ñüêîї øêîëè.

 Íèçüêà ìîòèâàöіÿ â÷èòåëіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ äî çìіí ó ïðî-
ôåñіéíіé äіÿëüíîñòі â óìîâàõ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè.

 Íåâіäïîâіäíіñòü àâòîðèòàðíîї ìîäåëі óïðàâëіííÿ çàêëàäàìè 
îñâіòè ïðèíöèïó àêàäåìі÷íîї ñâîáîäè â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâèõ êëà-
ñіâ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè.

 Íåâіäïîâіäíіñòü çìіñòó, ôîðì і ìåòîäіâ íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî 
ñóïðîâîäó âïðîâàäæåííÿ Êîíöåïöії Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè 
ïîòðåáàì ó÷èòåëіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ.

 Íåäîñòàòíÿ ïіäòðèìêà ç áîêó áàòüêіâ ïðîöåñіâ îíîâëåííÿ çìіñ-
òó òà ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ.

 Âіäñóòíіñòü íåîáõіäíîãî íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ 
óïðàâëіííÿ âïðîâàäæåííÿì Êîíöåïöії Íîâîї óêðàїíñüêîї øêî-
ëè â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ.
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 Íåäîñòàòíіé ðіâåíü îáіçíàíîñòі êåðіâíèêіâ çàêëàäіâ îñâіòè ùîäî 
óïðàâëіíñüêîãî çàáåçïå÷åííÿ îíîâëåííÿ îñâіòíüîãî ïðîöåñó â 
ïî   ÷àòêîâèõ êëàñàõ.

 Íåäîñòàòíє îïàíóâàííÿ êåðіâíèêàìè çàêëàäіâ îñâіòè íîðìàòèâ-
íîї áàçè çìіí â îñâіòíüîìó ïðîöåñі ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ.

 Íåäîñòàòíіé ðіâåíü âîëîäіííÿ â÷èòåëÿìè ìåòîäèêîþ îöіíþâàí-
íÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ [6].

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1.  Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó». (Âіäîìîñòі Âåðõîâíîї Ðàäè (ÂÂÐ),
2017, № 38–39, ñò. 380).

2.  Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâіòó». (Âіäî-
ìîñòі Âåðõîâíîї Ðàäè (ÂÂÐ), 2020, № 31, ñò. 226).

3. Êîíöåïöіÿ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè. Ðåæèì äîñòóïó – https://mon.gov.ua/
storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.

4. Ëèñò Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 11.08.2020 № 1/9 – 430 
«Ùîäî ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàöіé ïðî âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ ó çà-
êëàäàõ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè ó 2020–2021 íàâ÷àëüíîìó ðîöі».

5. Ìîòóç Ò. Ðåàëіçàöіÿ ïðàâà íà àêàäåìі÷íó ñâîáîäó â÷èòåëÿ â ñèñòåìі îñâі-
òè Óêðàїíè. Ðåæèì äîñòóïó – file:///C:/Users/Svitlana/Downloads/206983-
465467-1-SM%20(1).pdf.

6. ÍÓØ óïðàâëіíñüêèé àñïåêò. Òðåíіíã ïіäâèùåííÿ êâàëіôіêàöії êåðіâíèõ
êàäðіâ ÇÇÑÎ âіäïîâіäíî äî Êîíöåïöії «Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà» /Ðåæèì äî-
ñòóïó – https://sites.google.com/view/nych/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0
%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.

6.2. Çàãàëüíі ïèòàííÿ îöіíþâàííÿ îñâіòíіõ ðåçóëüòàòіâ
ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ІІ öèêëó íàâ÷àííÿ

Оцінка лише тоді стає стимулом, який спону-
кає до активної розумової праці, коли взаємини між 
учителем і учнем побудовані на взаємному довір’ї
і доброзичливості.

Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé

Îöіíþâàííÿ äîñÿãíóòèõ î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ çäîáóâà÷іâ îñâіòè
ñòàíîâèòü äëÿ â÷èòåëÿ ïîäâіéíèé іíòåðåñ – ÿê çàñіá ïіäâèùåííÿ åôåê-
òèâíîñòі îñâіòíüîãî ïðîöåñó і ÿê íàéâàæëèâіøà íàâ÷àëüíà äіÿëüíіñòü,
ÿêó ïîâèíåí îïàíóâàòè ó÷åíü ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ. Óìіííÿ â÷èòèñÿ – öå
çäàòíіñòü ó÷íÿ ñàìîñòіéíî óñïіøíî çàñâîþâàòè íîâі çíàííÿ, ôîðìóâàòè
âìіííÿ é êîìïåòåíòíîñòі, âêëþ÷íî іç ñàìîñòіéíîþ îðãàíіçàöієþ öüîãî 
ïðîöåñó.

Îäíà ç ôóíêöіé íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі çàáåçïå÷óє ó÷íåâі ìîæëè-
âіñòü ñàìîñòіéíî ñòàâèòè íàâ÷àëüíі öіëі, øóêàòè і âèêîðèñòîâóâàòè 
íåîáõіäíі çàñîáè і ñïîñîáè äîñÿãíåííÿ їõ, âìіòè êîíòðîëþâàòè é îöіíþ-
âàòè íàâ÷àëüíó äіÿëüíіñòü òà її ðåçóëüòàòè.

Îñíîâíèì îá’єêòîì îöіíêè êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé ñëóãóє ñôîðìî-
âàíіñòü íèçêè îñîáèñòіñíèõ, ðåãóëÿòèâíèõ, êîìóíіêàòèâíèõ і ïіçíàâàëü-
íèõ äіé, íàïðèêëàä, óìіííÿ çäіéñíþâàòè іíôîðìàöіéíèé ïîøóê òîùî.

Îñîáèñòіñíà äіÿëüíіñòü äàє çìîãó çðîáèòè â÷åííÿ îñìèñëåíèì, çà-
áåçïå÷óє ó÷íåâі çíà÷óùіñòü âèðіøåííÿ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü, ïîâ’ÿçóþ÷è
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їõ ç ðåàëüíèìè æèòòєâèìè öіëÿìè і ñèòóàöіÿìè. Âîíà ñïðÿìîâàíà íà 
óñâіäîìëåííÿ, äîñëіäæåííÿ і ïðèéíÿòòÿ æèòòєâèõ öіííîñòåé, äîçâîëÿє 
çîðієíòóâàòèñÿ ñåðåä ìîðàëüíèõ íîðì, ïðàâèë, âèðîáèòè ñâîþ æèòòєâó 
ïîçèöіþ ñòîñîâíî ñâіòó, ëþäåé, ñàìîãî ñåáå і ñâîãî ìàéáóòíüîãî. Íà-
ïðèêëàä, çàâäàííÿ «Îçíàéîìñÿ ç òåêñòîì. Ç ÿêèìè òâåðäæåííÿìè àâ-
òîðà òè çãîäåí/çãîäíà?».

Êðèòåðієì ñôîðìîâàíîñòі ðåãóëÿòèâíîї äіÿëüíîñòі ìîæå ñòàòè çäàò-
íіñòü:

îáèðàòè çàñîáè äëÿ ñâîєї ïîâåäіíêè;
ïëàíóâàòè, êîíòðîëþâàòè і âèêîíóâàòè äіþ çà çàäàíèì çðàçêîì, 
ïðàâèëîì, ç âèêîðèñòàííÿì íîðì;
ïëàíóâàòè ðåçóëüòàòè ñâîєї äіÿëüíîñòі (âîëîäіòè íàâè÷êàìè ðå-
çóëüòàòèâíîãî, ïðîöåñóàëüíîãî òà ïðîãíîñòè÷íîãî ñàìîêîíòðîëþ);
àäåêâàòíî ðåàãóâàòè íà òðóäíîùі і íå áîÿòèñÿ çðîáèòè ïîìèëêó;
ïî÷èíàòè і çàêіí÷óâàòè ñâîї äії â ïîòðіáíèé ìîìåíò.

Íàéâàæëèâіøèì çàâäàííÿì ó÷èòåëÿ ç ðîçâèòêó ðåãóëÿòèâíîї äіÿëü-
íîñòі є íàâ÷èòè ó÷íіâ àäåêâàòíî îöіíþâàòè âèêîíàíó íèìè ðîáîòó òà 
âèïðàâëÿòè ïîìèëêè.

Îñíîâíèì êðèòåðієì ñôîðìîâàíîñòі êîìóíіêàòèâíîї äіÿëüíîñòі 
ìîæíà ââàæàòè êîìóíіêàòèâíі çäіáíîñòі äèòèíè, ùî âêëþ÷àþòü ó ñåáå:

áàæàííÿ âñòóïàòè â êîíòàêò ç îòî÷óþ÷èìè (ìîòèâàöіÿ ñïіëêóâàí-
íÿ «ß õî÷ó!»);
çíàííÿ íîðì і ïðàâèë, ÿêèõ íåîáõіäíî äîòðèìóâàòèñÿ ïðè ñïіëêó-
âàííі ç îòî÷óþ÷èìè;
óìіííÿ îðãàíіçîâóâàòè ñïіëêóâàííÿ, ó òîìó ÷èñëі âìіííÿ ñëóõàòè 
ñïіâðîçìîâíèêà, âìіííÿ âèðіøóâàòè êîíôëіêòíі ñèòóàöії.

Ðåçóëüòàòîì ôîðìóâàííÿ ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі є âìіííÿ ó÷íÿ:
âèäіëÿòè òèï çàâäàíü і ñïîñîáè їõíüîãî âèðіøåííÿ;
çäіéñíþâàòè ïîøóê íåîáõіäíîї іíôîðìàöії, ÿêà ïîòðіáíà äëÿ âè-
êîíàííÿ çàâäàííÿ (ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè);
ðîçðіçíÿòè îáґðóíòîâàíі і íåîáґðóíòîâàíі ñóäæåííÿ;
îáґðóíòîâóâàòè åòàïè âèðіøåííÿ íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ;
ïðîâîäèòè àíàëіç і ïåðåòâîðåííÿ іíôîðìàöії;
ïðîâîäèòè îñíîâíі ðîçóìîâі îïåðàöії (àíàëіç, ñèíòåç, êëàñèôіêà-
öії, ïîðіâíÿííÿ, àíàëîãіÿ òîùî);
âñòàíîâëþâàòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè;
âîëîäіòè çàãàëüíèì ïðèéîìîì âèðіøåííÿ çàâäàíü;
ñòâîðþâàòè і ïåðåòâîðþâàòè ñõåìè, íåîáõіäíі äëÿ âèðіøåííÿ çà-
âäàíü;
âèáèðàòè íàéåôåêòèâíіøèé ñïîñіá âèðіøåííÿ çàâäàííÿ, âèõîäÿ÷è 
ç êîíêðåòíèõ óìîâ.

Íàïðèêëàä, çàâäàííÿ íà ïåðåâіðêó ïіçíàâàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ äіé:
Установіть причини явищ. Утворіть відповідні пари.

Обертання Землі навколо Сонця
Випаровування води
Обертання Землі навколо своєї осі

Утворення хмар
Зміна дня і ночі
Зміна пір року

Ïіä ÷àñ îöіíþâàííÿ îñîáèñòіñíèõ ðåçóëüòàòіâ äіàãíîñòóєòüñÿ ñôîð-
ìîâàíіñòü âíóòðіøíüîї ïîçèöії øêîëÿðà, ÿêà âèÿâëÿєòüñÿ â åìîöіéíî-
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öіííіñíîìó ñòàâëåííі äî ñåáå é íàâêîëèøíüîãî ñâіòó. Ó÷èòåëü íå ìîæå
çàëèøèòè áåç óâàãè îöіíþâàííÿ ìîðàëüíèõ àáî, íàâïàêè, àìîðàëüíèõ 
ñóäæåíü, â÷èíêіâ ó÷íіâ. Òàêå îöіíþâàííÿ âіäáóâàєòüñÿ â ñëîâåñíіé ôîð-
ìі, íàïðèêëàä: «òè â÷èíèâ ïðàâèëüíî», «òè – ìîëîäåöü» òîùî. Ó ïðî-
öåñі îöіíþâàííÿ ó÷åíü ó ïåâíіé ñèòóàöії îïèíÿєòüñÿ â ïîçèöії ìîðàëüíî-
ãî âèáîðó. Çàâæäè ñëіä ïàì’ÿòàòè, ùî òàêå îöіíþâàííÿ ìàє âіäáóâàòèñÿ 
ó ôîðìі ïñèõîëîãі÷íîї áåçïåêè òà åìîöіéíîãî êîìôîðòó äëÿ ó÷íіâ.

Çìіñò іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïåðåäáà÷àє ìîæëèâіñòü 
ôîðìóâàííÿ òà îöіíþâàííÿ âñüîãî ñïåêòðó îñîáèñòіñíèõ êîìïåòåíöіé.

Ó ñèñòåìі îöіíþâàííÿ âåëèêà óâàãà àêöåíòóєòüñÿ íà äèíàìіöі (іíäè-
âіäóàëüíîìó ïîñòóïó) îñâіòíіõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ. Іíäèâіäóàëüíèé ïî-
ñòóï – öå ðіçíèöÿ ìіæ ðåçóëüòàòàìè ó÷íÿ/ó÷åíèöі íà ïî÷àòêó (âõіäíà 
äіàãíîñòèêà) і â êіíöі íàâ÷àííÿ (âèõіäíà äіàãíîñòèêà).

Îá’єêòàìè îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü øêîëÿðіâ є êëþ÷îâі
òà ïðåäìåòíі êîìïåòåíòíîñòі, à òàêîæ äèíàìіêà (ïîñòóï) îñâіòíіõ äî-
ñÿãíåíü. Ïðè öüîìó îá’єêòàìè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ є ÿê ïðîöåñ
íàâ÷àííÿ ó÷íÿ, çîðієíòîâàíèé íà äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíîãî î÷іêóâàíîãî
ðåçóëüòàòó, òàê і ñàì ðåçóëüòàò íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі íà ïåâíîìó åòàïі 
íàâ÷àííÿ.

Òðàäèöіéíî ïðîöåäóðà îöіíþâàííÿ áóëà ïðåðîãàòèâîþ â÷èòåëÿ.
Ó íîâèõ óìîâàõ ñèòóàöіÿ çìіíþєòüñÿ. Äî ïðîöåñó îöіíþâàííÿ î÷іêóâà-
íèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ äîëó÷àєòüñÿ і ñàì ó÷åíü. Ìàëî òîãî, íàâ÷àí-
íÿ øêîëÿðіâ îöіíöі âëàñíèõ ðåçóëüòàòіâ, äîñÿãíåíü ñâîїõ òîâàðèøіâ
ñòàє îäíієþ іç öіëåé îñâіòè. Ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ìàє âіäáóâàòèñÿ âçà-
єìîäіÿ â÷èòåëÿ і ó÷íÿ â ïðîöåñі îöіíþâàííÿ îñâіòíіõ ðåçóëüòàòіâ çäî-
áóâà÷іâ îñâіòè.

Ïіä ÷àñ îöіíþâàííÿ çà òî÷êó âіäëіêó ïðèéìàєòüñÿ íå «іäåàëüíèé
çðàçîê», à íåîáõіäíèé äëÿ ïðîäîâæåííÿ îñâіòè і ðåàëüíî äîñÿãíóòèé 
áіëüøіñòþ ó÷íіâ îïîðíèé ðіâåíü îñâіòíіõ äîñÿãíåíü. Äîñÿãíåííÿ öüîãî
îïîðíîãî ðіâíÿ іíòåðïðåòóєòüñÿ ÿê íàâ÷àëüíèé óñïіõ äèòèíè, ÿê âè-
êîíàííÿ íèì âèìîã äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó.

Êîíòðîëü òà îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü çäîáóâà÷іâ çäіéñíþ-
þòüñÿ íà ñóá’єêò-ñóá’єêòíèõ çàñàäàõ, ùî ïåðåäáà÷àє ñèñòåìàòè÷íå âіäñòå-
æåííÿ їõíüîãî іíäèâіäóàëüíîãî ðîçâèòêó â ïðîöåñі íàâ÷àííÿ. Çà öèõ óìîâ 
êîíòðîëüíî-îöіíþâàëüíà äіÿëüíіñòü íàáóâàє äëÿ çäîáóâà÷іâ ôîðìóâàëüíî-
ãî õàðàêòåðó. Êîíòðîëü ñïðÿìîâàíèé íà ïîøóê åôåêòèâíèõ øëÿõіâ ïî-
ñòóïó êîæíîãî çäîáóâà÷à ó íàâ÷àííі, à âèçíà÷åííÿ îñîáèñòèõ ðåçóëüòàòіâ 
çäîáóâà÷іâ íå ïåðåäáà÷àє ïîðіâíÿííÿ ç äîñÿãíåííÿìè іíøèõ і íå ïіäëÿãàє 
ñòàòèñòè÷íîìó îáëіêó ç áîêó àäìіíіñòðàòèâíèõ îðãàíіâ. 

Óïðîäîâæ íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі çäîáóâà÷і îñâіòè îïàíîâó-
þòü ñïîñîáè ñàìîêîíòðîëþ, ñàìîðåôëåêñії і ñàìîîöіíþâàííÿ, ùî ñïðè-
ÿє âèõîâàííþ âіäïîâіäàëüíîñòі, ðîçâèòêó іíòåðåñó, ñâîє÷àñíîìó âèÿâ-
ëåííþ ïðîãàëèí ó çíàííÿõ, óìіííÿõ, íàâè÷êàõ òà їõ êîðåêöії.

Îöіíþâàííÿ î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè â іíòå-
ãðîâàíîìó êóðñі «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ґðóíòóєòüñÿ íà òàêèõ ïðèíöèïàõ:

ïîçèòèâíîãî ïіäõîäó, äå îöіíþâàííÿ îðієíòóєòüñÿ íà ðіâåíü äîñÿã-
íåíü і ïîñòóï ó÷íÿ, íå íàãîëîøóþ÷è íà éîãî íåâäà÷àõ. Äëÿ äîñÿã-
íåííÿ ðåàëüíîãî âïëèâó íà ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ àêöåíò ïîâèíåí
çäіéñíþâàòèñÿ íà ñòèìóëþâàëüíó òà ìîòèâàöіéíó ôóíêöії îöіíêè;
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 ÷іòêîãî âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ. Âèçíà÷åííÿ î÷іêóâà-
íèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ ìàє âіäïîâіäàòè êðèòåðіÿì (íà åòàïі âè-
çíà÷åííÿ ìåòè – óçàãàëüíèòè âñþ íàÿâíó іíôîðìàöіþ, âñòàíîâèòè 
ïðèéíÿòíі òåðìіíè ðîáîòè, âèçíà÷èòè äîñòàòíіñòü ðåñóðñіâ, íàäà-
òè âñіì ó÷àñíèêàì ïðîöåñó ÿñíі, òî÷íі, êîíêðåòíі çàâäàííÿ);

 áàãàòîâèìіðíîñòі. Îöіíþâàòèñÿ ìàþòü îäíî÷àñíî âñі âèçíà÷àëüíі 
ñêëàäíèêè ïîâåäіíêîâîї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ: çíàííÿ і âìіííÿ їõ 
çàñòîñîâóâàòè; åìîöіéíî-öіííіñíå ñòàâëåííÿ äî ñåáå, іíøèõ ëþäåé 
і íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі; ñôîðìîâàíіñòü êîíêðåòíèõ óìіíü і íà-
âè÷îê çäîðîâîї і áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè; ôàêòè÷íà ïîâåäіíêà â ðåàëü-
íèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ;

 óðàõóâàííÿ іíäèâіäóàëüíèõ ñòèëіâ íàâ÷àííÿ. Îöіíêà ðåçóëüòàòіâ 
ìàє çäіéñíþâàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì äîìіíàíòíèõ ñòèëіâ íàâ÷àííÿ 
ó÷íіâ (âіçóàëüíîãî, ñëóõîâîãî, òàêòèëüíîãî), à òàêîæ ç óðàõóâàí-
íÿì ðіçíèõ âèäіâ êîìïåòåíòíîñòåé (ìîâíîї, ëîãі÷íîї, ìóçè÷íîї, 
ïðîñòîðîâî-âіçóàëüíîї, êіíåñòåòè÷íîї, âíóòðіøíüîї ìіæîñîáèñòіñ-
íîї, ïðèðîäíè÷îї);

 àäåêâàòíîñòі іíñòðóìåíòіâ. Ñèñòåìà іíñòðóìåíòіâ îöіíþâàí-
íÿ (ìåòîäіâ і ñïîñîáіâ) ìàє âіäïîâіäàòè íàâ÷àëüíèì çàâäàííÿì, 
îá’єêòàì і ñóá’єêòàì îöіíêè, ñòèëÿì íàâ÷àííÿ ó÷íіâ і ôóíêöіÿì 
îöіíþâàííÿ;

 äîòðèìàííÿ áàëàíñó ñóá’єêòіâ îöіíþâàííÿ. Ñó÷àñíà êîíöåïöіÿ 
îöіíþâàííÿ ïåðåäáà÷àє, ùî òіëüêè 20 % îöіíþâàííÿ çäіéñíþє 
â÷èòåëü, 50 % – ñàì ó÷åíü і 30 % âіäáóâàєòüñÿ ÷åðåç âçàєìîîöі-
íþâàííÿ [4].

Íàâ÷àëüíі äîñÿãíåííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè â 3–4 êëàñàõ ïіäëÿãàþòü 
ôîðìóâàëüíîìó òà ïіäñóìêîâîìó (òåìàòè÷íîìó і çàâåðøàëüíîìó) îöі-
íþâàííþ.

Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ ìàє íà ìåòі: ïіäòðèìàòè íàâ÷àëüíèé ðîç-
âèòîê äіòåé; âèáóäîâóâàòè іíäèâіäóàëüíó òðàєêòîðіþ їõíüîãî ðîçâèòêó; 
äіàãíîñòóâàòè äîñÿãíåííÿ íà êîæíîìó ç åòàïіâ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ; âіä-
ñòåæóâàòè íàâ÷àëüíèé ïîñòóï ó÷íіâ; â÷àñíî âèÿâëÿòè ïðîáëåìè é çà-
ïîáіãàòè їõíüîìó íàøàðóâàííþ; àíàëіçóâàòè õіä ðåàëіçàöії íàâ÷àëüíîї
ïðîãðàìè é óõâàëþâàòè ðіøåííÿ ùîäî êîðåãóâàííÿ ïðîãðàìè і ìåòîäіâ 
íàâ÷àííÿ âіäïîâіäíî äî іíäèâіäóàëüíèõ ïîòðåá äèòèíè; ìîòèâóâàòè 
ïðàãíåííÿ çäîáóòè ìàêñèìàëüíî ìîæëèâі ðåçóëüòàòè; âèõîâóâàòè öіí-
íіñíі ÿêîñòі îñîáèñòîñòі, áàæàííÿ íàâ÷àòèñÿ, íå áîÿòèñÿ ïîìèëîê, ïå-
ðåêîíàííÿ ó âëàñíèõ ìîæëèâîñòÿõ і çäіáíîñòÿõ.

Ó 4 êëàñі êðèòåðії ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ âèçíà÷àє â÷èòåëü/
ó÷èòåëüêà ñïіëüíî ç ó÷íÿìè âіäïîâіäíî äî êîæíîãî âèäó íàâ÷àëüíîї 
äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, ñïðÿìîâàíîãî íà äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ ðåçóëüòàòіâ íà-
â÷àííÿ òà êîìïåòåíòíîñòåé ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè, âèçíà÷åíèõ Äåð-
æàâíèì ñòàíäàðòîì ïî÷àòêîâîї îñâіòè (2019) II öèêëó íàâ÷àííÿ
(3–4 êëàñè) é âіäïîâіäíèõ î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ, ùî çàçíà÷åíі â 
îñâіòíіé ïðîãðàìі çàêëàäó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè.

Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ çäіéñíþєòüñÿ çà äîïîìîãîþ:
ïåäàãîãі÷íîãî ñïîñòåðåæåííÿ â÷èòåëÿ çà íàâ÷àëüíîþ òà іíøèìè 
âèäàìè äіÿëüíîñòі ó÷íіâ;
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àíàëіçó ïîðòôîëіî ó÷íіâñüêèõ ðîáіò, ïîïåðåäíіõ íàâ÷àëüíèõ äî-
ñÿãíåíü ó÷íіâ, ðåçóëüòàòіâ їõíіõ äіàãíîñòè÷íèõ ðîáіò;
ñàìîîöіíþâàííÿ òà âçàєìîîöіíþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ;
îöіíþâàííÿ îñîáèñòіñíîãî ðîçâèòêó òà ñîöіàëіçàöії ó÷íіâ їõíіìè
áàòüêàìè;
çàñòîñóâàííÿ ïðèéîìіâ îòðèìàííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ùîäî ñïðèé-
íÿòòÿ òà ðîçóìіííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó […].

Ðåçóëüòàòè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ âіäîáðàæàþòüñÿ â îöіííèõ
ñóäæåííÿõ ó÷èòåëіâ/ó÷íіâ/áàòüêіâ, ùî õàðàêòåðèçóþòü ïðîöåñ íàâ÷àí-
íÿ òà äîñÿãíåííÿ ó÷íіâ. Îöіííі ñóäæåííÿ â÷èòåëÿ/â÷èòåëüêè ìàþòü
áóòè îá’єêòèâíèìè, êîíêðåòíèìè, ÷іòêèìè, ëàêîíі÷íèìè, äîáðîçè÷ëè-
âèìè, ñëóãóâàòè çðàçêîì äëÿ ôîðìóâàííÿ îöіííèõ ñóäæåíü ó÷íÿìè.
Â îöіííîìó ñóäæåííі çàçíà÷àþòü ïðîãðåñ (ïîñòóï) ó÷íіâ òà ïîðàäè 
ùîäî ïîäîëàííÿ óòðóäíåíü (çà їõ íàÿâíîñòі) ó äîñÿãíåííі î÷іêóâàíèõ
ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ âіäïîâіäíî äî ïðîãðàìîâèõ âèìîã [3].

Ïіäñóìêîâå îöіíþâàííÿ ïåðåäáà÷àє çіñòàâëåííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿã-
íåíü çäîáóâà÷іâ ç î÷іêóâàíèìè ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ, âèçíà÷åíèìè 
îñâіòíüîþ ïðîãðàìîþ. Çäîáóâà÷і ïî÷àòêîâîї îñâіòè ïðîõîäÿòü äåðæàâ-
íó ïіäñóìêîâó àòåñòàöіþ, ÿêà çäіéñíþєòüñÿ ëèøå ç ìåòîþ ìîíіòîðèíãó
ÿêîñòі îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі çàêëàäіâ îñâіòè òà (àáî) ÿêîñòі îñâіòè.

Ç ìåòîþ íåïåðåðâíîãî âіäñòåæåííÿ ðåçóëüòàòіâ ïî÷àòêîâîї îñâіòè,
їõíüîãî ïðîãíîçóâàííÿ òà êîðèãóâàííÿ ìîæóòü ïðîâîäèòèñÿ ìîíіòî-
ðèíãîâі äîñëіäæåííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü íà íàöіîíàëüíîìó, îáëàñ-
íîìó, ðàéîííîìó, øêіëüíîìó ðіâíÿõ, à òàêîæ íà ðіâíі îêðåìèõ êëàñіâ.
Àíàëіç ðåçóëüòàòіâ ìîíіòîðèíãó äàє ìîæëèâіñòü âіäñòåæóâàòè ñòàí ðå-
àëіçàöії ìåòè і çàâäàíü ïî÷àòêîâîї îñâіòè òà â÷àñíî ïðèéìàòè íåîáõіäíі 
ïåäàãîãі÷íі ðіøåííÿ.

Îäíієþ çі ñêëàäîâèõ ïіäñóìêîâîãî îöіíþâàííÿ є íàêîïè÷óâàëüíà 
ñèñòåìà – ïîðòôîëіî ó÷íіâ (ïîðòôåëü äîñÿãíåíü), ùî ðîçóìієòüñÿ ÿê êî-
ëåêöіÿ ðîáіò і ðåçóëüòàòіâ ó÷íіâ, ÿêà äåìîíñòðóє éîãî çóñèëëÿ, ïîñòóï, 
ïðîãðåñ, äîñÿãíåííÿ. Ç êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» öå ìîæóòü áóòè: ùî-
äåííèêè ñïîñòåðåæåíü, îôîðìëåíі ðåçóëüòàòè ìіíіäîñëіäæåíü òà ìіíі-
ïðîєêòіâ, іíòåðâ’þ, àóäіîçàïèñè óñíèõ âіäïîâіäåé, òâîð÷і ðîáîòè, ìàòåðі-
àëè ñàìîàíàëіçó òà ðåôëåêñії òîùî. Êðіì òîãî, ìîæóòü âêëþ÷àòèñÿ é 
ðåçóëüòàòè, äîñÿãíóòі ó÷íåì ó ïîçàóðî÷íіé íàâ÷àëüíіé äіÿëüíîñòі. 

Ïіäñóìêîâå îöіíþâàííÿ (òåìàòè÷íå, ñåìåñòðîâå, ðі÷íå) çäіéñíþ-
єòüñÿ çà ðіâíåâîþ øêàëîþ, à éîãî ðåçóëüòàòè ïîçíà÷àþòü òàê: Ï – ïî-
÷àòêîâèé, Ñ – ñåðåäíіé, Ä – äîñòàòíіé, Â – âèñîêèé. Ïіäñóìêîâå òå-
ìàòè÷íå îöіíþâàííÿ çäіéñíþєòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè âèêîíàííÿ
äіàãíîñòè÷íèõ ðîáіò, ðîçðîáëåíèõ íà îñíîâі êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõî-
äó, ÿêі ìîæóòü áóòè óñíèìè ÷è ïèñüìîâèìè, ó ôîðìі òåñòîâèõ çà-
âäàíü, ó öèôðîâіé ôîðìі, ó ôîðìі êîìáіíîâàíîї ðîáîòè, ïðàêòè÷íîї 
ðîáîòè, óñíîãî îïèòóâàííÿ òîùî. Ôîðìè òà âèäè îöіíþâàííÿ, çìіñò 
çàâäàíü ó÷èòåëü/ó÷èòåëüêà äîáèðàє ñàìîñòіéíî ç óðàõóâàííÿì îñî-
áëèâîñòåé ó÷íіâ êëàñó. Îáñÿã äіàãíîñòè÷íèõ ðîáіò ç іíòåãðîâàíîãî 
êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» âèçíà÷àєòüñÿ ç ðîçðàõóíêó ïðîãíîçîâàíîãî 
÷àñó íà âèêîíàííÿ îêðåìèõ çàâäàíü ó÷íÿìè, ç óðàõóâàííÿì âіêîâèõ 
òà іíäèâіäóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷íіâ, їõíüîї ãîòîâíîñòі äî âèêîíàí-
íÿ òîãî ÷è іíøîãî çàâäàííÿ. (Ó 4 êëàñі òðèâàëіñòü âèêîíàííÿ äіàãíîñ-
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òè÷íîї ðîáîòè íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè 35 õâ, äîäàòêîâî âèäіëÿєòüñÿ 
5 õâ íà іíñòðóêòàæ.)

Îðієíòèðàìè äëÿ îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ çà ðіçíè-
ìè éîãî ôîðìàìè (ôîðìóâàëüíå, ïіäñóìêîâå) є îêðåñëåíі â òèïîâèõ 
îñâіòíіõ ïðîãðàìàõ î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ, îá’єäíàíі çà ãàëó-
çÿìè òà ïðîіíäåêñîâàíі âіäïîâіäíî äî îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àí-
íÿ Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè.

Î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ ñëіä âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ:
âñòàíîâëåííÿ öіëåé óðîêó, îêðåìèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, âïðàâ 
òîùî;
ïîñòіéíîãî ñïîñòåðåæåííÿ çà íàâ÷àëüíèì ïîñòóïîì ó÷íÿ/ó÷åíè-
öі ç áîêó â÷èòåëіâ, áàòüêіâ і ñàìèõ ó÷íіâ (ïðè öüîìó îñîáëèâîñòі 
ó÷íÿ/ó÷åíèöі ìîæóòü âïëèâàòè íà òåìï íàâ÷àííÿ, âíàñëіäîê ÷îãî 
ó÷íі ìîæóòü äîñÿãàòè çãàäàíèõ ðåçóëüòàòіâ ðàíіøå àáî ïіçíіøå âіä 
çàâåðøåííÿ çàçíà÷åíîãî öèêëó ÷è ðіâíÿ);
ïîòî÷íîãî, çîêðåìà é ôîðìóâàëüíîãî, îöіíþâàííÿ;
ïіäñóìêîâîãî îöіíþâàííÿ (äëÿ äðóãîãî öèêëó íàâ÷àííÿ).

Íà îñíîâі î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ â÷èòåëü/ó÷èòåëüêà
ìîæå ôîðìóëþâàòè іíäèâіäóàëüíі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ ó÷íÿ/ó÷åíèöі 
âіäïîâіäíî äî îïàíóâàííÿ íèì/íåþ êîíêðåòíîãî âìіííÿ (íàïðèêëàä,
íàìàãàєòüñÿ âèçíà÷àòè êëþ÷îâі ñëîâà, âèçíà÷àє êëþ÷îâі ñëîâà, âïåâ-
íåíî âèçíà÷àє êëþ÷îâі ñëîâà òîùî), òàêèì ÷èíîì âіäñòåæóþ÷è ïîñòóï 
ó÷íÿ çà êîíêðåòíèé ïðîìіæîê ÷àñó.

Ñïîñòåðåæåííÿ çà íàâ÷àëüíèì ïîñòóïîì ó÷íіâ òà îöіíþâàííÿ öüîãî 
ïîñòóïó ðîçïî÷èíàєòüñÿ ç ïåðøèõ äíіâ íàâ÷àííÿ äèòèíè ó øêîëі і òðè-
âàє ïîñòіéíî. Íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ öüîãî ïðîöåñó є ôîðìóâàííÿ çäàò-
íîñòі ó÷íіâ ñàìîñòіéíî îöіíþâàòè ñâіé ïîñòóï.

Ôîðìè îðãàíіçàöії êîíòðîëþ і îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü
çäîáóâà÷іâ îñâіòè çà іíòåãðîâàíèì êóðñîì «ß äîñëіäæóþ ñâіò»
Óñíå îïèòóâàííÿ ïîòðåáóє âіä ó÷íіâ óñíîãî âèêëàäó çàñâîєíîãî ìà-

òåðіàëó. Öå ìîæå áóòè ìîíîëîãі÷íèé âèêëàä àáî ôðîíòàëüíå îïèòóâàí-
íÿ. Ìîíîëîãі÷íà ôîðìà óñíîї âіäïîâіäі äëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè íå є ïî-
øèðåíîþ. Íà óðîêàõ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» її ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè,
êîëè ïîòðіáíî ïåðåâіðèòè âìіííÿ äàâàòè õàðàêòåðèñòèêó îá’єêòó, ùî 
âèâ÷àєòüñÿ, ÿâèùà â ïåâíîìó ïîðÿäêó, íàïðèêëàä, õàðàêòåðèñòèêó 
ïðèðîäíîї çîíè íà îñíîâі ãåîãðàôі÷íîãî ïіäõîäó. Ïðè öüîìó õàðàêòå-
ðèçóâàòè (îïèñàòè) îá’єêò ìîæå îäèí àáî êіëüêà øêîëÿðіâ. Íàé÷àñòіøå
âèêîðèñòîâóþòü ôðîíòàëüíå îïèòóâàííÿ ïî òіé ÷è іíøіé êîíêðåòíіé
òåìі ó ôîðìі áåñіäè, ïіä ÷àñ ÿêîї ó÷íі äàþòü êîðîòêі îáґðóíòîâàíі âіä-
ïîâіäі. Âіäïîâіäі øêîëÿðіâ îöіíþþòü.

Ïèñüìîâå îïèòóâàííÿ ïîëÿãàє â ïðîâåäåííі ðіçíèõ ñàìîñòіéíèõ, 
äіàãíîñòè÷íèõ ðîáіò. Ñàìîñòіéíà ðîáîòà – íåâåëèêà çà ÷àñîì (10–15 õâ) 
ïèñüìîâà ïåðåâіðêà çíàíü, óìіíü øêîëÿðіâ çà ïåâíîþ òåìîþ êóðñó. 
Òàêà ðîáîòà ìîæå çäіéñíþâàòèñÿ ïіä ÷àñ ôðîíòàëüíîãî ïîòî÷íîãî àáî 
ïіäñóìêîâîãî êîíòðîëþ ç äîñèòü âåëèêîї òåìè. Îñîáëèâîþ ôîðìîþ 
ïèñüìîâîãî êîíòðîëþ ìîæóòü áóòè ãðàôі÷íі ðîáîòè: ìàëþíêè, çíàêî-
âî-ñèìâîëі÷íі ìîäåëі (äіàãðàìè, ñõåìè, êðåñëåííÿ).
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Òåñòóâàííÿ є îñîáëèâîþ ôîðìîþ îöіíþâàííÿ, ùî ïåðåäáà÷àє âèáіð
ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі ç êіëüêîõ çàïðîïîíîâàíèõ, íàïèñàííÿ äóæå êîðîò-
êîї âіäïîâіäі, äîïèñóâàííÿ áóêâ, ñëіâ, äîïîâíåííÿ ÷àñòèí ñõåìè òîùî. 
Çà äîïîìîãîþ öèõ íåñêëàäíèõ çàâäàíü ó ðåçóëüòàòі òåñòóâàííÿ âäàєòüñÿ 
íàêîïè÷óâàòè çíà÷íèé ñòàòèñòè÷íèé ìàòåðіàë, ïіääàâàòè éîãî ìàòåìà-
òè÷íіé îáðîáöі, îòðèìóâàòè âèñíîâêè â ìåæàõ òèõ çàâäàíü, ÿêі âèêîðèñ-
òîâóþòü äëÿ òåñòîâîї ïåðåâіðêè. Òåñòóâàííÿ ìîæå ïðîâîäèòèñÿ â óñíіé 
÷è ïèñüìîâіé ôîðìі. Ïèñüìîâà ôîðìà òåñòóâàííÿ çàáåçïå÷óє âèùó 
îá’єêòèâíіñòü, ñïðèÿє ðîçâèòêó ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ, ãëèáøîìó îñìèñ-
ëåííþ ñóòі ïèòàííÿ, ïðèâ÷àє äî òî÷íîñòі, ëàêîíі÷íîñòі âіäïîâіäåé.

Ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè ìàòåðіàëіâ äëÿ òåñòóâàííÿ ñëіä äîòðèìóâàòèñÿ
òàêèõ îñíîâíèõ ïðàâèë:

1. Íå ìîæíà âêëþ÷àòè âіäïîâіäі, íåïðàâèëüíіñòü ÿêèõ íà ìîìåíò
òåñòóâàííÿ íå ìîæå áóòè îáґðóíòîâàíà ó÷íÿìè.

2. Íåïðàâèëüíі âіäïîâіäі òðåáà êîíñòðóþâàòè íà îñíîâі òèïîâèõ ïî-
ìèëîê і ðîáèòè ïðàâäîïîäіáíèìè.

3. Ïðàâèëüíі âіäïîâіäі ñåðåä óñіõ ïðîïîíîâàíèõ ðîçìіùóâàòè ó âè-
ïàäêîâîìó ïîðÿäêó.

4. Çàïèòàííÿ íå ïîâòîðþþòü ôîðìóëþâàííÿ ïіäðó÷íèêà.
5. Âіäïîâіäі íà îäíі çàïèòàííÿ íå є ïіäêàçêàìè äëÿ âіäïîâіäåé íà іíøі.
6. Çàïèòàííÿ íå ïîâèííі ìіñòèòè «ïàñòîê».
Ó ôîðìóâàííі òåìàòè÷íîї îöіíêè âðàõîâóþòü óñі âèäè íàâ÷àëüíîї 

äіÿëüíîñòі, ùî ïіäëÿãàëè îöіíþâàííþ ïðîòÿãîì âèâ÷åííÿ òåìè. Âîäíî-
÷àñ ïðîâåäåííÿ îêðåìîї òåìàòè÷íîї àòåñòàöії ïіä ÷àñ çäіéñíåííÿ âіäïî-
âіäíîãî îöіíþâàííÿ íå ïåðåäáà÷àєòüñÿ.

Ñåìåñòðîâå îöіíþâàííÿ çäіéñíþþòü íà ïіäñòàâі òåìàòè÷íèõ îöіíîê. 
Ïðè öüîìó ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ äèíàìіêà îñîáèñòèõ íàâ÷àëüíèõ äî-
ñÿãíåíü ó÷íÿ/ó÷åíèöі ç ïðåäìåòà ïðîòÿãîì ñåìåñòðó, âàæëèâіñòü òåìè,
òðèâàëіñòü її âèâ÷åííÿ, ñêëàäíіñòü çìіñòó òîùî.

Ðі÷íå îöіíþâàííÿ çäіéñíþþòü íà ïіäñòàâі ñåìåñòðîâèõ àáî ñêîðèãî-
âàíèõ ñåìåñòðîâèõ îöіíîê. Ðі÷íà îöіíêà íå îáîâ’ÿçêîâî є ñåðåäíіì
àðèôìåòè÷íèì âіä îöіíîê çà І òà ІІ ñåìåñòðè. Ïіä ÷àñ âèñòàâëåííÿ ðі÷-
íîї îöіíêè ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ: äèíàìіêà (ïîñòóï) îñîáèñòèõ íàâ÷àëü-
íèõ äîñÿãíåíü ó÷íÿ/ó÷åíèöі ç ïðåäìåòà ïðîòÿãîì ðîêó; âàæëèâіñòü
òåì, ÿêі âèâ÷àëèñü ó І òà ІІ ñåìåñòðàõ, òðèâàëіñòü їõíüîãî âèâ÷åííÿ òà
ñêëàäíіñòü çìіñòó; ðіâåíü óçàãàëüíåííÿ é óìіííÿ çàñòîñîâóâàòè íàáóòі
ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó çíàííÿ òîùî. Âіäïîâіäíî äî ÷èííèõ íîðìà-
òèâíèõ àêòіâ і ñåìåñòðîâà, і ðі÷íà îöіíêè ìîæóòü áóòè ñêîðèãîâàíі [2].

Ïіäñóìêîâå îöіíþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷іâ ïî÷àòêî-
âîї îñâіòè íà åòàïі çàêіí÷åííÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè çäіéñíþєòüñÿ ó ôîðìі
Äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії, ÿêó ïðîâîäÿòü äëÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñ-
òі îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі çàêëàäіâ îñâіòè òà ÿêîñòі îñâіòè.

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. Ùî є ïðåäìåòîì îöіíþâàííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі?
2. ßêà ïðîöåäóðà îöіíþâàííÿ äîñÿãíóòèõ ðåçóëüòàòіâ?
3. Êîðèñòóþ÷èñü ìàòåðіàëàìè êóðñó ïåäàãîãіêè, çìіñòó äåðæàâíèõ ñòàí-
äàðòіâ, äàéòå âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ: «Ùî ðîçóìієòüñÿ ïіä äіàãíîñòó-
âàííÿì íàâ÷åíîñòі øêîëÿðіâ?».
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Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1. Òèïîâà îñâіòíÿ ïðîãðàìà, ðîçðîáëåíà ïіä êåðіâíèöòâîì Ñàâ÷åí-
êî Î. ß. (3–4 êëàñè); Òèïîâà îñâіòíÿ ïðîãðàìà, ðîçðîáëåíà ïіä êå-
ðіâíèöòâîì Øèÿíà Ð. Á. (3–4 êëàñè), çàòâåðäæåíі íàêàçîì Ìіíіñ-
òåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 08.10.2019 ðîêó № 1273.

2. Ëèñò Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 11.08.2020 № 1/9 – 430 
«Ùîäî ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàöіé ïðî âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ ó çà-
êëàäàõ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè ó 2020/2021 íàâ÷àëüíîìó ðîöі».

3. Ëèñò Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 02.09.2020 № 1/9 – 502 
«Ùîäî ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàöіé ç îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó çàêëàäіâ 
çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè».

4. http://jds.multycourse.com.ua/ua/page/27/126
5. https://wabisabilearning.com/blogs/assessment/formative-assessment-

examples

6.3. Äîìàøíє çàâäàííÿ ÿê ôîðìà ñàìîñòіéíîї ðîáîòè ó÷íіâ
Природа так про все подбала, що всюди ти зна-

ходиш, чого вчитися. 
Ëåîíàðäî äà Âіí÷і

Ðåàëіçàöіÿ Êîíöåïöії Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè òîðêíóëàñÿ íå òіëü-
êè ìåòè òà çàâäàíü, ùî ñòîÿòü ïåðåä âіò÷èçíÿíîþ øêіëüíîþ îñâіòîþ, à 
é áåçïîñåðåäíüî îðãàíіçàöії äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ, íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëü-
íîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, à òàêîæ òàêîãî êîìïîíåíòó ïåäàãîãі÷íîãî ïðîöå-
ñó, ÿê äîìàøíє çàâäàííÿ. Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ïîøóê øëÿõіâ çìіíè öі-
ëåé, ôîðì, ìåòîäіâ, îáñÿãó äîìàøíüîãî çàâäàííÿ îðієíòóєòüñÿ íà ó÷íÿ, 
áóäóєòüñÿ ç óðàõóâàííÿì іíòåðåñіâ, ìîæëèâîñòåé ó÷íÿ. Íåçâàæàþ÷è 
íà äîñòàòíіé ðåçåðâ äèäàêòè÷íèõ ìîæëèâîñòåé äîìàøíüîãî çàâäàííÿ,
ó ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі öåé ïîòåíöіàë ó÷èòåëі ÷àñîì ðåàëіçóþòü íåäî-
ñòàòíüî.

Òåìï æèòòÿ ðіçêî çðîñòàє, òîìó ïîòðіáíî âæå çà øêіëüíîþ ïàðòîþ 
ââîäèòè ó÷íÿ â öåé ðèòì, і ïðîòÿãîì ñîðîêà õâèëèí óðîêó âіí ïîâèíåí 
äіçíàòèñÿ, çàñâîїòè, îñìèñëèòè, ïðîàíàëіçóâàòè òîùî. Ç іíøîãî áîêó, 
ïîâíîöіííèé òâîð÷èé ïіäõіä, ãëèáîêå äîñëіäæåííÿ íåñóìіñíі ç ïîñïі-
õîì: ðîçäóìè ïîòðåáóþòü ÷àñó, ùî âèõîäèòü çà ðàìêè òðèâàëîñòі óðî-
êó òà ìîæå áóòè éîãî ïðîäîâæåííÿì ïðè âèêîíàííі äîìàøíüîãî çà-
âäàííÿ. Öå ïðîòèðі÷÷ÿ ñïîíóêàє äî äóìêè ïðî òå, ùî äîìàøíі 
çàâäàííÿ ïîòðіáíі, àëå âàðòî çìіíèòè ïіäõіä äî їõíüîї îðãàíіçàöії.

Îñîáèñòіñíî-îðієíòîâàíå íàâ÷àííÿ âèçíà÷àє ðîëü ó÷íÿ, éîãî ãîëîâíå 
çàâäàííÿ íå òіëüêè ó çäîáóâàííі çíàíü ïðî іñíóþ÷і â íàâêîëèøíüîìó 
ñâіòі òà â îïèñàíèõ ìîäåëÿõ çàëåæíîñòі, àëå é â îâîëîäіííі ìåòîäîëîãі-
єþ òâîð÷îãî ïîøóêó. Çàóâàæèìî, ùî íàâ÷àííÿ ìàє ïðèñòîñîâóâàòèñÿ
äî ïðîöåñó îòðèìàííÿ ôàêòіâ, à íå äî íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ôàêòàìè. Çà âè-
ñëîâëþâàííÿì âіäîìîãî óêðàїíñüêîãî ïñèõîëîãà і ôіëîñîôà Ñ. Ë. Ðó-
áіíøòåéíà, ïðîöåñ íàêîïè÷åííÿ çíàíü і óìіíü íàçèâàєòüñÿ â÷åííÿì, à 
ïðîöåñ ïðèäáàííÿ çäіáíîñòåé – ðîçâèòêîì.

Îäíèì іç øëÿõіâ âäîñêîíàëåííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ є âïðîâàäæåííÿ 
íîâèõ ôîðì îðãàíіçàöії òà óòðèìàííÿ äîìàøíіõ çàâäàíü ç іíòåãðîâàíî-
ãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò». Ðіçíîìàíіòíіñòü äîìàøíіõ çàâäàíü – íå 
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ñàìîöіëü, à îäèí іç çàñîáіâ äîñÿãíåííÿ ãîëîâíîї ìåòè – іíòåëåêòóàëüíî-
ãî ðîçâèòêó ó÷íіâ, ôîðìóâàííÿ ÿêîñòåé ìèñëåííÿ, õàðàêòåðíèõ äëÿ
äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі і íåîáõіäíèõ ëþäèíі äëÿ ïîâíîöіííîãî æèòòÿ
â ñóñïіëüñòâі. Ïîâíîòà, ðіçíîáі÷íіñòü і ðіçíîìàíіòíіñòü çìіñòó ïðîãðàì-
íîãî ìàòåðіàëó ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó çóìîâëþþòü íåîáõіäíіñòü çàñòî-
ñóâàííÿ ðіçíèõ âèäіâ äîìàøíіõ çàâäàíü. Ó çâ’ÿçêó іç öèì, ñïèðàþ÷èñü
íà ïåäàãîãі÷íèé äîñâіä, âèäіëèìî íàñòóïíі ãîëîâíі öіëі â÷èòåëÿ:

îáґðóíòóâàííÿ âèäó äîìàøíüîãî çàâäàííÿ çàëåæíî âіä äîñëіäæó-
âàíîãî ìàòåðіàëó;
ïðàâèëüíå ïîєäíàííÿ âèäіâ äîìàøíіõ çàâäàíü ó êîæíîìó êëàñі.

Äîìàøíє çàâäàííÿ – öå îäíà ç ôîðì ñàìîñòіéíîї ðîáîòè ó÷íіâ, ùî
ñïðèÿє íå òіëüêè óçàãàëüíåííþ, çàêðіïëåííþ òà ïîãëèáëåííþ çíàíü,
óìіíü і íàâè÷îê ó÷íіâ, à é ðîçâèòêó òâîð÷îї ñàìîñòіéíîñòі, çäàòíîñòі äî 
ñàìîîñâіòè òà ðåôëåêñії. Éîãî ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ñïåöèôі÷íèé ïåäà-
ãîãі÷íèé çàñіá îðãàíіçàöії òà óïðàâëіííÿ ñàìîñòіéíîþ äіÿëüíіñòþ ó÷íіâ.
Ñàìîñòіéíà äіÿëüíіñòü ôîðìóєòüñÿ ðіçíèìè çàñîáàìè, ç ÿêèõ íàéáіëüø
ïîøèðåíèìè є ñàìîñòіéíà ðîáîòà і äîìàøíє çàâäàííÿ. Òîáòî äîìàøíє
çàâäàííÿ є îäíієþ ç ôîðì ñàìîñòіéíîї ðîáîòè ó÷íіâ.

Îðãàíіçàöіÿ ñàìîñòіéíîї ðîáîòè – âіäïîâіäàëüíà і ñêëàäíà ðîáîòà 
êîæíîãî â÷èòåëÿ. Âèõîâàííÿ àêòèâíîñòі і ñàìîñòіéíîñòі ñëіä ðîçãëÿäà-
òè ÿê ñêëàäîâó âèõîâàííÿ ó÷íіâ. Ñàìîñòіéíà ðîáîòà íå ñàìîöіëü. Âîíà
є çàñîáîì ó äîñÿãíåííі ãëèáîêèõ і ìіöíèõ çíàíü ó÷íіâ, çàñîáîì ôîðìó-
âàííÿ â íèõ àêòèâíîñòі é ñàìîñòіéíîñòі ÿê ðèñ îñîáèñòîñòі, ðîçâèòêó 
їõíіõ ðîçóìîâèõ çäіáíîñòåé. Ñàìîñòіéíà ðîáîòà ñïðèÿє ïîãëèáëåííþ òà
ðîçøèðåííþ çíàíü, ôîðìóâàííþ іíòåðåñó äî ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі,
îâîëîäіííþ ïðèéîìàìè ïðîöåñó ïіçíàííÿ, ðîçâèòêó ïіçíàâàëüíèõ çäі-
áíîñòåé.

Ó Çàêîíі Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó» çàçíà÷åíî, ùî «іíäèâіäóàëüíі çà-
âäàííÿ, êîíòðîëüíі çàõîäè, ùî ñïëàíîâàíі é îðãàíіçîâàíі äëÿ äîñÿã-
íåííÿ âèçíà÷åíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ, âõîäÿòü äî єäèíîãî êîìïëåê-
ñó îñâіòíіõ êîìïîíåíòіâ îñâіòíüîї ïðîãðàìè. Äîòðèìàííÿ àêàäåìі÷íîї
äîáðî÷åñíîñòі çäîáóâà÷àìè îñâіòè ïåðåäáà÷àє: ñàìîñòіéíå âèêîíàííÿ
íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü, çàâäàíü ïîòî÷íîãî òà ïіäñóìêîâîãî êîíòðîëþ ðå-
çóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ (äëÿ îñіá ç îñîáëèâèìè îñâіòíіìè ïîòðåáàìè öÿ âè-
ìîãà çàñòîñîâóєòüñÿ ç óðàõóâàííÿì їõíіõ іíäèâіäóàëüíèõ ïîòðåá і ìîæ-
ëèâîñòåé)» [1].

Ñàìå â ñàìîñòіéíіé äіÿëüíîñòі âіäáóâàєòüñÿ ñêëàäíèé ïðîöåñ ôîðìó-
âàííÿ îñîáèñòîñòі, ùî õàðàêòåðèçóєòüñÿ ÿêіñíîþ çìіíîþ ñàìîї äіÿëü-
íîñòі, â ÿêіé ëþäèíà âèñòóïàє ÿê ñóá’єêò. Îòæå, ñàìîñòіéíà ðîáîòà 
ïðèçíà÷åíà íå òіëüêè äëÿ îâîëîäіííÿ íàâ÷àëüíèìè äèñöèïëіíàìè, à é
äëÿ ðîçâèòêó çäàòíîñòі áðàòè íà ñåáå âіäïîâіäàëüíіñòü, ñàìîñòіéíî çíà-
õîäèòè êîíñòðóêòèâíå ðіøåííÿ ïðîáëåìè òîùî.

Äî îñíîâíèõ ïðèíöèïіâ ñàìîñòіéíîї ðîáîòè ó÷íіâ íàëåæàòü: êîìï-
ëåêñíіñòü, áåçïåðåðâíіñòü, ñèñòåìíіñòü, âіäïîâіäíіñòü, ùî âèçíà÷àє õà-
ðàêòåð і âèä äæåðåë іíôîðìàöії, ôîðìè òà ìåòîäè іíôîðìàöіéíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ ñàìîñòіéíîї ðîáîòè.

Ñàìîñòіéíà äîìàøíÿ ðîáîòà ó÷íіâ – íàéâàæëèâіøà ÷àñòèíà íà-
â÷àëüíîãî ïðîöåñó. Âîíà òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç íàâ÷àííÿì ó øêîëі òà éîãî
ïðèðîäíèì ïðîäîâæåííÿì. Ó ïðîöåñі ñàìîñòіéíîї іíäèâіäóàëüíîї ðîáî-
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òè çàêðіïëþєòüñÿ íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë, îòðèìàíèé øêîëÿðàìè íà óðî-
öі. Â ó÷íіâ óäîñêîíàëþþòüñÿ âìіííÿ, íàâè÷êè òà çâè÷êè ñàìîñòіéíîї 
íàâ÷àëüíîї ðîáîòè, ôîðìóєòüñÿ ãîòîâíіñòü äîëàòè òðóäíîùі, ãàðòóєòü-
ñÿ âіäïîâіäàëüíіñòü òà äèñöèïëіíîâàíіñòü.

Äîìàøíє çàâäàííÿ (àáî äîìàøíÿ ðîáîòà) – öå íå ëèøå çàâäàííÿ 
â÷èòåëÿ (ïîâòîðèòè, ïðî÷èòàòè, ðîçâ’ÿçàòè òîùî) çà ïîïåðåäíüîþ, ïî-
òî÷íîї àáî íàñòóïíîþ òåìîþ, à îñîáëèâà ôîðìà íàâ÷àííÿ, ùî òіñíî 
ïîâ’ÿçàíà çі øêіëüíèìè óðîêàìè і ìàє ñâîї ïåðåâàãè òà íåäîëіêè ïî-
ðіâíÿíî ç íèìè.

Íåäîëіêè:
íåìîæëèâіñòü êîíòðîëþ òà äîïîìîãè ç áîêó â÷èòåëÿ ïіä ÷àñ âè-
êîíàííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ;
ñëàáî âèðàæåíà ìîæëèâіñòü ãðóïîâîї òà êîìàíäíîї ðîáîòè;
âіäñóòíіñòü ìîæëèâîñòі êîíòðîëþâàòè ÷àñ і òðèâàëіñòü âèêîíàííÿ 
çàâäàííÿ.

Ïåðåâàãè:
ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíі óìîâè äëÿ ðîáîòè ó÷íÿ, îñêіëüêè âіí ïðà-
öþє âäîìà â çðó÷íèé äëÿ ñåáå ÷àñ;
ìîæëèâіñòü іíäèâіäóàëüíîãî íàâ÷àííÿ, êîëè êîæåí ó÷åíü íå òіëü-
êè âèêîíóє іíäèâіäóàëüíå çàâäàííÿ, à é ñàì ïðîöåñ âèêîíàííÿ 
çàâäàííÿ íå çàëåæèòü âіä іíøèõ ó÷íіâ.

Îòæå, äîìàøíє çàâäàííÿ ñïîâíà âіäïîâіäàє âèìîãàì іíäèâіäóàëüíî-
ãî íàâ÷àííÿ і äàє çìîãó âïðîâàäèòè åëåìåíòè іíäèâіäóàëüíîãî íàâ÷àí-
íÿ â çàêëàäè çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè, äå ïîâíà çàãàëüíà ñåðåäíÿ 
îñâіòà ìîæå òàêîæ «çäîáóâàòèñÿ çà ñіìåéíîþ (äîìàøíüîþ) ôîðìîþ. 
Ó ðàçі çäîáóòòÿ îñâіòè çà ñіìåéíîþ (äîìàøíüîþ) ôîðìîþ çà áàæàííÿì 
ó÷íÿ òà/àáî éîãî áàòüêіâ ñêëàäàєòüñÿ іíäèâіäóàëüíèé íàâ÷àëüíèé 
ïëàí, ùî є ñêëàäîâîþ іíäèâіäóàëüíîї îñâіòíüîї òðàєêòîðії ó÷íÿ» [2].

Äîìàøíі çàâäàííÿ ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» є 
îáîâ’ÿçêîâèì êîìïîíåíòîì îñâіòíüîãî ïðîöåñó. Âîíè ñïî÷àòêó âèçíà-
÷àþòüñÿ íà óðîöі òà, ïðîéøîâøè ÷åðåç ñàìîñòіéíó ðîáîòó ó÷íіâ, çíîâó 
ñòàþòü ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó é ïåðåâіðêè ó øêîëі. Äîìàøíі çàâäàííÿ є 
ïðèðîäíèì ïðîäîâæåííÿì óðîêіâ і ñïîëó÷íèìè ëàíêàìè ìіæ íèìè. 
Òå, ùî äàєòüñÿ íà îäíîìó óðîöі, âіäòâîðþєòüñÿ é çàñâîþєòüñÿ â äîìàø-
íіõ óìîâàõ, à ïîòіì çíîâó âèêîðèñòîâóєòüñÿ íà íàñòóïíîìó óðîöі ÿê 
îáîâ’ÿçêîâà ïåðåäóìîâà äëÿ çàñâîєííÿ íîâîãî.

Äîáðå çàñâîєíèé ìàòåðіàë ó ïîçàóðî÷íèé ÷àñ ñëóãóє îñíîâîþ äëÿ 
ïîäàëüøîãî ïðîñóâàííÿ ó÷íіâ â îâîëîäіííі êîìïåòåíòíîñòÿìè. Âіä 
óñïіøíîãî âèêîíàííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ çàëåæèòü óñïіøíіñòü 
ïðîâåäåííÿ ìàéæå êîæíîãî íàñòóïíîãî óðîêó. Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ 
äîìàøíіõ çàâäàíü ó÷íÿì íàäàєòüñÿ áіëüøà ñàìîñòіéíіñòü â ðîáîòі, 
êîëè âîíè ìîæóòü ïðàöþâàòè êîæåí ó ñâîєìó òåìïі, âèêîðèñòîâó-
þ÷è ðіçíі ñïîñîáè äëÿ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ äîñëіäæóâàíîãî, ïðèäіëÿ-
þ÷è îêðåìèì âèäàì çàâäàíü áіëüøå óâàãè (íàïðèêëàä, ðîçâ’ÿçàííÿ 
çàâäàíü êіëüêîìà ñïîñîáàìè, ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ ñïîñòåðåæåíü 
òîùî). Äîìàøíі çàâäàííÿ ñïðèÿþòü ðîçâèòêó çäіáíîñòåé, íàõèëіâ і 
îáäàðóâàíü ó÷íіâ.

Ó òåïåðіøíіé ÷àñ çíà÷íî ðîçøèðþþòüñÿ òà âèäîçìіíþþòüñÿ 
ôóíêöії îñâіòè ÿê âàæëèâîãî ÷èííèêà ñîöіàëüíîї ñòàáіëüíîñòі, 

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 



182

âèõîâàííÿ òâîð÷îї, âіëüíîї, àêòèâíîї òà âіäïîâіäàëüíîї îñîáèñòîñòі,
ùî â ñâîþ ÷åðãó âіääçåðêàëþєòüñÿ íà ôóíêöіÿõ äîìàøíüîї íàâ÷àëü-
íîї ðîáîòè.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîçâ’ÿçàííÿ îñâіòíіõ òà íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü ìîæ-
íà âèîêðåìèòè òàêі ôóíêöії äîìàøíіõ çàâäàíü:
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Формування та розвиток компетент нос-
тей, досягнення очікуваних резуль татів
навчання здобувачів освіти 

Навчальна

Функції Завдання

Диференціація, індивідуалізація, зв’язок 
теорії з практикоюАксіологічна

Валеологічна Формування та розвиток гігієнічних, здо-
ров’язбережувальних компетентностей

Пропедевтична Підготовка до сприймання нового
матеріалу

Виховна Формування сили волі, витримки,
самостійності, цілеспрямованості

Інформаційна Залучення до роботи з додатковими
джерелами

Рефлексійна
Самоконтроль. Контроль за процесом
засвоєння знань, умінь учнів. 
Усвідомлення, осмислення

Розвивальна

Формування та розвиток навичок 
самостійної роботи

Формування та розвиток умінь працю -
вати з різними джерелами інформації

Творчий розвиток особистості

Пошуково-дослідницька

Набуття дослідницьких умінь і навичок

Розвиток творчої самостійності
та самоосвіти
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Ðîçãëÿíåìî íàéâàæëèâіøі ôóíêöії, ÿêі ðåàëіçóє äîìàøíÿ íàâ÷àëüíà 
ðîáîòà âіäïîâіäíî äî ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Íàñàìïåðåä öå ïîãëèáëåíå çà-
ñâîєííÿ і çàêðіïëåííÿ çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê – íàâ÷àëüíà ôóíêöіÿ. ßê 
âіäîìî, áóäü-ÿêà íàâè÷êà ñòàє ìіöíîþ ëèøå ïіñëÿ äîñòàòíüîї êіëüêîñòі 
âïðàâ, ÷èñëî ÿêèõ çàëåæèòü âіä îñîáëèâîñòåé ìàòåðіàëó і âіä іíäèâіäóàëü-
íèõ îñîáëèâîñòåé ó÷íіâ. Îäíі ó÷íі äîñÿãàþòü íåîáõіäíèõ ðåçóëüòàòіâ óæå 
íà óðîöі, à âäîìà ëèøå êîíòðîëþþòü âïðàâàìè ÿêіñòü íàâè÷êè. Іíøèì 
âäîìà ïîòðіáíî çà äîïîìîãîþ іíñòðóêöії â ïіäðó÷íèêó àáî çîøèòі ùå ðàç 
ïðîéòè âñі åòàïè ôîðìóâàííÿ äîñâіäó і íåîäíîðàçîâî âèêîíàòè âïðàâè.

Íà óðîöі ìàòåðіàë íå çàñâîþєòüñÿ îäíàêîâî ìіöíî óñіìà ó÷íÿìè. 
«Îäèí øâèäêî ðîçáèðàєòüñÿ â ñóòі çàêîíó, òåîðåìè, ïðàâèëà і ìàéæå 
îäðàçó çàïàì’ÿòîâóє ãîëîâíå, іñòîòíå; іíøèé äîáðå ðîçóìіє íàâ÷àëüíèé 
ìàòåðіàë ïðè ïåðøîìó ñïðèéíÿòòі, àëå øâèäêî çàáóâàє; òðåòіé íå âìіє 
âіäðàçó âèäіëèòè і çàïàì’ÿòàòè іñòîòíå, ãîëîâíå, öüîãî âіí äîìàãàєòüñÿ 
ëèøå âäîìà, ïîâòîðþþ÷è ùå ðàç ìàòåðіàë çà ïіäðó÷íèêîì, êîíñïåê-
òîì». Ùîá äîìàøíÿ íàâ÷àëüíà ðîáîòà äàëà êîðèñòü і íå çàïîäіÿëà 
øêîäè, âîíà íå ïîâèííà áóòè êîïієþ òîãî, ùî áóëî íà óðîöі. Ó çâ’ÿçêó 
іç öèì Â. Î. Ñóõîìëèíñüêèé ïèñàâ: «Íіêîëè ðîçóìîâі çóñèëëÿ íå ïîâè-
ííі íàïðàâëÿòèñÿ òіëüêè íà çàêðіïëåííÿ â ïàì’ÿòі, íà çàó÷óâàííÿ. 
Ïðèïèíÿєòüñÿ îñìèñëåííÿ – ïðèïèíÿєòüñÿ і ðîçóìîâà äіÿëüíіñòü, 
ïî÷èíàєòüñÿ çóáðіííÿ ...». «Çóáðіííÿ çãóáíî âіäáèâàєòüñÿ íà ìîðàëüíî-
ìó îáëè÷÷і âèõîâàíöÿ. Âèêîíóþ÷è äåíü ó äåíü ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðî-
êіâ öþ âàæêó, àëå áåçãëóçäó ðîáîòó, ó÷åíü îòðèìóє íåïðàâèëüíå óÿâ-
ëåííÿ ïðî ðîçóìîâó äіÿëüíіñòü âçàãàëі, íåíàâèäèòü â÷åííÿ. Çðåøòîþ 
âіí ïåðåñòàє ïðàöþâàòè».

Іíøà ôóíêöіÿ äîìàøíüîї ñàìîñòіéíîї ðîáîòè – ôîðìóâàííÿ ñàìî-
ñòіéíîñòі â íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíіé äіÿëüíîñòі (ðîçâèâàëüíà ôóíê-
öіÿ). Ùîá óñïіøíî âïîðàòèñÿ ç âèêîíàííÿì äîìàøíüîї ðîáîòè, ó÷åíü 
ïîâèíåí âîëîäіòè çàãàëüíèìè íàâ÷àëüíèìè âìіííÿìè і íàâè÷êàìè, ïå-
ðåäóñіì – óìіííÿìè ïëàíóâàòè ñâîþ ðîáîòó, ðîçïîäіëÿòè її â ÷àñі, ïðà-
öþâàòè ç êíèæêîþ, êîíòðîëþâàòè ñåáå òîùî. Ç іíøîãî áîêó, öі âìіííÿ 
і íàâè÷êè ôîðìóþòüñÿ â ïðîöåñі ñàìîñòіéíîї íàâ÷àëüíîї ðîáîòè. Íàé-
âàæëèâіøå òå, ùî ñàìîñòіéíіñòü ó íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі 
є óìîâîþ ôîðìóâàííÿ ñàìîñòіéíîñòі ÿê ðèñè îñîáèñòîñòі.

Âèõîâàííÿ ìîðàëüíî-âîëüîâèõ ÿêîñòåé є òàêîæ îäíієþ ç íàéâàæëè-
âіøèõ ôóíêöіé äîìàøíüîї íàâ÷àëüíîї ðîáîòè. Öå âèõîâíà ôóíêöіÿ. Òàê, 
ñèñòåìàòè÷íå âèêîíàííÿ ó âèçíà÷åíèé òåðìіí çàâäàííÿ ïðèâ÷àє äî âіä-
ïîâіäàëüíîñòі, ñòàðàííîñòі, àêóðàòíîñòі, âèõîâóє ïðàöüîâèòіñòü. Îä-
íàê, ÿê ïîêàçóє ïðàêòèêà, ðåàëіçàöіÿ öієї ôóíêöії є íàéâàæ÷èì çà-
âäàííÿì, òîìó ùî âæå â ï’ÿòîìó êëàñі ÷àñòèíà ó÷íіâ ïåðåñòàþòü 
âèêîíóâàòè äîìàøíі çàâäàííÿ. Âіäîìî, ùî âèõîâíі ìîæëèâîñòі áóäü-
ÿêîї äіÿëüíîñòі ðåàëіçóþòüñÿ, ÿêùî ó÷íі áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó íіé, 
âèêîíóþòü її ç áàæàííÿì. Ùîá ñòàâëåííÿ äî âèêîíàííÿ äîìàøíüîãî 
çàâäàííÿ áóëî àêòèâíèì, ïîòðіáíî, ùîá âîíî áóëî ïåäàãîãі÷íî ïðîäó-
ìàíèì і âêëþ÷àëî åëåìåíòè òâîð÷îñòі.

Îòæå, ðîçâèâàëüíà ôóíêöіÿ äîìàøíüîї íàâ÷àëüíîї ðîáîòè òіñíî 
ïîâ’ÿçàíà ç її âèõîâíîþ ôóíêöієþ. Âèäіëÿòè ðіçíі ôóíêöії äîìàøíüîї 
íàâ÷àëüíîї ðîáîòè ìîæíà ëèøå óìîâíî. Íà ïðàêòèöі âîíè òіñíî 
ïîâ’ÿçàíі, âçàєìîïðîíèêàþòü і âçàєìîçóìîâëþþòü îäíà îäíó. Ñëіä 
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çàçíà÷èòè òàêîæ, ùî ôóíêöії äîìàøíüîї íàâ÷àëüíîї ðîáîòè ìàþòü
ñâîþ ñïåöèôіêó â ðіçíèõ âіêîâèõ ãðóïàõ. Ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ çìіñò,
õàðàêòåð і ôîðìà äîìàøíüîãî çàâäàííÿ, ìåòîäèêà éîãî âèêîíàííÿ і, 
îñîáëèâî, ïåðåâіðêà (ùîäåííà ïåðåâіðêà ïèñüìîâèõ ðîáіò ó 3–4 êëàñàõ)
ìіñòÿòü åëåìåíòè, íàñàìïåðåä ñïðÿìîâàíі íà âèõîâàííÿ îõàéíîñòі,
ïðàöüîâèòîñòі, âіäïîâіäàëüíîñòі ó÷íіâ.

Ôóíêöіîíàëüíі ìîæëèâîñòі äîìàøíüîї íàâ÷àëüíîї ðîáîòè óñïіøíî
ðåàëіçóþòüñÿ ëèøå çà ïåâíèõ óìîâ: çàáåçïå÷åííі ðіçíîìàíіòíîñòі âèäіâ
äîìàøíіõ çàâäàíü ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ïіçíàâàëüíîãî іíòåðåñó 
äî âèêîíóâàíèõ çàâäàíü і àêòóàëіçàöії ìîòèâіâ íàâ÷àííÿ; êîðåêòíîìó 
ïåäàãîãі÷íîìó êåðіâíèöòâі é êîíòðîëі ç áîêó âèêëàäà÷іâ і áàòüêіâ; äî-
òðèìàííі âèìîã äèäàêòè÷íèõ ïðèíöèïіâ.

Çà äèäàêòè÷íîþ ìåòîþ âñі ôóíêöії äîìàøíіõ çàâäàíü ìîæíà ðîçäі-
ëèòè íà òàêі ãðóïè: îñâіòíÿ, âèõîâíà, ðîçâèâàëüíà, ùî ïîâèííі ðåàëі-
çîâóâàòèñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ðіçíîìàíіòíèõ ìåòîäіâ. Äîìàøíÿ ðîáîòà
âèêîíóє çàçíà÷åíі ôóíêöії òіëüêè â ðàçі âіäïîâіäíîї îðãàíіçàöії.

Óñі ôóíêöії äîìàøíüîãî çàâäàííÿ âçàєìîïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ. Íà-
ïðèêëàä, ðåàëіçàöіÿ ðîçâèâàëüíîї ôóíêöії, âèðàæåíà â òâîð÷îìó ðîç-
âèòêó îñîáèñòîñòі, âêëþ÷àє â ñåáå ðåàëіçàöіþ іíøèõ çàâäàíü, òàêèõ ÿê
ðîçâèòîê îñîáèñòîãî ïіäõîäó äî äîñëіäæóâàíîãî ìàòåðіàëó, îñìèñëåí-
íÿ, ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ñàìîñòіéíîї ðîáîòè, іíäèâіäóàëіçàöії òîùî.

Ðіçíîìàíіòòÿ ôóíêöіé äîìàøíüîãî çàâäàííÿ çóìîâëþє іñíóâàííÿ
äîñèòü âåëèêîї êіëüêîñòі âèäіâ äîìàøíіõ çàâäàíü, ÿêі êëàñèôіêóþòü çà
òàêèìè êðèòåðіÿìè:

çà äèäàêòè÷íèìè öіëÿìè òà çàâäàííÿìè (âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðі-
àëó; çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü; çàñòîñóâàííÿ çíàíü, íàâè÷îê і óìіíü;
óçàãàëüíåííÿ òà ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü; ïåðåâіðêà çíàíü, íàâè÷îê,
óìіíü; êîìáіíîâàíі ðîáîòè, ùî ìàþòü êіëüêà äèäàêòè÷íèõ öіëåé);
çà õàðàêòåðîì ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ (çà çðàçêîì, ðåêîí-
ñòðóêòèâíі, ÷àñòêîâî – ïîøóêîâі, äîñëіäíèöüêі);
çà ðіâíåì ñàìîñòіéíîñòі ó÷íіâ (çàâäàííÿ çà çðàçêîì; çàâäàííÿ іç
çàçíà÷åííÿì äî їõíüîãî âèêîíàííÿ; çàâäàííÿ âàðіàòèâíîãî õàðàê-
òåðó; çàâäàííÿ òâîð÷îãî õàðàêòåðó);
çà ôîðìîþ îðãàíіçàöії (ãðóïîâі, ôðîíòàëüíі, іíäèâіäóàëüíі);
çà òðèâàëіñòþ âèêîíàííÿ (ðåãëàìåíòîâàíі і áåç âñòàíîâëåíîãî òåð-
ìіíó âèêîíàííÿ);
çà ñòóïåíåì іíäèâіäóàëіçàöії (çàãàëüíі, äèôåðåíöіéîâàíі òà іíäèâі-
äóàëüíі).

Íà ïðàêòèöі âèêîðèñòîâóþòü ðіçíі âèäè äîìàøíüîї íàâ÷àëüíîї ðî-
áîòè: ðîáîòà çà òåêñòîì ïіäðó÷íèêà (÷èòàííÿ, ðîçóìіííÿ ìàòåðіàëó,
îçíàéîìëåííÿ ç íîâèì òåêñòîì, âèïèñóâàííÿ íåçðîçóìіëèõ ïîíÿòü, âè-
ðàçіâ, ôîðìóâàííÿ çàïèòàíü); âèêîíàííÿ ïèñüìîâèõ і ãðàôі÷íèõ ðîáіò
(íàïèñàííÿ âіäïîâіäåé íà çàïèòàííÿ, çàïðîïîíóâàííÿ øëÿõіâ
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, âèãîòîâëåííÿ ñõåìè, ìàëþíêà, çàïîâíåííÿ êîí-
òóðíèõ êàðò, ñêëàäàííÿ õðîíîëîãі÷íèõ òàáëèöü іñòîðè÷íèõ ïîäіé,
êðîñâîðäіâ òîùî); âèêîíàííÿ óñíèõ âïðàâ (ïіäáіð ïðèêëàäіâ іç æèòòÿ,
ïіäãîòîâêà âèñòóïó, ïîâіäîìëåííÿ, іíôîðìàöії ïðî îá’єêò ÷è ÿâèùå
òîùî); ñàìîñòіéíà ïðàêòè÷íà ðîáîòà, ÿêà ïîòðåáóє ïåâíèõ ñïîñòåðå-
æåíü (çà ïîãîäîþ, ðîñëèíàìè, òâàðèíàìè, âèâ÷åííÿ ðåëüєôó ìіñöåâîñ-
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òі, âîäîéì, ÿâèù ïðèðîäè òîùî); âèêîíàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ âïðàâ і 
ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷; ÷èòàííÿ íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ ñòàòåé äèòÿ÷èõ æóð-
íàëіâ; ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ; âèãîòîâëåííÿ ìîäåëåé òîùî.

Çà ôîðìîþ îðãàíіçàöії äîìàøíі çàâäàííÿ ìîæóòü áóòè іíäèâіäóàëü-
íèìè òà ãðóïîâèìè. Іíäèâіäóàëüíі äîìàøíі çàâäàííÿ ìîæóòü ïåðåñëі-
äóâàòè ðіçíі öіëі. ßêùî ó÷åíü ïðîÿâëÿє іíòåðåñ äî ïðåäìåòà, òî çàâäàí-
íÿ ïîâèííі äîïîìîãòè ïîãëèáèòè çíàííÿ іç öüîãî ïðåäìåòà, ÿêùî ó÷åíü
іíòåðåñó äî ïðåäìåòà íå ïðîÿâëÿє, òî ìåòà çàâäàíü – ïðèâåðíóòè óâàãó 
äî ïðåäìåòà. Êðіì òîãî, âîíè ìîæóòü áóòè ñïðÿìîâàíі íà ðîçâèòîê іí-
äèâіäóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷íіâ, íà ëіêâіäóâàííÿ ïðîãàëèí ó íàâ÷àëü-
íèõ äîñÿãíåííÿõ òîùî.

Íèíі øèðîêî çàñòîñîâóþòü ãðóïîâі äîìàøíі çàâäàííÿ. Âîíè âíîñÿòü 
ó äîìàøíþ íàâ÷àëüíó ðîáîòó ãðîìàäñüêå çàáàðâëåííÿ, ñïðèÿþòü âèõî-
âàííþ êîëåêòèâіçìó, äðóæáè. Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ãðóïîâèõ äîìàøíіõ 
çàâäàíü êîæåí ó÷åíü âèêîíóє ïåâíó ÷àñòèíó çàãàëüíîãî çàâäàííÿ і ðà-
çîì ç іíøèìè ÷ëåíàìè ãðóïè âіäïîâіäàє çà éîãî ïîâíîòó òà ÿêіñòü.

Êóëüòóðà íàâ÷àëüíîї ïðàöі ç âèêîíàííÿ äîìàøíіõ çàâäàíü âêëþ÷àє 
â ñåáå äîòðèìàííÿ і âèêîíàííÿ ðÿäó ïðàâèë і âèìîã, ùî ґðóíòóþòüñÿ 
íà ïñèõîëîãî-ïåäàãîãі÷íèõ çàêîíîìіðíîñòÿõ íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíіé
äіÿëüíîñòі. Ñþäè âõîäÿòü óìіííÿ ðîáîòè ç ïіäðó÷íèêîì, ïðèéîìè 
àêòèâíîãî âіäòâîðåííÿ äîñëіäæóâàíîãî ìàòåðіàëó, ïðèéîìè ñàìîêîíòðî-
ëþ, ïðèéîìè ðàöіîíàëüíîї íàâ÷àëüíîї ïðàöі òà іí. Âåëèêó óâàãó òåõíіöі 
äîìàøíüîãî íàâ÷àííÿ ïðèäіëÿє âіäîìèé ïåäàãîã І. Ô. Õàðëàìîâ. Çîêðå-
ìà, âіí âèÿâèâ îñíîâíі ïðàâèëà äîìàøíüîї íàâ÷àëüíîї ðîáîòè. 

Ïðàâèëî 1. Ïðîöåñ îñìèñëåííÿ і çàñâîєííÿ çíàíü ïîâèíåí íîñèòè 
ðîçîñåðåäæåíèé õàðàêòåð. «Öå îçíà÷àє, ùî äëÿ âñåáі÷íîãî îñìèñëåííÿ 
і ìіöíîãî çàñâîєííÿ ïðîãðàìíîãî ìàòåðіàëó ñëіä âäóìëèâî â÷èòè óðîêè 
íå â îäèí «ïðèñіä», à çâåðòàòèñÿ äî їõíüîãî âèâ÷åííÿ êіëüêà ðàçіâ ïðî-
òÿãîì äåÿêîãî ÷àñó. Òіëüêè çà öієї óìîâè â ïàì’ÿòі çàëèøàєòüñÿ «ãëè-
áîêî âòîðîâàíèé ñëіä», à çíàííÿ çáåðіãàþòüñÿ íà äîâãèé ÷àñ». ßê ïèñàâ 
Ì. À. Äàíèëîâ: «Íà êîæíîìó åòàïі çàñâîєííÿ çíàíü äî âіäîìîãî ïðè-
єäíóєòüñÿ íåâіäîìå, äî ãîëîâíîãî і ñóòòєâîãî, ùî áóëî ðîçêðèòî íà ïî-
ïåðåäíüîìó åòàïі, ïðèєäíóєòüñÿ ïîõіäíå, ìåíø іñòîòíå, àëå òåæ âàæ-
ëèâå äëÿ îáґðóíòóâàííÿ çíàíü ïðî ïðåäìåò, ùî âèâ÷àєòüñÿ».

Ïðàâèëî 2. Äîìàøíє çàâäàííÿ ïîòðіáíî âèêîíóâàòè â äåíü їõ îòðè-
ìàííÿ. Âñòàíîâëåíî, ùî ñïðèéíÿòèé íà óðîöі íîâèé íàâ÷àëüíèé ìàòå-
ðіàë íàéøâèäøå çàáóâàєòüñÿ â ïåðøèé ÷àñ (ïåðøі 10–12 ãîäèí ïіñëÿ 
ñïðèéíÿòòÿ). Íіìåöüêèé ïñèõîëîã Ã. Åááіíãàóç (1850–1909) ñôîðìó-
ëþâàâ íàâіòü îñîáëèâèé ïñèõîëîãі÷íèé çàêîí, çãіäíî ç ÿêèì çàâ÷åíèé, 
àëå íå ïîâòîðþâàíèé ìàòåðіàë øâèäøå çàáóâàєòüñÿ â ïåðøі ãîäèíè 
ïіñëÿ éîãî ñïðèéíÿòòÿ, òîæ, ùî â öі ãîäèíè çáåðіãàєòüñÿ â ïàì’ÿòі, 
â ïîäàëüøîìó çàáóâàєòüñÿ ïîâіëüíіøå.

Çãàäàíå ïñèõîëîãі÷íå ÿâèùå І. Ô. Õàðëàìîâ ïîÿñíþє ç òî÷êè çîðó 
ôіçіîëîãії. Âіäîìî, ùî íîâîóòâîðåíі íåðâîâі çâ’ÿçêè íåìіöíі é ëåãêî 
ãàëüìóþòüñÿ. Íàéïîòóæíіøå ãàëüìóâàííÿ ïðîÿâëÿєòüñÿ îäðàçó ïіñëÿ 
ñïðèéíÿòòÿ ÿê ïðîöåñó óòâîðåííÿ òèì÷àñîâîї çâ’ÿçêó. Òîìó çàáóâàííÿ 
âіäáóâàєòüñÿ íàéáіëüø іíòåíñèâíî îäðàçó æ ïіñëÿ ñïðèéíÿòòÿ. Îòæå, 
ùîá çàïîáіãòè çàáóâàííþ ìàòåðіàëó, çàñâîєíîìó íà óðîöі, ñëіä ïðîâåñ-
òè ðîáîòó ùîäî éîãî çàêðіïëåííÿ â äåíü éîãî ñïðèéíÿòòÿ.
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Ïðàâèëî 3. Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ äîìàøíіõ çàâäàíü ïîòðіáíî ñòâîðèòè
ïñèõîëîãі÷íèé íàñòðіé íà їõíє àêóðàòíå âèêîíàííÿ і ìіöíå çàñâîєííÿ 
ìàòåðіàëó, ùî âèâ÷àєòüñÿ. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî äåòàëüíî ïðîäóìàòè òó
ìåòó, ÿêó ïîòðіáíî äîñÿãòè ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ.
«Ùîá çðîáèòè öåé íàñòðіé áіëüø äієâèì, ìåòó êîðèñíî ïðîãîâîðèòè
êіëüêà ðàçіâ âãîëîñ, ùîá âîíà áіëüø ìіöíî çàêðіïèëàñÿ â ñâіäîìîñòі é
ïåðåòâîðèëàñÿ íà óÿâíó “ïðîãðàìó äіé”».

Ïðàâèëî 4. «ßêùî äîìàøíє çàâäàííÿ âêëþ÷àє â ñåáå çàñâîєííÿ ìà-
òåðіàëó çà ïіäðó÷íèêîì і âèêîíàííÿ ðіçíèõ âïðàâ, òî éîãî ïіäãîòîâêó 
ïîòðіáíî ïî÷èíàòè ç ðîáîòè íàä ïіäðó÷íèêîì. Ïîðÿäîê ðîáîòè ç ïіä-
ðó÷íèêîì òàêèé: ñïî÷àòêó ïîòðіáíî ïðèãàäàòè òå, ùî çàëèøèëîñÿ â 
ïàì’ÿòі âіä óðîêó. Ïîòіì ñëіä çâåðíóòèñÿ äî âäóìëèâîãî ÷èòàííÿ ïàðà-
ãðàôà ïіäðó÷íèêà, âèäіëÿþ÷è â íüîìó íàéâàæëèâіøі ïîëîæåííÿ, ïðà-
âèëà, âèñíîâêè, ïðàãíó÷і äî їõíüîãî ãëèáîêîãî îñìèñëåííÿ і çàñâîєííÿ. 
Ïіñëÿ öüîãî ïîòðіáíî çàñòîñóâàòè ïðèéîìè âіäòâîðåííÿ é ñàìîêîíòðî-
ëþ: ïåðåêàç ìàòåðіàëó âãîëîñ, âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ ïіäðó÷íèêà».
Òàêà ìåòîäèêà åôåêòèâíà ïåðåâàæíî ó ìîëîäøèõ і ñåðåäíіõ êëàñàõ. 
Çíà÷íèé çà îáñÿãîì і ïîðіâíÿíî âàæêèé íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë äîöіëüíî 
ðîçáèâàòè íà ñìèñëîâі ÷àñòèíè, êîæíó ç ÿêèõ ïîâòîðþâàòè é âіäòâîðþ-
âàòè îêðåìî ç ïåðåðâîþ 5–10 õâèëèí.

Ïðàâèëî 5. Ïåðåä âèêîíàííÿì ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü ñëіä óâàæíî ïî-
äèâèòèñÿ òі âïðàâè, ÿêі âèêîíóâàëè ïî òåìі, ÿêó âèâ÷àëè íà óðîöі. Öå
äîïîìàãàє ó÷íÿì óñòàíîâèòè çâ’ÿçîê äîìàøíüîї ðîáîòè ç òðåíóâàëüíè-
ìè âïðàâàìè â êëàñі é ñàìîñòіéíî âèêîíàòè çàâäàííÿ. Ñëіä çâåðíóòè 
óâàãó íà ñïåöèôі÷íі îñîáëèâîñòі âèêîíàííÿ òâîð÷èõ ðîáіò (íàïèñàííÿ
òâîðіâ, ðåôåðàòіâ òà іí.), ÿêі ïîëÿãàþòü ó ðîçîñåðåäæåííі â ÷àñі é ðîç-
÷ëåíóâàííі íà íèçêó åòàïіâ.

Ïðàâèëî 6. «Ìіæ ïіäãîòîâêîþ äîìàøíіõ çàâäàíü ç îêðåìèõ ïðåä-
ìåòіâ ïîòðіáíî ðîáèòè ïåðåðâè â 10–15 õâèëèí äëÿ âіäïî÷èíêó і ïñè-
õîëîãі÷íîãî ïåðåìèêàííÿ íà іíøèé âèä äіÿëüíîñòі. Âñòàíîâëåíî, ùî
ïіñëÿ ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ìàòåðіàëó, ùî âèâ÷àєòüñÿ, ïðîöåñ éîãî
çàêðіïëåííÿ â ñâіäîìîñòі ó÷íіâ òðèâàє і ïіñëÿ òîãî, ÿê íàâ÷àëüíà ðîáî-
òà ïðèïèíÿєòüñÿ. Öå «ïðèõîâàíå çàòâåðäіííÿ» çíàíü âіäáóâàєòüñÿ ïðî-
òÿãîì 10–20 õâèëèí, ùî і ñïîíóêàє äî çãàäàíîї ïåðåðâè».

Ïðàâèëî 7. Ïіä ÷àñ ïåðåðâè ñëіä ñïîêіéíî ïîãóëÿòè íà ñâіæîìó ïî-
âіòðі, âèêîíàòè ëåãêó ôіçè÷íó ðîáîòó òîùî. Íå ìîæíà äîïóñêàòè ñèëü-
íèõ çîâíіøíіõ âïëèâіâ, çîêðåìà, äèâèòèñÿ òåëåâіçîð, äèñêóòóâàòè
òîùî. Öå ïîâ’ÿçàíî ç ôіçіîëîãі÷íèìè çàêîíîìіðíîñòÿìè, ÿêі ïîëÿãà-
þòü ó òîìó, ùî íàñòóïíå çà ñïðèéíÿòòÿì ñèëüíå ïîäðàçíåííÿ ñïðè÷è-
íÿє ïîÿâó â ìîçêó íîâèõ âîãíèù çáóäæåííÿ, ùî ïðèçâîäÿòü äî ãàëüìó-
âàííÿ òèõ, ùî óòâîðèëèñÿ.

Ïðàâèëî 8. Äîìàøíє çàâäàííÿ ñëіä âèêîíóâàòè ùîäíÿ â îäèí і òîé 
ñàìèé ÷àñ і íà ïîñòіéíîìó ìіñöі. «Íå ââàæàéòå öå ïðàâèëî äóæå äðіá’ÿç-
êîâèì. ßêùî є çâè÷êà äî ïåâíîãî ìіñöÿ ðîáîòè, òî âàì äîñèòü ëèøå ñіñòè 
çà ñòіë, ùîá íåãàéíî âіä÷óòè áàæàííÿ âçÿòèñÿ çà ñïðàâó».

Ïðàâèëî 9. «Ïіñëÿ ïіäãîòîâêè äîìàøíіõ çàâäàíü äî óðîêіâ, ÿêі áóëè
ñüîãîäíі, ïîòðіáíî çðîáèòè 20–30-õâèëèííó ïåðåðâó і ïîâòîðèòè ìàòå-
ðіàë äî çàíÿòü íà çàâòðàøíіé äåíü іç çàñòîñóâàííÿì ïðèéîìіâ ñàìîêîí-
òðîëþ, çäіéñíþþ÷è òàêèì ÷èíîì ðîçîñåðåäæåíå çàñâîєííÿ çíàíü».

Ïðàâèëî 10. Ïåðåä ñíîì âàðòî ïîáіæíî ïîâòîðèòè âèâ÷åíèé ìàòåðі-
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àë. Öå ñïðèÿє ïîäàëüøîìó ïåðåáіãó óâі ñíі âíóòðіøíüîìîëåêóëÿðíèõ
ïðîöåñіâ ó êëіòèíàõ ãîëîâíîãî ìîçêó.

Ùîá âèêîðèñòîâóâàòè öі ïðàâèëà â ïðîöåñі âèêîíàííÿ äîìàøíüîї 
ðîáîòè, ïîòðіáíà ñèñòåìàòè÷íà ðîáîòà ùîäî їõíüîãî îñìèñëåííÿ і ó÷íÿ-
ìè, і â÷èòåëÿìè. Òàêà ðîáîòà ïîâèííà âêëþ÷àòè â ñåáå åòàïè: ôîðìó-
âàííÿ ïîòðåá і ìîòèâіâ, ÿêі ñòèìóëþþòü çàñâîєííÿ ïðàâèë ðàöіîíàëü-
íîї îðãàíіçàöії äîìàøíüîї ðîçóìîâîї ïðàöі; ôîðìóâàííÿ óìіíü
ðàöіîíàëüíîї îðãàíіçàöії ðîçóìîâîї ïðàöі âäîìà; ôîðìóâàííÿ óìіíü ñà-
ìîêîíòðîëþ; âäîñêîíàëåííÿ ñôîðìîâàíèõ óìіíü.

Âàæëèâèì åòàïîì îðãàíіçàöії äîìàøíüîãî çàâäàííÿ є êîíòðîëü, ùî 
äàє çìîãó çðîçóìіòè, ÷è äîñÿãíóòî ïîñòàâëåíі öіëі. Äîìàøíÿ ðîáîòà 
ó÷íіâ є ÷àñòèíîþ îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі, ùî ïіäëÿãàє ñèñòåìàòè÷íіé äіà-
ãíîñòèöі òà ìîíіòîðèíãó. Ó÷íі ìàþòü çíàòè, ùî їõíþ äîìàøíþ ðîáîòó 
áóäå îáîâ’ÿçêîâî ïåðåâіðåíî.

Òåõíіêà ïåðåâіðêè ïîâèííà çìіíþâàòèñÿ, ùîá íå ïðîâîêóâàòè ó÷íіâ çà-
ìіñòü ðåãóëÿðíîãî âèêîíàííÿ äîìàøíіõ çàâäàíü ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî ìå-
òîäèêè ïåðåâіðêè çàâäàíü ó÷èòåëåì. Çîêðåìà, òåõíіêà ïåðåâіðêè äîìàø-
íіõ çàâäàíü çàëåæèòü âіä âèäó ïîñòàâëåíîї ïðîáëåìè â öèõ çàâäàííÿõ.
Â îðãàíіçàöіéíîìó ïëàíі äëÿ ïåðåâіðêè äîìàøíіõ çàâäàíü ìîæíà âè-
êîðèñòîâóâàòè ðіçíі ïðèéîìè.

Ó÷èòåëü ïåðåâіðÿє äîìàøíі çàâäàííÿ âñіõ ó÷íіâ ïіä ÷àñ îñâіòíüîãî
ïðîöåñі òà â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ, îñêіëüêè ïåðåâіðêà ïèñüìîâèõ ðîáіò ïî-
òðåáóє áàãàòî ÷àñó. Ïåðåâіðêà âèêîíàííÿ çàâäàíü ó÷íÿìè ìîëîäøîãî
øêіëüíîãî âіêó ìàє áóòè ñèñòåìíîþ і ñâîє÷àñíîþ, îñêіëüêè öüîãî ïî-
òðåáóє ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ (ïîòðіáíî íåâіäêëàäíî óñóâàòè ïðîãà-
ëèíè, íåäîëіêè ó íàâ÷àííі òà ïîÿñíþâàòè ó÷íåâі éîãî ïîìèëêó, ñïîñî-
áè її óñóíåííÿ òîùî).

Çîâíіøíіé êîíòðîëü âèêîíàííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ ïîâèíåí ïî-
єäíóâàòèñÿ іç ñàìîêîíòðîëåì. Äëÿ ðîçâèòêó â ó÷íіâ óìіííÿ ñàìîñòіéíî 
îöіíþâàòè ðåçóëüòàòè âèêîíàíîãî äîìàøíüîãî çàâäàííÿ ìîæíà âèêî-
ðèñòîâóâàòè òàêі ïðèéîìè:

Назвіть ті завдання, …
а) з якими не впоралися. Як Ви думаєте, чому Ви не змогли виконати ці завдан-

ня?
б) які виконували за допомогою залучення додаткових джерел інформації. Наб) які виконували за допомогою залучення додаткових джерел інформації. На

якому етапі була потрібна допомога? Чи зможете Ви наступного разу впора-
тися з таким типом завдання самостійно?

в) що не викликають у Вас труднощів.
Продовжте речення: «Найважчим для мене було ...».
Запропонуйте своє домашнє завдання з відповідної теми. Обґрунтуйте свій ви-
бір.
«Аналіз домашнього завдання». Його суть полягає в тому, що учні повинні опи-
р

сати спосіб його виконання, структуру (послідовність), виокремити використанні 
факти тощо.

Ó÷èòåëü ó ïðîöåñі îðãàíіçàöії ðîáîòè ç äîìàøíіì çàâäàííÿì ïîâè-
íåí çäіéñíèòè:

ïëàíóâàííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ ó÷íіâ (âèçíà÷åííÿ ìåòè);
âіäáіð çìіñòó âіäïîâіäíî äî ìåòè (âèáіð âèäіâ, ôîðì îðãàíіçàöії);
êîíòðîëü äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ç ïîäàëüøèì êîðèãóâàííÿì äëÿ äîñÿã-
íåííÿ öіëåé.
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Ó÷íі ïðè öüîìó ìàþòü âèêîíàòè:
ïëàíóâàííÿ ñâîїõ äіé (âèáðàòè ñâîї öіëі, âèçíà÷èòè ìåòîäè їõíüîãî
äîñÿãíåííÿ);
îðãàíіçàöіþ äіÿëüíîñòі (îá’єäíàòè âñі ñâîї ðåñóðñè äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ
ïîñòàâëåíîãî çàâäàííÿ);
óïðàâëіííÿ ñâîєþ äіÿëüíіñòþ (çäіéñíèòè ñàìîêîíòðîëü ç ïîäàëü-
øèì êîðèãóâàííÿì).

Ìåòà êîæíîãî äîìàøíüîãî çàâäàííÿ âèçíà÷àєòüñÿ çìіñòîì êîíêðåò-
íîãî óðîêó. Çìіñò êîæíîãî óðîêó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» çàçâè÷àé íå є 
àâòîíîìíèì, âіí ðîçâèâàєòüñÿ ç îïîðîþ íà ðàíіøå âèâ÷åíå, ãîòóþ÷è
áàçó äëÿ îñâîєííÿ íîâèõ çíàíü, ùî çóìîâëåíî ëîãіêîþ ïîáóäîâè іíòå-
ãðîâàíîãî êóðñó. Òîìó â÷èòåëü ïîâèíåí ðîáèòè ëîãі÷íі ïåðåõîäè âіä
îäíîãî óðîêó äî іíøîãî (ìîòèâàöіÿ, ïðîìіæíèé êîíòðîëü òîùî). Ñàìå
òàêі ëîãі÷íі ïåðåõîäè ðåàëіçóє äîìàøíє çàâäàííÿ, ÿêå є ñïîëó÷íîþ
ëàíêîþ ìіæ ïîïåðåäíіì і íàñòóïíèì (ìàéáóòíіì) óðîêàìè. Âîäíî÷àñ
êîæåí óðîê ñëіä ðîçãëÿäàòè íå іçîëüîâàíî âіä ïîïåðåäíüîї íàâ÷àëüíîї
òåìè, à â ëîãі÷íîìó çâ’ÿçêó ç íåþ. Çà òàêèõ óìîâ âçàєìîçâ’ÿçîê óðîêіâ 
òà äîìàøíіõ çàâäàíü ïîñòàє ÿê єäèíèé öіëіñíèé ïðîöåñ.

Іç âïðîâàäæåííÿì Êîíöåïöії Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè ïåðåëіê âè-
äіâ äîìàøíіõ çàâäàíü äîïîâíèâñÿ çàâäàííÿìè îñâіòíüîãî (íàïðèêëàä,
òèìè, ùî âëàñòèâі іíòåãðîâàíèì äîìàøíіì çàâäàííÿì), ðîçâèâàëüíîãî
(íàïðèêëàä, òâîð÷і äîìàøíі çàâäàííÿ), ïîøóêîâî-äîñëіäíèöüêîãî (íà-
ïðèêëàä, íàâ÷àëüíî-äîñëіäíі äîìàøíі çàâäàííÿ, äîìàøíі òâîðè, åñå,
äîñëіäíі ïðîєêòè), âèõîâíîãî (ôîðìóâàííÿ ðåôëåêñії ó÷íіâ ó ïðîöåñі 
âèêîíàííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ) õàðàêòåðó. Äëÿ âèêîíàííÿ äîñëіä-
íèõ і òâîð÷èõ äîìàøíіõ çàâäàíü ó÷íåâі ïîòðіáíî çàëó÷åííÿ çíàíü íå 
òіëüêè ç îñâіòíіõ ãàëóçåé іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò», à é 
ç іíøèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ (íàïðèêëàä, іíôîðìàòèêè, ìàòåìàòèêè, 
óêðàїíñüêîї ìîâè òîùî). Íàéïîâíіøå öÿ ôóíêöіÿ ðåàëіçóєòüñÿ â êîìï-
ëåêñíèõ äîñëіäæåííÿõ äîìàøíüîї ðîáîòè ç ïåâíîї ïðîáëåìè.

Åôåêòèâíіñòü äîìàøíüîãî çàâäàííÿ çàëåæèòü âіä ìîòèâàöії ó÷íіâ
äî éîãî âèêîíàííÿ òà ñòóïåíÿ óñâіäîìëåííÿ ó÷íÿìè çíà÷óùîñòі ìàé-
áóòíüîї äіÿëüíîñòі. Öüîãî ìîæíà äîñÿãòè, âèêîðèñòîâóþ÷è òàêі ïðè-
éîìè: âêëþ÷åííÿ ó÷íіâ ó ñïіëüíó òâîð÷ó äіÿëüíіñòü, àêòèâíó ó÷àñòü
ó÷íіâ ó ïëàíóâàííі òà îðãàíіçàöії äîìàøíüîãî çàâäàííÿ, äåëåãóâàííÿ 
êåðіâíèöòâà ó÷íÿì ó ãðóïîâèé äіÿëüíîñòі, çàáåçïå÷åííÿ îá’єêòèâíîї 
îöіíêè ïðîöåñó і ðåçóëüòàòó âèêîíàííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ òà çàîõî-
÷åííÿ їõ çà óñïіøíå âèêîíàííÿ çàâäàííÿ òîùî.

Óìîâàìè óñïіøíîãî ôóíêöіîíóâàííÿ ìåòîäè÷íîї ñèñòåìè äîìàøíіõ
çàâäàíü є:

öіëіñíіñòü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó (âçàєìîçâ’ÿçîê óðîêó òà âèêîíàí-
íÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ);
ïåðåõіä âіä îáîâ’ÿçêîâîãî çîâíіøíüîãî êîíòðîëþ íàä âèêîíàííÿì
äîìàøíüîãî çàâäàííÿ òà éîãî îöіíþâàííÿ äî ñàìîêîíòðîëþ, ñàìî-
îöіíþâàííÿ çàëåæíî âіä âіêó ó÷íіâ;
äîñòóïíіñòü і äîçîâàíіñòü äîìàøíüîãî çàâäàííÿ;
äèôåðåíöіàöіÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ;
âêëþ÷åííÿ â çìіñò äîìàøíüîãî çàâäàííÿ åâðèñòè÷íèõ ìåòîäіâ.

Äîìàøíÿ ðîáîòà äàє çìîãó êîæíîìó ó÷íåâі ïðàöþâàòè â ñâîєìó іí-
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äèâіäóàëüíîìó òåìïі; äîïîìàãàє ðîçâèíóòè ñàìîñòіéíіñòü; є õîðîøèì 
çàñîáîì äëÿ çàêðіïëåííÿ ìàòåðіàëó, âèâ÷åíîãî íà óðîöі; ñïðèÿє ïîãëè-
áëåííþ òà çìіöíåííþ çíàíü ó÷íіâ; ïðèâ÷àє їõ äî ñàìîñòіéíîãî ìèñëåííÿ 
é çàñòîñóâàííÿ îòðèìàíèõ çíàíü. Â. Â. Äàâèäîâ çàçíà÷àє: «Äîìàøíÿ 
ðîáîòà âіäіãðàє âàæëèâó âèõîâíó ðîëü. Çìóøóþ÷è ó÷íіâ ñàìîñòіéíî âè-
êîíóâàòè ïîâñÿêäåííі îáîâ’ÿçêè, öÿ ðîáîòà ôîðìóє їõíþ âîëþ і õàðàê-
òåð, ðîçâèâàє ñèñòåìàòè÷íіñòü, òî÷íіñòü, іíіöіàòèâó, âèíàõіäëèâіñòü, 
çìіöíþє âіðó â ñâîї ñèëè, âèõîâóє ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî ïðàöі».

Ó ïðîöåñі îðãàíіçàöії äîìàøíüîї ñàìîñòіéíîї ðîáîòè ó÷íіâ ðåêîìåí-
äîâàíî êåðóâàòèñÿ òàêèìè âèìîãàìè:

ïіäãîòîâêà ó÷íіâ äî âèêîíàííÿ äîìàøíіõ çàâäàíü (іíñòðóêòàæ ç 
âèêîíàííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ) ïîâèííà çäіéñíþâàòèñÿ ñàìå íà 
óðîöі;
ïîєäíóâàòè çàâäàííÿ ìіíіìóì (îáîâ’ÿçêîâі äëÿ âèêîíàííÿ) òà çà-
âäàííÿ-ìàêñèìóì (äëÿ äîáðîâіëüíîãî âèêîíàííÿ) ó÷íÿìè;
ìàòåðіàë äëÿ ñàìîñòіéíîї äîìàøíüîї ðîáîòè ïîòðіáíî ðåòåëüíî äіáðà-
òè, ÷іòêî ðîç’ÿñíþâàòè öіëі і çìіñò çàâäàííÿ, ùî ìàє âèêîíóâàòèñÿ,
çìіñò äîìàøíіõ çàäàâàíü ìàє áóòè äîñòóïíèì. Ó÷èòåëü ïіä ÷àñ 
їõíüîãî ôîðìóâàííÿ ìîæå âæèâàòè òіëüêè òі ïîíÿòòÿ, ÿêі ó÷íÿì 
âæå çíàéîìі. Ïîÿñíåííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ ïîâèííî âіäïîâіäà-
òè ðіâíþ ðîçâèòêó ó÷íіâ, òàê ñàìî, ÿê і ñòóïіíü ñêëàäíîñòі ñàìîãî 
çàâäàííÿ. Àëå ïðè öüîìó íå ìîæíà ðîáèòè їõ íàäìіðíî ëåãêèìè;
îáñÿã äîìàøíіõ çàâäàíü ìàє áóòè íåîáõіäíèì äëÿ çàêðіïëåííÿ âè-
â÷åíîãî ìàòåðіàëó і íàáóòòÿ ìіöíèõ íàâè÷îê òà îïòèìàëüíèì, 
ùîá íå ïåðåâàíòàæóâàòè äіòåé, íå ïîðóøóâàòè ðåæèìó ïðàöі òà 
âіäïî÷èíêó, íå ïðèçâîäèòè äî ïåðåâòîìè, à îòæå, ùîá íå ïîãіðøó-
âàòè ñòàí çäîðîâ’ÿ äèòèíè;
äîìàøíє çàâäàííÿ çàçâè÷àé îðãàíі÷íî ïîâ’ÿçàíå ç òåìîþ óðî-
êó. Ó ðàçі äîìàøíіõ çàâäàíü, ÿêі ìàþòü íà ìåòі âèïåðåäæóâàëü-
íèé àñïåêò – «ìîçêîâó àòàêó» òîùî, â÷èòåëü ïîâèíåí ðåòåëüíî 
ðîç’ÿñíèòè ó÷íÿì éîãî ìåòó òà çìіñò;
ïіä ÷àñ ñêëàäàííÿ äîìàøíіõ çàâäàíü âàðòî çâåðòàòè óâàãó íà âî-
ëîäіííÿ ó÷íÿìè íåîáõіäíîþ òåõíіêîþ ðîáîòè. ßêùî âîíè íåþ íå 
âîëîäіþòü, òî ïîòðіáíî ïîÿñíèòè і ïîâïðàâëÿòèñÿ â íіé;
ïðîâîäèòè íà óðîöі îáîâ’ÿçêîâó ðîáîòó íàä ïîìèëêàìè â äîìàø-
íіõ çàâäàííÿõ;
çà íåîáõіäíîñòі êîíñóëüòóâàòè áàòüêіâ àáî îñіá, ùî їõ çàìіíþþòü, 
ïðî äîöіëüíіñòü äîïîìîãè äіòÿì â їõíіé ñàìîñòіéíіé ðîáîòі;
ñòâîðèòè «êóòî÷îê øêîëÿðà» (ðîçêëàä óðîêіâ, ðåæèì äíÿ òîùî);
ïðèâ÷àòè äіòåé âèçíà÷àòè ïîñëіäîâíіñòü âèêîíàííÿ çàâäàíü ç óñіõ 
ïðåäìåòіâ, ðîçïîäіëÿþ÷è ÷àñ íà öþ ðîáîòó; âèêîíóâàòè ñïî÷àòêó 
âàæêі çàâäàííÿ, ïîòіì ëåãêі, ñïî÷àòêó çàêðіïëþâàòè, ïîâòîðþâà-
òè ïðàâèëà, âèñíîâêè, à ïîòіì âèêîíóâàòè áåçïîñåðåäíüî çàâäàí-
íÿ; ðîáèòè ïåðåðâó äëÿ âіäïî÷èíêó, ñèñòåìàòè÷íî ïåðåâіðÿòè é 
îöіíþâàòè ðåçóëüòàòè ñâîєї ðîáîòè;
ïðèâ÷àòè äіòåé ó äîìàøíіõ óìîâàõ ðåãóëÿðíî ÷èòàòè êíèæêè, âè-
êîíóâàòè âïðàâè ç ìåòîþ âèðîáëåííÿ ìіöíèõ óìіíü і íàâè÷îê.
çà óìîâè äîñêîíàëîãî îâîëîäіííÿ íàâ÷àëüíèì ìàòåðіàëîì íå çà-
äàâàòè äîìàøíіõ çàâäàíü.
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Іíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷íі ðåêîìåíäàöії Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè 
Óêðàїíè ùîäî âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ
ðîçêðèâàþòü ìåòîäè÷íі òà îðãàíіçàöіéíі àñïåêòè âèêîðèñòàííÿ äîìàø-
íіõ çàâäàíü â îñâіòíüîìó ïðîöåñі.

Â óìîâàõ êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ ïîñèëåíà óâàãà äî 
ðîáîòè ç ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ñàìîîðãàíіçàöії é ñàìîíàâ÷àííÿ, óìіííÿ 
âèîêðåìëþâàòè ñåðåä ïîòîêó іíôîðìàöії òó, ùî öіêàâèòü íàéáіëüøå,
ÿêà ïîòðіáíà äëÿ âèêîíàííÿ ïåâíîãî íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ òîùî.
Ó çâ’ÿçêó іç öèì çðîñòàє àêòóàëüíіñòü ñàìîîñâіòíüîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ó 
ïîçàóðî÷íèé ÷àñ. Її çìіñò, õàðàêòåð, ôîðìè ðîáîòè ñêåðîâóє â÷èòåëü
÷åðåç ïðîïîçèöіþ äèäàêòè÷íî äîöіëüíèõ äîìàøíіõ çàâäàíü, ïî÷èíàþ-
÷è ç 2-ãî êëàñó. Äîìàøíі çàâäàííÿ ìàþòü çàáåçïå÷óâàòè äèôåðåíöіà-
öіþ îñâіòíüîãî ïðîöåñó ç óðàõóâàííÿì âіêîâèõ òà іíäèâіäóàëüíèõ ïñè-
õîôіçè÷íèõ îñîáëèâîñòåé çäîáóâà÷іâ îñâіòè, їõíіõ ïіçíàâàëüíèõ
іíòåðåñіâ òà ãîòîâíîñòі ñàìîñòіéíî âèêîíóâàòè òå ÷è іíøå çàâäàííÿ.

Ïіä ÷àñ âèáîðó äîìàøíüîãî çàâäàííÿ, âèçíà÷åííÿ éîãî îáñÿãó âàæ-
ëèâî âðàõîâóâàòè ÷àñîâі çàòðàòè äèòèíè íà âèêîíàííÿ, ñóìàðíèé ÷àñ 
âèêîíàííÿ äîìàøíіõ çàâäàíü ç ðіçíèõ ïðåäìåòіâ âèâ÷åííÿ ó ñïіââіäíî-
øåííі ç Äåðæàâíèìè ñàíіòàðíèìè âèìîãàìè, ÿêèìè âèçíà÷åíî, ùî 
ó÷åíü 2-ãî êëàñó ìîæå âèòðà÷àòè ïðîòÿãîì äíÿ íà âèêîíàííÿ äîìàøíüî-
ãî çàâäàííÿ ìàêñèìóì 40 õâèëèí, 3-ãî êëàñó – 70 õâèëèí, 4-ãî êëà ñó – 
90 õâèëèí.

Ïîðÿä іç äèäàêòè÷íîþ äîöіëüíіñòþ äîìàøíі çàâäàííÿ ìàþòü áóòè
öіêàâèìè і ïîñèëüíèìè äëÿ ó÷íіâ, ôîðìóâàòè â íèõ óïåâíåíіñòü і âіä-
ïîâіäàëüíіñòü çà âëàñíі äії, ðîçâèâàòè òâîð÷іñòü òà іíіöіàòèâíіñòü. Ç ìå-
òîþ ïіäãîòîâêè ìàòåðіàëіâ äëÿ íàâ÷àëüíèõ ïðîєêòіâ âàðіàíòàìè äî-
ìàøíіõ çàâäàíü ìîæå áóòè îçíàéîìëåííÿ ç äîâіäêîâèìè ìàòåðіàëàìè â 
áіáëіîòåöі, ñïîñòåðåæåííÿ і çàìàëüîâêè/ôîòîãðàôóâàííÿ ðåçóëüòàòіâ
ñïîñòåðåæåíü òîùî, іíòåðâ’þ áàòüêіâ/äðóçіâ òîùî.

Ðåêîìåíäîâàíî âèçíà÷àòè äіòÿì òåðìіí âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (äî íà-
ñòóïíîãî óðîêó; ÷åðåç òèæäåíü/äâà òèæíі). Âðàõîâóþ÷è âіêîâі îñîáëè-
âîñòі ó÷íіâ, ìàêñèìàëüíèì òåðìіíîì âèêîíàííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ
ìîæå áóòè 2 òèæíі. Çàçâè÷àé òàêèé òåðìіí äàєòüñÿ äëÿ ïіäãîòîâêè äî
ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ, ïðåäñòàâëåííÿ ãðóïîâîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîєêòó
òîùî. Äîìàøíі çàâäàííÿ ìîæóòü ïåðåäáà÷àòè ðîáîòó ç åëåêòðîííèìè
îñâіòíіìè ðåñóðñàìè, ÿêі є â àðñåíàëі çàêëàäó îñâіòè, ó÷èòåëÿ, ó÷íіâ.
Òàêі çàâäàííÿ ìàþòü âіäïîâіäàòè ïðîãðàìîâіé òåìі, ÿêà îïàíîâóєòüñÿ.
Òàêîæ ìàє áóòè âіäïðàöüîâàíà òåõíіêà ðîáîòè ç ïîäіáíèìè íàâ÷àëüíè-
ìè ìàòåðіàëàìè â óìîâàõ íàâ÷àííÿ â êëàñі [3].

Àëãîðèòì îöіíþâàííÿ âèêîíàííÿ äîìàøíіõ çàâäàíü òàêèé ñàìèé
ÿê ïіä ÷àñ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ, çàïðîïîíîâàíîãî ó ìåòîäè÷íèõ
ðåêîìåíäàöіÿõ ùîäî îðієíòîâíèõ âèìîã äî îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äî-
ñÿãíåíü ó÷íіâ. Ðåçóëüòàòàìè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ âèêîíàííÿ
äîìàøíіõ çàâäàíü ïîâèííі âіäîáðàæàòèñÿ â îöіííèõ ñóäæåííÿõ ó÷èòå-
ëіâ/ó÷íіâ/áàòüêіâ, ùî õàðàêòåðèçóþòü ïðîöåñ íàâ÷àííÿ òà äîñÿãíåííÿ
ó÷íіâ. Â îöіííîìó ñóäæåííі ïîòðіáíî çàçíà÷àòè ïðîãðåñ ó÷íіâ, ïîðàäè
ùîäî ïîäîëàííÿ óñêëàäíåíü (çà їõíüîї íàÿâíîñòі) ó äîñÿãíåííі î÷іêóâà-
íèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ âіäïîâіäíî äî ïðîãðàìîâèõ âèìîã […]. Äî-
ìàøíі çàâäàííÿ çі ñòèñëèì îïèñîì çìіñòó òà ñïîñîáó éîãî âèêîíàííÿ
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ôіêñóþòüñÿ ó âіäïîâіäíіé ãðàôі êëàñíîãî æóðíàëó. Íà âèõіäíі, ñâÿòêî-
âі òà êàíіêóëÿðíі äíі äîìàøíі çàâäàííÿ íå çàäàþòü [4].

Äëÿ âèêîíàííÿ äîìàøíіõ çàâäàíü ó÷èòåëі ðàçîì ç ó÷íÿìè ìîæóòü 
ïіäãîòóâàòè ïåâíі àëãîðèòìè (ïàì’ÿòêè), íàïðèêëàä: «ßê çäіéñíèòè 
òà îïèñàòè äîñëіäæåííÿ», «ßê ïіäãîòóâàòè ïðåçåíòàöіþ äî ïðîєêòó» 
òîùî.

Äëÿ âèêîíàííÿ äîìàøíіõ çàâäàíü ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äîäàòêî-
âі çîøèòè ç äðóêîâàíîþ îñíîâîþ ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ 
ñâіò», ùî ðàçîì ç ïіäðó÷íèêîì ñòàíîâëÿòü єäèíèé íàâ÷àëüíèé êîìï-
ëåêò. Ôóíêöії ó÷íіâñüêèõ çîøèòіâ ðіçíîìàíіòíі. Âèêîíàííÿ ïèñüìîâèõ 
çàâäàíü, çîêðåìà âïðàâ ïðîáëåìíîãî, äîñëіäíèöüêîãî òà òâîð÷îãî õà-
ðàêòåðó ñïðèÿє êîãíіòèâíîìó ðîçâèòêó ó÷íÿ, ïіçíàííþ çàêîíîìіðíîñ-
òåé ïåâíîї ãàëóçі, çàñâîєííþ ïðîãðàìîâîãî ìàòåðіàëó.

Çà òàêîї îðãàíіçàöії ïåðåâіðêè ïèñüìîâîї ðîáîòè â ó÷íіâ ôîðìóþòü-
ñÿ âìіííÿ çäіéñíþâàòè ñàìîïåðåâіðêó, íàäàâàòè âçàєìîäîïîìîãó, çà
ïîòðåáè – êîðèñòóâàòèñÿ äîâіäêîâîþ ëіòåðàòóðîþ, íàñàìïåðåä ñëîâíè-
êàìè, åíöèêëîïåäіÿìè.

Ïåðåâіðêà äîìàøíüîãî çàâäàííÿ ïðîâîäèòüñÿ â õîäі іíäèâіäóàëüíî-
ãî, ãðóïîâîãî, ôðîíòàëüíîãî îïèòóâàííÿ, áåñіä ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ íîâîãî 
ìàòåðіàëó, éîãî çàêðіïëåííÿ òà ïîâòîðåííÿ. Ó ïðîöåñі ïåðåâіðêè çíàíü, 
óìіíü і íàâè÷îê øêîëÿðі äîëó÷àþòüñÿ äî êîìåíòóâàííÿ, âèêîíàííÿ 
ñàìîñòіéíèõ äіàãíîñòè÷íèõ ðîáіò.

Âêëþ÷åííÿ â äîìàøíє çàâäàííÿ âïðàâ íà ñêëàäàííÿ «ëàíöþæêіâ» 
çàâäàíü (çàâäàííÿ-àíàëîãà òієї, ùî є, çàâäàííÿ-óçàãàëüíåííÿ, çàâäàí-
íÿ-êîíêðåòèçàöії, çàâäàííÿ, ðîçâ’ÿçóâàíîãî òèì ñàìèì ñïîñîáîì, ùî é 
îñíîâíå çàâäàííÿ), âïðàâ íà ïîøóê ðіçíèõ ñïîñîáіâ âèêîíàííÿ çàâäàí-
íÿ ç ïîäàëüøèì їõíіì îöіíþâàííÿì і âèáîðîì íàéðàöіîíàëüíіøîãî äàє 
çìîãó ðåàëіçóâàòè çàêëþ÷íèé åòàï ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷і, ÿêèé ó÷èòåëі 
ìàéæå íå âèêîðèñòîâóþòü íà óðîöі, àëå âіí âіäіãðàє âåëèêó ðîëü ó ðîç-
âèòêó ó÷íіâ. Ó÷èòåëü ìîæå îðãàíіçóâàòè ðîáîòó ç âèêîíàííÿ òàêîãî 
äîìàøíüîãî çàâäàííÿ іç çàñòîñóâàííÿì ãðóïîâîї ôîðìè. Äîìàøíі çà-
âäàííÿ ìîæóòü áóòè ïðåäñòàâëåíі ó ôîðìі òåñòó, ùî ñïðèÿє çàîùà-
äæåííþ ÷àñó éîãî âèêîíàííÿ òà ïåðåâіðêó.

Ç ìåòîþ äіàãíîñòèêè çàñâîєííÿ òåìè ìîæíà ïðîïîíóâàòè ó÷íÿì 
êëàñó âèêîíàòè äîìàøíþ äіàãíîñòè÷íó ðîáîòó. Òàêі äîìàøíі äіàãíîñ-
òè÷íі ðîáîòè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàíі ó÷íÿì ó äåêіëüêîõ âàðіàíòàõ, 
ç ÿêèõ ó÷åíü âèáèðàє òîé, ÿêèé â çìîçі âèêîíàòè. Іííîâàöіéíèìè âè-
äàìè äîìàøíüîãî çàâäàííÿ є: äіàãíîñòóâàëüíі äîìàøíі çàâäàííÿ, äіà-
ãíîñòè÷íі ðîáîòè, ïðîєêòíі çàâäàííÿ, ñïîñòåðåæåííÿ, ëàáîðàòîðíі ðî-
áîòè òà äîìàøíі äîñëіäè (åêñïåðèìåíòè).

Ðіçíîìàíіòíі êîìï’þòåðíі çàñîáè íàâ÷àííÿ (ïðîãðàìè-òðåíàæåðè,
åëåêòðîííі ïіäðó÷íèêè, åëåêòðîííі åíöèêëîïåäії, çáіðíèêè çàâäàíü 
òîùî) ñòâîðþþòü äîäàòêîâі ìîæëèâîñòі äëÿ ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ êëþ-
÷îâèõ і ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé òà ðіçíèõ ñïîñîáіâ äіÿëüíîñòі ïіä 
÷àñ âèêîíàííÿ äîìàøíіõ çàâäàíü, âіäêðèâàþòü íîâі ïåðñïåêòèâè äëÿ
êîíñòðóþâàííÿ çàâäàíü íåñòàíäàðòíèõ âèäіâ. Àëå çàñòåðіãàєìî, ùî êî-
ðèñòóâàòèñÿ іíòóїòèâíèìè ìіðêóâàííÿìè, íåõòóâàòè íàóêîâèì îáґðóí-
òóâàííÿì âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ çàñîáіâ íàâ÷àííÿ ìîæå íåãà-
òèâíî ïîçíà÷èòèñÿ íà âèêîíàííі äîìàøíіõ çàâäàíü.
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Äèôåðåíöіéîâàíі òà іíäèâіäóàëüíі, ùîäåííі òà ïåðñïåêòèâíі äîìàøíі 
çàâäàííÿ, ùî äàþòü çìîãó çäіéñíþâàòè âèáіð ðіâíîöіííèõ çàâäàíü і çà-
ïëàíîâàíîãî ðіâíÿ çàñâîєííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ñïðèÿþòü çìåíøåí-
íþ ïåðåâàíòàæåííÿ ó÷íіâ, âîëîäіþòü çíà÷íèì äèäàêòè÷íèì ïîòåíöіàëîì.

Âèêîðèñòàííÿ ðîçãëÿíóòèõ âèäіâ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ äàє çìîãó
ïіäâèùèòè åôåêòèâíіñòü ìåòîäèêè îðãàíіçàöії äîìàøíüîãî çàâäàííÿ,
ÿêà âêëþ÷àє òàêі åòàïè:

1. Ïëàíóâàííÿ (âèçíà÷åííÿ öіëåé і ôóíêöіé äîìàøíüîãî çàâäàííÿ ç
óðàõóâàííÿì âçàєìîçâ’ÿçêó ç íàâ÷àëüíîþ ìåòîþ ìàéáóòíüîãî óðîêó).

2. Ìîòèâàöіÿ (âèáіð ïðèéîìіâ, ÿêі ñòèìóëþþòü äіÿëüíіñòü ó÷íіâ ç 
âèêîíàííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ).

3. Îðãàíіçàöіÿ (âèáіð âèäó äîìàøíüîãî çàâäàííÿ, çàñîáіâ éîãî îðãà-
íіçàöії, âèçíà÷åííÿ òåðìіíіâ âèêîíàííÿ).

4. Êîíòðîëü і ñàìîêîíòðîëü (ñïіââіäíåñåííÿ öіëåé і îòðèìàíèõ ðå-
çóëüòàòіâ, îöіíþâàííÿ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, ðåôëåêñіÿ ó÷íåì ñâîїõ äіé і 
ñàìîîöіíþâàííÿ).

Îòæå, äîìàøíє çàâäàííÿ – öå ðåàëіçîâàíèé ó âàðіàòèâíèõ óìîâàõ 
(ìіñöå, ïðèéîìè, çàñîáè, ÷àñ ïðåä’ÿâëåííÿ, âèêîíàííÿ òà ïåðåâіðêè)
êîìïëåêñ ñàìîñòіéíî âèêîíóâàíèõ çàâäàíü, ÿêèé âèçíà÷àєòüñÿ çìіñòîì
íàâ÷àííÿ, ðіçíèìè âèäàìè äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ òà ó÷íіâ. Òàêå ðîçóìіí-
íÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ äàє çìîãó ðîçãëÿíóòè éîãî ó âçàєìîçâ’ÿçêó ç 
óñіìà êîìïîíåíòàìè îñâіòíüîãî ïðîöåñó і òèì ñàìèì ïіäñèëèòè ìîæëè-
âîñòі äîìàøíüîãî çàâäàííÿ ó âèêëàäàííі іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äî-
ñëіäæóþ ñâіò».

Íåîáõіäíіñòü äîìàøíіõ çàâäàíü çóìîâëåíà òèì, ùî çíàííÿ, íàâè-
÷êè é óìіííÿ çàñâîþþòüñÿ íå îäðàçó, à ÷åðåç ïåðіîäè÷íå ïîâòîðåííÿ. 
Êðіì òîãî, ëèøå â äîìàøíіé ðîáîòі ó÷åíü ìîæå ÿêíàéêðàùå âèÿâèòè,
âèïðîáóâàòè ñâîї ìîæëèâîñòі, íàáóòè óìіííÿ ñàìîñòіéíî â÷èòèñÿ, ïå-
ðåáîðþâàòè òðóäíîùі. Äîìàøíі çàâäàííÿ ìàþòü áóòè öіêàâèìè іíäèâі-
äóàëüíèìè òà êîìàíäíèìè ïðîєêòàìè, ÿêі äіòè іç çàäîâîëåííÿì ðåàëі-
çîâóâàòèìóòü ïîçà øêîëîþ, áåç ðèçèêіâ çäîðîâ’þ, ìîòèâàöії òà
ñòîñóíêàì.

Äîìàøíє çàâäàííÿ çà ïðàâèëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ìîæå áóòè ïîòóæ-
íèì íàâ÷àëüíèì çàñîáîì, ùî çáіëüøóє âçàєìîçâ’ÿçîê óñіõ êîìïîíåíòіâ
îñâіòíüîãî ïðîöåñó òà íàäàє äîäàòêîâі ìîæëèâîñòі äëÿ ïîçàøêіëüíîãî
íàâ÷àííÿ, êîíòðîëþ é êîðåãóâàííÿ, çà ðàõóíîê ÷îãî ïіäâèùóєòüñÿ
ÿêіñòü îñâіòè. Ó ðàçі âèêîðèñòàííÿ іíäèâіäóàëüíèõ äîìàøíіõ çàâäàíü
äëÿ êîæíîãî ó÷íÿ ìîæíà ãîâîðèòè ïðî âêëþ÷åííÿ åëåìåíòіâ іíäèâіäó-
àëüíîãî íàâ÷àííÿ â îñâіòíіé ïðîöåñ ó çàêëàäàõ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї 
îñâіòè.

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. Äî ïåðåâàã òåõíîëîãії êîëåêòèâíîãî âçàєìîíàâ÷àííÿ íàëåæèòü:
À øèðîêå çàñòîñóâàííÿ òåñòîâèõ çàâäàíü

Á ïіäâèùåíà âіäïîâіäàëüíіñòü íå òіëüêè çà ñâîї óñïіõè, à é çà ðåçóëüòàòè 
êîëåêòèâíîї ïðàöі

Â ñàìîñòіéíà ðîáîòà ó÷íіâ
Ã ÷іòêà ïîñòàíîâêà ïåðåä ó÷íÿìè íàâ÷àëüíèõ öіëåé і çàâäàíü
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2. Ìåòîä êîíòðîëþ çíàíü, çàñòîñîâàíèé ó÷èòåëåì äëÿ ñèñòåìàòèçàöії òà 
ïåðåâіðêè çíàíü êîæíîãî ó÷íÿ çà ðàõóíîê îòðèìàííÿ âіäïîâіäåé íà íèçêó ïî-
ñëіäîâíèõ çàïèòàíü, ÿêі çîáðàæóþòüñÿ ãðàôі÷íî, íàçèâàєòüñÿ:

À ôðîíòàëüíîþ óñíîþ ïåðåâіðêîþ
Á ïèñüìîâîþ ðîáîòîþ
Â äîìàøíüîþ ðîáîòîþ
Ã ñêëàäàííÿì і çàïîâíåííÿì ãðàôі÷íèõ òàáëèöü

3. Äîìàøíÿ ðîáîòà – öå ...
À ôîðìà îðãàíіçàöії äîáðîâіëüíîї ðîáîòè ó÷íіâ ïîçà óðîêîì ïіä êåðіâíè-

öòâîì â÷èòåëÿ äëÿ çáóäæåííÿ òà ïðîÿâè ó äіòåé ïіçíàâàëüíèõ іíòåðåñіâ і 
òâîð÷îї ñàìîäіÿëüíîñòі â ðîçøèðåííі òà äîïîâíåííі îñâіòíüîї ïðîãðàìè

Á ôîðìà îðãàíіçàöії ó÷íіâ äëÿ âèêîíàííÿ ïîçà óðîêîì îáîâ’ÿçêîâèõ, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç âèâ÷åííÿì êóðñó ïðàêòè÷íèõ ðîáіò çà іíäèâіäóàëüíèì àáî 
ãðóïîâèì çàâäàííÿì â÷èòåëÿ

4. Ôîðìà íàâ÷àëüíî-âèõîâíîї ðîáîòè, ùî ïðîâîäèòüñÿ ïîçà óðî÷íèé ÷àñ ç 
ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ñïîñòåðåæåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèâ÷åííÿì ðіçíèõ ïðåäìåòіâ, 
ÿâèù і ïðîöåñіâ ó ïðèðîäíèõ àáî øòó÷íî ñòâîðåíèõ óìîâàõ, ìàє íàçâó:

À ïðîãóëÿíêà
Á åêñêóðñіÿ
Â çàíÿòòÿ íà íàâ÷àëüíî-äîñëіäíіé äіëÿíöі
Ã äîìàøíÿ ðîáîòà

5. Äî îáîâ’ÿçêîâèõ ôîðì íàâ÷àííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ 
ñâіò» íàëåæèòü:

À äîìàøíÿ ðîáîòà    Á åêñêóðñіÿ    Â ôàêóëüòàòèâ    Ã óðîê
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Ð Î Ç Ä ІË  7

ÏІÄÃÎÒÎÂÊÀ Â×ÈÒÅËß 
ÄÎ ÏËÀÍÓÂÀÍÍß 
ÎÑÂІÒÍÜÎЇ ÄІßËÜÍÎÑÒІ

7.1. Îñâіòíÿ ïðîãðàìà çàêëàäó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè:
àëãîðèòì òà ìåòîäèêà ðîçðîáëåííÿ

Без прагнення до наукової роботи учитель не-
минуче потрапляє під владу трьох педагогічних де-
монів: механічності, рутинності, банальності.

Àäîëüô Äіñòåðâåã, âèäàòíèé íіìåöüêèé
ïåäàãîã-äåìîêðàò, ïîñëіäîâíèê Ïåñòàëîööі

Îäíèì ç âèäіâ ïðîôåñіéíîї äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ є ñêëàäàííÿ îñâіòíüîї 
ïðîãðàìè â ðàìêàõ ïîïåðåäíüîї ïіäãîòîâêè äî çäіéñíåííÿ îñâіòíüîãî ïðî-
öåñó â òіé ÷è іíøіé ïðåäìåòíіé ãàëóçі. Ìåòà òàêîї äіÿëüíîñòі – ïðåäñòàâè-
òè íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò ó öіëіñíîìó âèãëÿäі: éîãî öіëі, çìіñò, òåìàòè÷íå 
ïëàíóâàííÿ, ìàòåðіàëüíі çàñîáè, íåîáõіäíі äëÿ éîãî ðåàëіçàöії òîùî.

Ïіäãîòîâêà òà ïëàíóâàííÿ є íàéâàæëèâіøîþ ñêëàäîâîþ åôåêòèâíî-
ãî âèêëàäàííÿ (íàâ÷àííÿ). Âèêëàäàííÿ ïîòðåáóє ëîãі÷íîãî ïîєäíàííÿ
çíàíü çìіñòó, íàâ÷àëüíèõ ñòðàòåãіé, òàêòèêè óïðàâëіííÿ â êëàñі. Ïіä-
ãîòîâêà äî óðîêó òà ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі âіäіãðàþòü âàæ-
ëèâó òà âèðіøàëüíó ðîëü ó ðîçâèòêó öèõ ðå÷åé. Ïіäãîòîâêó ñëіä ðîç-
ãëÿäàòè ÿê іíâåñòèöіþ, ùî îêóïèòüñÿ â äîâãîñòðîêîâіé ïåðñïåêòèâі.

Îñâіòíÿ ïðîãðàìà çàêëàäó îñâіòè є òàêîæ îñíîâîþ äëÿ êîíñòðóêòèâ-
íîãî äіàëîãó øêîëè òà ìіñöåâîãî ñïіâòîâàðèñòâà, íàñàìïåðåä áàòüêіâ,
ç ïèòàíü çìіñòó òà ÿêîñòі çàãàëüíîї îñâіòè. Òàêà íîðìà âèêëèêàíà íå-
îáõіäíіñòþ ðîçâèòêó ôîðì äåðæàâíî-ñóñïіëüíîãî óïðàâëіííÿ îñâіòîþ.
Òîáòî ó âèáîðі çìіñòó îñâіòè, çà âèíÿòêîì òієї éîãî ÷àñòèíè, ùî âèçíà-
÷åíà ïðåäìåòàìè áàçîâîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó, ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü
ñàìі ó÷íі òà їõíі áàòüêè (çàêîííі ïðåäñòàâíèêè).

Îñâіòíÿ ïðîãðàìà є îñíîâîþ îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі â çàêëàäі çàãàëüíîї
ñåðåäíüîї îñâіòè ÿê єäèíèé êîìïëåêñ îñâіòíіõ êîìïîíåíòіâ (ïðåäìåòіâ
âèâ÷åííÿ, äèñöèïëіí, іíäèâіäóàëüíèõ çàâäàíü, êîíòðîëüíèõ çàõîäіâ
òîùî), ñïëàíîâàíèõ і îðãàíіçîâàíèõ äëÿ äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíèõ ðå-
çóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ.

Ñòâîðåííÿ îñâіòíüîї ïðîãðàìè â çàêëàäàõ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè
ïåðåäáà÷åíî Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó» (ðîçäіë IV ñòàíäàðòè îñâі-
òè, îñâіòíі ïðîãðàìè, êâàëіôіêàöії òà äîêóìåíòè ïðî îñâіòó. Ñòàòòÿ 33).

Ñïіëüíà äіÿëüíіñòü ïåäàãîãі÷íîãî êîëåêòèâó òà ìіñöåâîãî ñïіâòîâà-
ðèñòâà â ðîáîòі íàä îñâіòíüîþ ïðîãðàìîþ äîöіëüíà íà åòàïàõ:

ôîðìóëþâàííÿ ïðèçíà÷åííÿ òà ìіñії øêîëè;
ðîçðîáëåííÿ «ìîäåëі» âèïóñêíèêà øêîëè;
ôîðìóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïëàíó;
ðîçðîáëåííÿ êðèòåðіїâ ðåàëіçàöії îñâіòíüîї ïðîãðàìè.
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Îñâіòíі ïðîãðàìè ðîçðîáëÿþòü çàêëàäè îñâіòè, íàóêîâі óñòàíîâè, 
іíøі ñóá’єêòè îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі òà çàòâåðäæóþòü âіäïîâіäíî äî íîð-
ìîòâîð÷èõ âèìîã.

Îñâіòíÿ ïðîãðàìà ìàє ïåðåäáà÷àòè îñâіòíі êîìïîíåíòè äëÿ âіëüíîãî 
âèáîðó çäîáóâà÷іâ îñâіòè:

çàêëàäè çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè òèïî-
âі àáî іíøі îñâіòíі ïðîãðàìè, ÿêі ðîçðîáëÿþòü òà çàòâåðäæóþòü â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;
îñâіòíі ïðîãðàìè, ÿêі ðîçðîáëÿþòü íà áàçі òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðî-
ãðàì, íå ïîòðåáóþòü îêðåìîãî çàòâåðäæåííÿ öåíòðàëüíèì îðãà-
íîì çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñòі îñâіòè;
çàêëàäè ñïåöіàëіçîâàíîї îñâіòè, îñâіòíі îá’єäíàííÿ òà çàêëàäè 
îñâіòè, ùî çäіéñíþþòü îñâіòíþ äіÿëüíіñòü íà ðіçíèõ ðіâíÿõ îñâіòè, 
ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè íàñêðіçíі îñâіòíі ïðîãðàìè, ÿêі îõîïëþ-
þòü ðіçíі ðіâíі îñâіòè òà ðîçðîáëÿþòüñÿ, çàòâåðäæóþòüñÿ (àêðåäè-
òóþòüñÿ) âіäïîâіäíî äî öüîãî Çàêîíó òà ñïåöіàëüíèõ çàêîíіâ;
îñâіòíÿ ïðîãðàìà ìîæå áóòè ðîçðîáëåíà äëÿ îäíîãî і äëÿ äåêіëü-
êîõ ðіâíіâ îñâіòè (íàñêðіçíà îñâіòíÿ ïðîãðàìà);
îñâіòíі ïðîãðàìè ìîæóòü ìàòè êîðåêöіéíî-ðîçâèòêîâèé ñêëàäíèê 
äëÿ îñіá ç îñîáëèâèìè îñâіòíіìè ïîòðåáàìè.

Ïіä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ îñâіòíüîї ïðîãðàìè ñëіä áðàòè äî óâàãè ðåçóëü-
òàòè íàâ÷àííÿ (êîìïåòåíòíîñòі) ó÷íіâ, âèçíà÷åíі Äåðæàâíèì ñòàíäàð-
òîì ïî÷àòêîâîї îñâіòè.

Çàêëàäè çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè ìîæóòü ðîçðîáëÿòè âëàñíó îñâіò-
íþ ïðîãðàìó íà îäèí íàâ÷àëüíèé ðіê. Її ñõâàëþє ïåäàãîãі÷íà ðàäà çà-
êëàäó òà çàòâåðäæóє éîãî êåðіâíèê.

Îñâіòíþ ïðîãðàìó ñëіä áóäóâàòè (ñòâîðþâàòè) ç óðàõóâàííÿì òàêèõ 
ïðèíöèïіâ:

äèòèíîöåíòðîâàíîñòі é ïðèðîäîâіäïîâіäíîñòі;
óçãîäæåííÿ öіëåé, çìіñòó é î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ;
íàóêîâîñòі, äîñòóïíîñòі òà ïðàêòè÷íîї ñïðÿìîâàíîñòі çìіñòó;
íàñòóïíîñòі é ïåðñïåêòèâíîñòі íàâ÷àííÿ;
âçàєìîïîâ’ÿçàíîãî ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâèõ і ïðåäìåòíèõ êîìïå-
òåíòíîñòåé;
ëîãі÷íîї ïîñëіäîâíîñòі é äîñòàòíîñòі çàñâîєííÿ ó÷íÿìè ïðåäìåò-
íèõ êîìïåòåíòíîñòåé;
ìîæëèâîñòåé ðåàëіçàöії çìіñòó îñâіòè ÷åðåç ïðåäìåòè àáî іíòåãðî-
âàíі êóðñè;
òâîð÷îãî âèêîðèñòàííÿ â÷èòåëåì ïðîãðàìè çàëåæíî âіä óìîâ íà-
â÷àííÿ;
àäàïòàöії äî іíäèâіäóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, іíòåëåêòóàëüíèõ і ôі-
çè÷íèõ ìîæëèâîñòåé, ïîòðåá òà іíòåðåñіâ äіòåé.

Îñâіòíÿ ïðîãðàìà ìàє ìіñòèòè:
âèìîãè äî îñіá, ÿêі ìîæóòü ðîçïî÷àòè íàâ÷àííÿ çà ïðîãðàìîþ;
ïåðåëіê îñâіòíіõ êîìïîíåíòіâ (ïåðåëіê, çìіñò, òðèâàëіñòü і 
âçàєìîçâ’ÿçîê îñâіòíіõ ãàëóçåé òà/àáî ïðåäìåòіâ, äèñöèïëіí òîùî) 
òà їõíþ ëîãі÷íó ïîñëіäîâíіñòü;
çàãàëüíèé îáñÿã íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ òà î÷іêóâàíі ðåçóëüòà-
òè íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè;
ôîðìè îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó;
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îïèñ òà іíñòðóìåíòè ñèñòåìè âíóòðіøíüîãî çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñòі
îñâіòè;
іíøі îñâіòíі êîìïîíåíòè (çà ðіøåííÿì çàêëàäó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї
îñâіòè) [1].

Îðієíòîâíå îôîðìëåííÿ îñâіòíüîї ïðîãðàìè:
1) òèòóëüíèé àðêóø (íàçâà çàêëàäó çà Ñòàòóòîì; òåðìіí äії ïðîãðà-

ìè; äàòà і íîìåð ïðîòîêîëó ïåäðàäè, íà ÿêіé ñõâàëåíî îñâіòíþ ïðîãðà-
ìó; äàòà òà íîìåð íàêàçó, ÿêèì îñâіòíþ ïðîãðàìó çàòâåðäæåíî òà ââåäå-
íî â äіþ; ïðіçâèùà, іìåíà, ïî áàòüêîâі ðîçðîáíèêіâ îñâіòíüîї ïðîãðàìè; 

2) ïîÿñíþâàëüíà çàïèñêà äî îñâіòíüîї ïðîãðàìè (ìåòà, çàâäàííÿ,
î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè);

3) çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ïðîãðàìè (ðîáî÷і íàâ÷àëüíі ïëàíè çà-
êëàäó, ùî ïåðåäáà÷àþòü íàñòóïíіñòü ó âèêëàäàííі íàâ÷àëüíèõ äèñöè-
ïëіí ç ïîÿñíþâàëüíîþ çàïèñêîþ äî íèõ (íà êіëüêà ðîêіâ);

4)ôîðìè îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó (Îñâіòíі òåõíîëîãії. Ìåòîäè
і ïðèéîìè. Ñòèëü òà ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ (ëåêöії, ïðàêòè÷íі çàíÿòòÿ, 
ïðîєêòè, ïðàêòè÷íî îðієíòîâàíå íàâ÷àííÿ òîùî);

5) ñèñòåìè âíóòðіøíüîãî çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñòі îñâіòè (Ñèñòåìà îöі-
íþâàííÿ, ìîíіòîðèíã. Ïðîãðàìíі êîìïåòåíòíîñòі. Ðåñóðñè äëÿ îðãàíі-
çàöії îñâіòíüîї ïðîãðàìè (çàáåçïå÷åííÿ ïіäâèùåííÿ êâàëіôіêàöії ïåäà-
ãîãі÷íèõ ïðàöіâíèêіâ; çàáåçïå÷åííÿ íàÿâíîñòі íåîáõіäíèõ ðåñóðñіâ äëÿ
îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó; çàáåçïå÷åííÿ íàÿâíîñòі іíôîðìàöіéíèõ
ñèñòåì äëÿ åôåêòèâíîãî óïðàâëіííÿ îñâіòíіì ïðîöåñîì; çàáåçïå÷åííÿ
ïóáëі÷íîñòі іíôîðìàöії ïðî îñâіòíþ ïðîãðàìó));

6)ïåðåëіê íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòіâ, íà ÿêèõ áàçóєòüñÿ îñâіòíÿ
ïðîãðàìà.

Îñâіòíÿ ïðîãðàìà є îäíèì ç êîìïîíåíòіâ (âèìîã), ùî âèçíà÷àþòü
âíóòðіøíþ ñèñòåìó çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñòі îñâіòè êîæíîãî çàêëàäó
îñâіòè [5].

Внутрішня система забезпечення 
якості освітньої діяльності і освіти

Вивчення і оцінювання
освітньої діяльності

Звіт за результатами 
оцінювання освітньої діяльності

Шляхи вдосконалення 
освітньої діяльностіосвітньої діяльності

Освітня
програма

Річний план 
роботи

Стратегія
розвитку

Îñâіòíÿ ïðîãðàìà ìàє ïåðåäáà÷àòè íàñòóïíó ñèñòåìó âíóòðіøíüîãî
çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñòі îñâіòè:
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1. Ñêëàäîâі ñèñòåìè:
êàäðîâå çàáåçïå÷åííÿ îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі;
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі;
ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íå çàáåçïå÷åííÿ îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі;
ÿêіñòü ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü/óðîêіâ;
ìîíіòîðèíã äîñÿãíåííÿ ó÷íÿìè î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ
(êîìïåòåíòíîñòåé).

2. Çàâäàííÿ ñèñòåìè âíóòðіøíüîãî çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñòі îñâіòè:
çäіéñíåííÿ ìîíіòîðèíãó òà ïåðіîäè÷íîãî ïåðåãëÿäó îñâіòíіõ ïðî-
ãðàì;
îíîâëåííÿ ìåòîäè÷íîї áàçè îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі;
êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì íàâ÷àëüíèõ ïëàíіâ òà îñâіòíüîї ïðîãðà-
ìè, ÿêіñòþ çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê ó÷íіâ, ðîçðîáëåííÿ ðåêîìåíäà-
öіé ùîäî їõíüîãî ïîëіïøåííÿ;
ìîíіòîðèíã òà îïòèìіçàöіÿ ñîöіàëüíî-ïñèõîëîãі÷íîãî ñåðåäîâèùà
çàêëàäó îñâіòè;
âñòàíîâëåííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ç ó÷àñíèêàìè îñâіòíüîãî ïðîöåñó 
(îïèòóâàííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè, â÷èòåëüñüêîãî êîëåêòèâó, ñïіâðî-
áіòíèêіâ çàêëàäó îñâіòè);
ñòâîðåííÿ íåîáõіäíèõ óìîâ äëÿ ïіäâèùåííÿ ôàõîâîãî êâàëіôіêà-
öіéíîãî ðіâíÿ ïåäàãîãі÷íèõ ïðàöіâíèêіâ
ñïðèÿííÿ ïіäâèùåííþ ïåäàãîãі÷íîї ìàéñòåðíîñòі â÷èòåëіâ òà ñïіâ-
ðîáіòíèêіâ çàêëàäó îñâіòè çà äîïîìîãîþ îðãàíіçàöії ðіçíîìàíіòíèõ
ñåìіíàðіâ, ÷èòàíü, êîíôåðåíöіé, êðóãëèõ ñòîëіâ òîùî;
ïðîâåäåííÿ çàõîäіâ ç âèÿâëåííÿ òà çàïîáіãàííÿ àêàäåìі÷íîìó ïëà-
ãіàòó.

Îòæå, îñâіòíÿ ïðîãðàìà – öå єäèíèé êîìïëåêñ îñâіòíіõ êîìïîíåí-
òіâ, ñïëàíîâàíèõ і îðãàíіçîâàíèõ çàêëàäîì çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè 
äëÿ äîñÿãíåííÿ ó÷íÿìè âèçíà÷åíèõ Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì ïî÷àòêîâîї
îñâіòè î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ.

Íà áàçі îñâіòíіõ ïðîãðàì ðîçðîáëþþòü íàâ÷àëüíі ïðîãðàìè, ÿêі ìіñ-
òÿòü çìіñò ïðåäìåòó àáî êóðñó âіäïîâіäíî äî êîíêðåòíèõ î÷іêóâàíèõ 
ðåçóëüòàòіâ, âèçíà÷åíèõ öèì Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì, âèêëàäåíèé ó 
ëîãі÷íіé ïîñëіäîâíîñòі; ïіäõîäè äî іíòåãðóâàííÿ ïðåäìåòà àáî êóðñó çà
òåìàìè, ïðîáëåìàìè, ïðîєêòàìè, áëîêàìè òîùî; íàâ÷àëüíó äіÿëüíіñòü 
òà óìîâè її âèêîíàííÿ; âіäïîâіäíі íàâ÷àëüíі ðåñóðñè; çàñîáè îöіíþâàí-
íÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ [4].

Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà – äîêóìåíò, ùî âèçíà÷àє ïîñëіäîâíіñòü äîñÿã-
íåííÿ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ç íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà (іíòåãðîâà-
íîãî êóðñó), îïèñ éîãî çìіñòó òà âèäіâ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ іç 
çàçíà÷åííÿì îðієíòîâíîї êіëüêîñòі ãîäèí, íåîáõіäíèõ íà їõ ïðîâàäæåí-
íÿ, òà çàòâåðäæóєòüñÿ ïåäàãîãі÷íîþ ðàäîþ çàêëàäó îñâіòè [2].

Îñíîâîþ äëÿ ðîçðîáëåííÿ îñâіòíüîї ïðîãðàìè є Äåðæàâíèé ñòàí-
äàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè. Іíñòðóìåíòîì äëÿ ðåàëіçàöії Äåðæàâíîãî ñòàí-
äàðòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè â îñâіòíіõ óñòàíîâàõ є òèïîâі îñâіòíі ïðîãðà-
ìè çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè, çàòâåðäæåíі íàêàçàìè ÌÎÍ 
Óêðàїíè, òà òàêі, ùî âіäîáðàæàþòü ïðîâіäíі ñâіòîãëÿäíі іäåї ðîçâèòêó 
ñóñïіëüñòâà, âèçíà÷àþòü îñíîâíі íàïðÿìêè ðåàëіçàöії çìіñòó îñâіòè òà 
âèìîãè äî îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó, äî áàçîâèõ çíàíü, óìіíü
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і íàâè÷îê ç óðàõóâàííÿì ñïåöèôіêè êîíêðåòíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìå-
òà. Ðîçðàõîâàíі òàêі ïðîãðàìè íà êіëüêіñòü ãîäèí, ÿêі âіäâîäÿòü íà 
âèâ÷åííÿ êîæíîї îñâіòíüîї ãàëóçі (іíòåãðîâàíîãî êóðñó).

Òèïîâà îñâіòíÿ ïðîãðàìà – äîêóìåíò, ùî ìіñòèòü êîìïëåêñ îñâіò-
íіõ êîìïîíåíòіâ, ÿêі çàáåçïå÷óþòü äîñÿãíåííÿ ó÷íÿìè ðåçóëüòàòіâ íà-
â÷àííÿ, âèçíà÷åíèõ äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì (ñòàíäàðòîì ñïåöіàëіçîâà-
íîї îñâіòè) äëÿ âіäïîâіäíîãî ðіâíÿ ïîâíîї çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè,
ùî çàòâåðäæóєòüñÿ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷îї âëàäè ó ñôåðі
îñâіòè і íàóêè (äëÿ çàêëàäіâ ñïåöіàëіçîâàíîї îñâіòè – öåíòðàëüíèìè
îðãàíàìè âèêîíàâ÷îї âëàäè, äî ñôåðè óïðàâëіííÿ ÿêèõ íàëåæàòü âіä-
ïîâіäíі çàêëàäè ñïåöіàëіçîâàíîї îñâіòè).

Òèïîâà îñâіòíÿ ïðîãðàìà ìàє ìіñòèòè:
âèìîãè äî îñіá, ÿêі ìîæóòü ðîçïî÷àòè íàâ÷àííÿ çà îñâіòíüîþ ïðî-
ãðàìîþ;
çàãàëüíèé îáñÿã íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ íà âіäïîâіäíîìó ðіâíі
(öèêëі) ïîâíîї çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè (â ãîäèíàõ), éîãî ðîçïî-
äіë ìіæ îñâіòíіìè ãàëóçÿìè çà ðîêàìè íàâ÷àííÿ;
ïåðåëіê âàðіàíòіâ òèïîâèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàíіâ òà ìîäåëüíèõ íà-
â÷àëüíèõ ïðîãðàì;
ðåêîìåíäîâàíі ôîðìè îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó;
îïèñ іíñòðóìåíòàðіþ îöіíþâàííÿ […]

Ìîäåëüíà íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà – äîêóìåíò, ùî âèçíà÷àє îðієíòîâíó
ïîñëіäîâíіñòü äîñÿãíåííÿ î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ ó÷íіâ,
çìіñò íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà (іíòåãðîâàíîãî êóðñó) òà âèäè íàâ÷àëüíîї
äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, ðåêîìåíäîâàíèé äëÿ âèêîðèñòàííÿ â îñâіòíüîìó ïðî-
öåñі â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì […].

Îñâіòíі ïðîãðàìè, ðîçðîáëåíі íà îñíîâі òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì,
ìàþòü:

âіäïîâіäàòè ñòðóêòóðі òèïîâîї îñâіòíüîї ïðîãðàìè òà âèçíà÷åíèì
íåþ âèìîãàì äî îñіá, ÿêі ìîæóòü ðîçïî÷àòè íàâ÷àííÿ çà îñâіòíüîþ
ïðîãðàìîþ çàêëàäó îñâіòè;
âèçíà÷àòè (îáñÿãîì, íå ìåíøèì íіæ âñòàíîâëåíî âіäïîâіäíîþ òè-
ïîâîþ îñâіòíüîþ ïðîãðàìîþ) çàãàëüíèé îáñÿã íàâ÷àëüíîãî íàâàí-
òàæåííÿ íà âіäïîâіäíîìó ðіâíі (öèêëі) ïîâíîї çàãàëüíîї ñåðåäíüîї
îñâіòè (â ãîäèíàõ), éîãî ðîçïîäіë ìіæ îñâіòíіìè ãàëóçÿìè çà ðîêà-
ìè íàâ÷àííÿ;
ìіñòèòè íàâ÷àëüíèé ïëàí, ùî ґðóíòóєòüñÿ íà îäíîìó ç âàðіàíòіâ
òèïîâèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàíіâ âіäïîâіäíîї òèïîâîї îñâіòíüîї ïðîãðà-
ìè і ìîæå ïåðåäáà÷àòè ïåðåðîçïîäіë ãîäèí (ó âèçíà÷åíîìó òèïî-
âèì íàâ÷àëüíèì ïëàíîì îáñÿçі) ìіæ îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âèâ÷åííÿ
íàâ÷àëüíèìè ïðåäìåòàìè (êðіì äåðæàâíîї ìîâè) ïåâíîї îñâіòíüîї
ãàëóçі, ÿêі ìîæóòü âèâ÷àòèñÿ îêðåìî òà/àáî іíòåãðîâàíî ç іíøèìè 
íàâ÷àëüíèìè ïðåäìåòàìè;
ìіñòèòè ïåðåëіê ìîäåëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ÿêі çàêëàä îñâі-
òè âèêîðèñòîâóє â îñâіòíüîìó ïðîöåñі, òà/àáî íàâ÷àëüíèõ ïðî-
ãðàì, çàòâåðäæåíèõ ïåäàãîãі÷íîþ ðàäîþ, ùî ìàþòü ìіñòèòè îïèñ
ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ç íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ (іíòåãðîâàíèõ
êóðñіâ) â îáñÿçі, íå ìåíøîìó íіæ âñòàíîâëåíî âіäïîâіäíèìè ìî-
äåëüíèìè íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè;
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îïèñ ôîðì îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó òà іíñòðóìåíòàðіþ îöі-
íþâàííÿ.

Îñâіòíÿ ïðîãðàìà, ðîçðîáëåíà íå íà îñíîâі òèïîâîї îñâіòíüîї ïðî-
ãðàìè, ïіäëÿãàє çàòâåðäæåííþ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷îї âëàäè 
іç çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñòі îñâіòè ó ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó öåíòðàëüíèì 
îðãàíîì âèêîíàâ÷îї âëàäè ó ñôåðі îñâіòè і íàóêè.

Íå ïіäëÿãàþòü çàòâåðäæåííþ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷îї âëà-
äè іç çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñòі îñâіòè (Äåðæàâíà ñëóæáà ÿêîñòі îñâіòè):

òèïîâі îñâіòíі ïðîãðàìè;
îñâіòíі ïðîãðàìè çàêëàäіâ îñâіòè, ðîçðîáëåíі íà îñíîâі òèïîâèõ 
îñâіòíіõ ïðîãðàì;
îñâіòíі ïðîãðàìè, çàòâåðäæåíі çàêëàäàìè îñâіòè ïіñëÿ ïðîõîäæåí-
íÿ іíñòèòóöіéíîãî àóäèòó, ùî çàñâіä÷èâ âèñîêèé ðіâåíü їõíüîї 
îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі òà âíóòðіøíüîї ñèñòåìè çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñòі 
îñâіòè.

Íå ìîæóòü áóòè çàòâåðäæåíі òà âèêîðèñòîâóâàòèñÿ îñâіòíі ïðîãðà-
ìè, ùî íå ïåðåäáà÷àþòü äîñÿãíåííÿ ó÷íÿìè ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ, âè-
çíà÷åíèõ äåðæàâíèìè ñòàíäàðòàìè [2]. Íà áàçі îñâіòíüîї ïðîãðàìè çà-
êëàä îñâіòè ñêëàäàє òà çàòâåðäæóє íàâ÷àëüíèé ïëàí, ùî êîíêðåòèçóє
îðãàíіçàöіþ îñâіòíüîãî ïðîöåñó [1].

Íà îñíîâі âèçíà÷åíîãî â îñâіòíіé ïðîãðàìі çàêëàäó îñâіòè íàâ÷àëüíî-
ãî ïëàíó ïåäàãîãі÷íà ðàäà ñêëàäàє, à éîãî êåðіâíèê çàòâåðäæóє ðі÷íèé 
íàâ÷àëüíèé ïëàí (îäèí àáî äåêіëüêà), â ÿêîìó êîíêðåòèçóєòüñÿ ïåðå-
ëіê íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ (іíòåãðîâàíèõ êóðñіâ), îáîâ’ÿçêîâèõ äëÿ âè-
â÷åííÿ, âèáіðêîâèõ (çà âèáîðîì ó÷íіâ) îñâіòíіõ êîìïîíåíòіâ, çîêðåìà, 
íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ, êóðñіâ, іíòåãðîâàíèõ êóðñіâ, òà êіëüêіñòü íà-
â÷àëüíèõ ãîäèí íà òèæäåíü (òà/àáî êіëüêіñòü ãîäèí íà íàâ÷àëüíèé ðіê).

Òèïîâèé íàâ÷àëüíèé ïëàí – ñêëàäíèê òèïîâîї îñâіòíüîї ïðîãðàìè, 
ùî âèçíà÷àє çàãàëüíèé îáñÿã íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ íà âіäïîâіä-
íîìó ðіâíі (öèêëі) ïîâíîї çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè (â íàâ÷àëüíèõ ãî-
äèíàõ), éîãî ðåêîìåíäîâàíèé ðîçïîäіë çà ðîêàìè íàâ÷àííÿ ìіæ íà-
â÷àëüíèìè ïðåäìåòàìè (іíòåãðîâàíèìè êóðñàìè), îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ
âèâ÷åííÿ, ïîñëіäîâíіñòü їõ âèâ÷åííÿ, à òàêîæ êіëüêіñòü ãîäèí íà âè-
â÷åííÿ âèáіðêîâèõ îñâіòíіõ êîìïîíåíòіâ, çîêðåìà, íàâ÷àëüíèõ ïðåä-
ìåòіâ, êóðñіâ, іíòåãðîâàíèõ êóðñіâ.

Äåðæàâíі òà êîìóíàëüíі çàêëàäè îñâіòè ðåàëіçóþòü îñâіòíі ïðîãðàìè 
çà êîøòè äåðæàâíîãî, ìіñöåâèõ áþäæåòіâ, іíøèõ äæåðåë, íå çàáîðîíåíèõ 
çàêîíîäàâñòâîì, і íå ìîæóòü ðåàëіçîâóâàòè ÷è çàáåçïå÷óâàòè (ïîâíіñòþ 
àáî ÷àñòêîâî) ñâîї îñâіòíі ïðîãðàìè çà êîøòè áàòüêіâ òà/àáî ó÷íіâ.

Îñâіòíі ïðîãðàìè ïðèâàòíèõ і êîðïîðàòèâíèõ çàêëàäіâ îñâіòè ìî-
æóòü ìіñòèòè (çà ðàõóíîê âëàñíèõ íàäõîäæåíü) çáіëüøåíó êіëüêіñòü 
íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ (іíòåãðîâàíèõ êóðñіâ) òà/àáî íàâ÷àëüíèõ ãîäèí 
ïîðіâíÿíî ç âіäïîâіäíèìè òèïîâèìè îñâіòíіìè ïðîãðàìàìè, çà óìîâè 
äîòðèìàííÿ âèìîã ñàíіòàðíîãî çàêîíîäàâñòâà [2].

Íà îñíîâі íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè ïðåäìåòà/іíòåãðîâàíîãî êóðñó ïåäà-
ãîãè ñêëàäàþòü êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íå ïëàíóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì 
íàâ÷àëüíèõ ìîæëèâîñòåé ó÷íіâ êëàñó.

Êàëåíäàðíèé (êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íèé) ïëàí є îñíîâíèì ðîáî÷èì äî-
êóìåíòîì, ÿêèé âèçíà÷àє ïåäàãîãі÷íó äіÿëüíіñòü ó÷èòåëÿ òà äîïîìàãàє 
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äîñÿãòè î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ. Êàëåíäàðíå ïëàíóâàííÿ  ó÷è-
òåëü ðîçðîáëÿє ñàìîñòіéíî àáî ñïіëüíî ç іíøèìè ïåäàãîãàìè â ñòðóê      òóðі 
ìåòîäè÷íîãî îá’єäíàííÿ (êîìіñії) çàêëàäó îñâіòè.

Ðîçðîáëþþ÷è êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íі ïëàíè, ïîòðіáíî îðієíòóâà-
òèñÿ íà:

Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè;
íàâ÷àëüíі ïðîãðàìè ïðåäìåòіâ (êóðñіâ);
ìîäåëüíі íàâ÷àëüíі ïðîãðàìè (ÿêùî âîíè ïåðåäáà÷åíі òèïîâîþ
îñâіòíüîþ ïðîãðàìîþ);
îñâіòíþ ïðîãðàìó çàêëàäó îñâіòè.

Êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íèé ïëàí, íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà ìàþòü áóòè
ñèíõðîíіçîâàíі ç îñâіòíüîþ ïðîãðàìîþ çàêëàäó îñâіòè. Îáñÿã çàïëà-
íîâàíèõ ãîäèí çà ïëàíîì íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè àáî
áóòè ìåíøèé çà îáñÿã ãîäèí ðîáî÷îãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó
îñâіòíüîї ïðîãðàìè çàêëàäó îñâіòè [6].

Âçàєìîçâ’ÿçêè ïîõіäíèõ äîêóìåíòіâ

Модельна/-і
навчальна/-і
програма/-и

Типовий 
навчальний план

Навчальні
програми

Робочий 
навчальний план

Стандарт Базовий
навчальний план

Типова (рамкова)
освітня програма

(передбачена
Законом «Про 

освіту»)

Освітня програма
закладу освіти

Êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íèé ïëàí, êðіì òåì óðîêіâ òà äàò їõíüîãî
ïðîâåäåííÿ, ìîæå ìіñòèòè îïèñ íàñêðіçíèõ çìіñòîâèõ ëіíіé, âèçíà-
÷åííÿ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ÿêі ðîçâèâàþòüñÿ íà äàíîìó çà-
íÿòòі, äîìàøíі çàâäàííÿ, іíøі êîìïîíåíòè íà ðîçñóä â÷èòåëÿ. І
ìîæå ðîçðîáëÿòèñÿ íå òіëüêè äëÿ êëàñíî-óðî÷íîї, àëå é äëÿ іíøèõ
îðãàíіçàöіéíèõ ôîðì îñâіòíüîãî ïðîöåñó. Âîíè ìîæóòü ðîçðîáëÿòèñü
íà ñåìåñòð àáî íà âåñü íàâ÷àëüíèé ðіê. Ðîçãëÿäàþòüñÿ і ïîãîäæóþòü-
ñÿ íà çàñіäàííÿõ ìåòîäè÷íèõ îá’єäíàíü (êîìіñіé) çàêëàäó îñâіòè òà 
çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ç íàâ÷àëüíîї ðîáîòè [5].

Êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íå ïëàíóâàííÿ – öå ðåçóëüòàò òâîð÷îї ðîáîòè
â÷èòåëÿ, éîãî áà÷åííÿ ñïîñîáіâ і íàïðÿìіâ îòðèìàííÿ î÷іêóâàíèõ
ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ. 

Îôîðìëåííÿ êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íîãî òà ïîóðî÷íîãî ïëàíóâàííÿ
ìàє âіäáóâàòèñÿ â äîâіëüíіé ôîðìі ç âèêîðèñòàííÿì áóäü-ÿêèõ çàñî-
áіâ – äðóêîâàíèõ, åëåêòðîííèõ òîùî. Íàñàìïåðåä ïëàíóâàííÿ ìàє 

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 



201

áóòè çðó÷íèì äëÿ âèêîðèñòàííÿ ñàìèì ó÷èòåëåì. Ôîðìàò, îáñÿã, ñòðóêòó-
ðà, çìіñò òà îôîðìëåííÿ êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íèõ і ïîóðî÷íèõ ïëàíіâ (êîí-
ñïåêòіâ/ñöåíàðіїâ) – іíäèâіäóàëüíà ñïðàâà â÷èòåëÿ. Íåïðèïóñòèìî àäìіíі-
ñòðàöієþ çàêëàäіâ òà ìåòîäè÷íèõ ñëóæá (ìåòîäêàáіíåòіâ, óïðàâëіíü òîùî) 
âñòàíîâëþâàòè äëÿ ïåäàãîãіâ óíіâåðñàëüíі ñòàíäàðòè òàêèõ äîêóìåíòіâ 
ó ìåæàõ çàêëàäó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè ìіñòà, ðàéîíó ÷è îáëàñòі. Çà 
íèìè çàëèøàєòüñÿ ïðàâî íàäàâàòè ìåòîäè÷íó äîïîìîãó ïåäàãîãàì, ùîá 
ïîëіïøèòè îñâіòíіé ïðîöåñ. Âèâàæåíå ïëàíóâàííÿ, ÿê íå äèâíî, çâîäèòü 
íàíіâåöü íàâіòü ïèòàííÿ äèñöèïëіíè â êëàñі. Íóäüãà íà óðîöі – öå ïðè-
÷èíà íîìåð îäèí ó äåçîðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Ó÷èòåëі, ÿêі ùî-
äíÿ ðîçðîáëÿþòü òà ðåàëіçóþòü öіêàâі óðîêè, ìàéæå íå ìàþòü ïðîáëåì ç 
äèñöèïëіíîþ â êëàñі. Òàêі óðîêè ñòâîðþþòü çàâäÿêè ðåòåëüíîìó ïëàíó-
âàííþ òà ïіäãîòîâöі äî íèõ.

Îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè (êóðñó) [6]

Предмет або курс може охоплю-
вати весь зміст освітньої галузі
або його частину, а також по-
єднувати зміст різних галузей.
Залежно від цього надається на-
зва.
Наприклад:

«Я досліджую світ» – інтегро-
ваний курс, який охоплює сім
освітніх галузей

Освітня галузь – складник зміс-
ту освіти, що відображає певну
сферу вивченя або об’єднує спо-
ріднені сфери.
У програмі зазначається:
галузь, до якої належить пред-
мет або курс (або галузі, які
він поєднує)
орієнтований навчальний час,
відведений на кожну галузь

Мета галузі визначає її «життєву
місію» та відображає «компе-
тентнісний потеціал».
Загальні цілі вказують, які вміння
розвиває галузь.
Кожній цілі відповідає конкретна
група вмінь.
У програмі вказуються мета і за-
гальні цілі освітньої(х) галузі(ей),
які становлять зміст програми.

Елемент Пояснення Звідки взято 
інформацію

Назва предмета 
або курсу

Освітня галузь
або галузі (якщо
предмет або курс
інтегрований),
вивчення яких
передбачається

в рамках конкретної 
програми

Мета
і загальні цілі

Базовий навчаль-
ний план
Типовий навчаль-
ний план МОН
Робочий навчаль-
ний план закладу 
освіти
Модельна (типова) 
навчальна про-
грама

Розділ «Державні 
вимоги до рівня 
загальноосвітгьої
підготовки учня/
учениці»

Відповідний(і)
підрозділ(и)
освітної(их)
галузі(ей)
у розділі «Державні
вимоги до рівня 
загальноосвітньої
підготовки учня/
учениціучениці
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Загальні очікувані результати 
вказують на рівень розвитку кож-
ного вміння на завершення ци-
клу (1–2 кл. і 3–4 кл.).
У програму вносяться загаль-
ні очікувані результати, які від-
повідають загальним цілям 
освітньої(их) галузі(ей) навчаль-
ної програми.

Зміст кожної освітньої галузі ві-
дображено у змістових лініях, які  
окреслюють її внутрішню струк-
туру та систематизують конкрет-
ні очікувані результати галузі.
Під час підготовки навчальної 
програми зазначаються змістові 
лінії відповідних освітніх галузей.

Конкретні очікувані результати 
визначають обов’язковий зміст, 
«ядро знань». Через засвоєння 
цього «ядра знань» відбува-
ється розвиток умінь згідно із
загальними цілями відповідних 
галузей.
Кожен конкретний очікуваний 
результат прив’язаний до за-
гальної цілі освітньої галузі і 
конкретного загального очікува-
ного  результату за допомогою 
системи індексів.
Конкретні очікувані результати 
впорядковуються в логічній по-
слідовності за тижнями.

Загальні очікувані
результати (ЗОР) 
навчання в рамках 

курсу 

Змістові лінії

Конкретні очікувані К
результати (КОР)

Таблиця «Змістові 
лінії та конкретні 
очікувані резуль-
тати» в рамках
відповідної освіт-
ньої галузі (розділ 
«Змістові лінії та 
конкретні очікувані 
результати»)

Таблиця «Змістові 
лінії та конкретні 
очікувані резуль-
тати» в рамках
відповідної освіт-
ньої галузі (розділ 
«Змістові лінії та 
конкретні очікувані 
результати»)

Таблиця «Загальні
очікувані резуль-
тати» в рамках
відповідної(их)
освітньої(их) 
галузі(ей) (розділ 
«Державні вимоги 
до рівня загально-
освітньої підготов-
ки учня/учениці»)

Очікувані результати тижня відо-
бражають кроки на шляху до до-
сягнення відповідного конкрет-
ного очікуваного результату.
Кожен очікуваний результат 
тижня прив’язаний до конкрет-
ного очікуваного результату за
допомогою системи індексів.

Очікувані 
результати тижня

Модельна (типова)
навчальна про-
грама
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Вказуються:
види навчальної діяльності, 
які здійснюватимуться під час 
реалізації програми:

групова робота
рольові ігри
експерименти
спостереження
группроєкти тощо

умови їх виконання
місця проведення
необхідні засоби і ресур-
си тощо.

Орієнтовна навчальна діяль-
ність укладається за днями тиж-
ня відповідно до сформульова-
них на цей тиждень очікуваних
результатів.

Навчальна 
діяльність
та умови

її виконання

Національна елек-
тронна платформа

Вказуються навчальні ресурси 
(відповідні навчально-методичні
комплекти, підручники, посібни-
ки, медіаресурси, ігри тощо), які
співвідносяться з відповідними
розділами програми.
Навчальні ресурси добираються
до запланованої навчальної ді-
яльності.

Перелік 
навчальних
ресурсів

Національна елек-
тронна платформа

Вказуються види засобів спосте-
реження, які дають змогу оціню-
вати навчальний досвід кожної 
дитини у класній кімнаті, напри-
клад:
записи життєвих епізодів
списки перевірки і облікові
картки
фото- і відеофіксацію
учнівські та учительські порт-
фоліо
випитання для самооцінки 
учнів
письмові тести

Перелік засобів
спостереження
і оцінювання

Національна елек-
тронна платформа

Ïіä ÷àñ ñêëàäàííÿ êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íîãî ïëàíóâàííÿ
ñëіä âðàõîâóâàòè, ùî «âàðіàòèâíіñòü çìіñòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè
çàáåçïå÷óєòüñÿ òàêîæ øëÿõîì çàïðîâàäæåííÿ ðåçåðâíîãî
÷àñó â îñâіòíіé ïðîãðàìі çàêëàäó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè, 
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ùî ñïðèÿє, çîêðåìà, çàäîâîëåííþ îñâіòíіõ ïîòðåá çäîáóâà÷іâ îñâіòè,
âèðіâíþâàííþ їõ äîñÿãíåíü, ðîçâèòêó íàñêðіçíèõ óìіíü» [4].

Ó÷èòåëü ìîæå ðîçïîäіëÿòè ðåçåðâíèé ÷àñ íà âëàñíèé ðîçñóä, íà-
ïðèêëàä, äëÿ âäîñêîíàëåííÿ âìіíü, äîñëіäæåííÿ ìіñöåâîãî ñåðåäîâèùà
(äîâêіëëÿ), ó ÿêîìó ìåøêàþòü äіòè, êðàєçíàâ÷èõ ðîçâіäîê, äîñëіäíèöü-
êî-ïіçíàâàëüíèõ ïðîєêòіâ òà åêñêóðñіé, çîêðåìà ç іíіöіàòèâè äіòåé.

Äëÿ ïîäîëàííÿ ðîçáіæíîñòåé ó íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåííÿõ ó÷íіâ íà-
ïðèêіíöі çàâåðøàëüíîãî åòàïó (âèâ÷åííÿ òåìè, ðîçäіëó, ìîäóëÿ òîùî)
äîöіëüíèì є ïðîâåäåííÿ ðåôëåêñіéíîãî òèæíÿ.

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. Íàçâіòü, ùî ìàє áóòè îáîâ’ÿçêîâî âðàõîâàíî òà âіäîáðàæåíî ó êà-
ëåíäàðíî-òåìàòè÷íîìó ïëàíóâàííі. Ùî âіëüíî ìîæóòü îáèðàòè â÷è-
òåëі? ßê ìàþòü ðîçïîäіëÿòèñÿ íàâ÷àëüíі òà ðåçåðâíі ãîäèíè?
2. Íàñêіëüêè ó÷àñíèêè îñâіòíüîãî ïðîöåñó çàëó÷åíі äî âèâ÷åííÿ
âíóòðіøíüîї ñèñòåìè çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñòі îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі òà
ÿêîñòі îñâіòè?
3. Çàïîâíіòü íà âèáіð îäíó ç òàáëèöü Îðієíòîâíîї íàâ÷àëüíîї ïðî-
ãðàìè (âіäïîâіäíî äî ÿêîї ïіäãîòîâëåíî ïіäðó÷íèê) äëÿ îäíîãî ç ðîç-
äіëіâ îáðàíîãî âàìè ïіäðó÷íèêà äëÿ 3–4 êëàñó çàêëàäіâ çàãàëüíîї
ñåðåäíüîї îñâіòè.

Ï ð è ì і ò ê à. Îðієíòîâíà íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà – äîêóìåíò, ðîçðîáëåíèé íà 
áàçі îäíієї ç òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì òà ó ïîâíіé âіäïîâіäíîñòі äî íåї, ó ÿêî-
ìó ïðåäñòàâëåíî àâòîðñüêå áà÷åííÿ іíòåãðàöії òà ïîñëіäîâíîãî ðîçãîðòàííÿ
çìіñòó îñâіòíіõ ãàëóçåé/ïîñëіäîâíîãî ðîçãîðòàííÿ ïðîãðàìîâîãî çìіñòó ïðåä-
ìåòà âèâ÷åííÿ, ùî çàáåçïå÷óє äîñÿãíåííÿ î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ. Îðієíòîâíà
íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà ìіñòèòü îïèñ çìіñòó ïðåäìåòà, ùî ñòðóêòóðóþòü çà òåìà-
ìè/ïðîáëåìàìè/ïðîєêòàìè/áëîêàìè òîùî; âèäè íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі; î÷і-
êóâàíі ðåçóëüòàòè, íà äîñÿãíåííÿ ÿêèõ ñïðÿìîâàíі çàïðîïîíîâàíèé çìіñò
і âèäè íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі; îðієíòîâíà êіëüêіñòü ãîäèí íà êîæíó òåìó.
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3. Êîíöåïöіÿ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè. Ðåæèì äîñòóïó – https://mon.gov.
ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.
pdf.

4. Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè, çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ Êàáі-
íåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè 21 ëþòîãî 2018 ð. № 87 (ó ðåäàêöії ïîñòàíîâè Êàáіíå-
òó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 24 ëèïíÿ 2019 ð. № 688).

5. Áîáðîâñüêèé Ì. Â., Ãîðáà÷îâ Ñ. І., Çàïëîòèíñüêà Î. Î. Ðåêîìåíäàöії äî
ïîáóäîâè âíóòðіøíüîї ñèñòåìè çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñòі îñâіòè ó çàêëàäі çàãàëüíîї
ñåðåäíüîї îñâіòè. – Êèїâ, Äåðæàâíà ñëóæáà ÿêîñòі îñâіòè, 2020. – 240 ñ.

6. Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà: ïîðàäíèê äëÿ â÷èòåëÿ / çà çàã. ðåä. Í. Ì. Áі-
áіê. – Êèїâ : Ëіòåðà ËÒÄ, 2018. – 160 ñ. https://nus.org.ua/wp-content/
uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf.

7. Strategies for Teachers: The Power of Preparation and Planning/.
8. http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/system_khpi.pdf.
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7.2. ßê ñêëàñòè àâòîðñüêó ïðîãðàìó

Тільки маючи програму, можна розраховувати 
на надпрограмні несподіванки.

Êàðîëü Іæіêîâñüêèé – ïîëüñüêèé æóðíàëіñò,
ëіòåðàòóðíèé êðèòèê, êіíîçíàâåöü

Îñíîâîþ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі â îñâіòíüîìó çàêëàäі є íàâ÷àëüíà 
ïðîãðàìà – íîðìàòèâíèé äîêóìåíò, ó ÿêîìó ïðåäñòàâëåíі îñíîâíі çíà-
ííÿ, âìіííÿ і íàâè÷êè, ÿêі ïіäëÿãàþòü çàñâîєííþ ç íàâ÷àëüíèõ ïðåä-
ìåòіâ òà äèñöèïëіí. Âîíà âêëþ÷àє ïåðåëіê òåì і їõíіé ðåôåðàòèâíèé 
îïèñ (âèêëàä îñíîâíèõ ïèòàíü ó çàäàíіé ïîñëіäîâíîñòі), ðåêîìåíäàöії 
çà êіëüêіñòþ ÷àñó íà êîæíó òåìó, ðîçïîäіë їõ çà ðîêàìè íàâ÷àííÿ.

Òåðìіí «íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà» óíîðìîâàíî â ÄÑÒÓ 3017: 2015 «Âè-
äàííÿ. Îñíîâíі âèäè. Òåðìіíè òà âèçíà÷åííÿ» і çà õàðàêòåðîì іíôîð-
ìàöії âіäíåñåíî äî êàòåãîðії íàâ÷àëüíèõ âèäàíü. Íàòîìіñòü ó Çàêîíі 
Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó» óâåäåíî ïîíÿòòÿ «îñâіòíÿ ïðîãðàìà» ÿê єäèíèé 
êîìïëåêñ îñâіòíіõ êîìïîíåíòіâ (ïðåäìåòіâ âèâ÷åííÿ, äèñöèïëіí, іíäè-
âіäóàëüíèõ çàâäàíü, êîíòðîëüíèõ çàõîäіâ òîùî), ñïëàíîâàíèõ і îðãàíі-
çîâàíèõ äëÿ äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ.

Ìåòà íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè – ïëàíóâàííÿ, îðãàíіçàöіÿ é óïðàâëіííÿ 
îïàíóâàííÿì êîíêðåòíîї íàâ÷àëüíîї äèñöèïëіíè, ðîçâèòêîì îñîáèñòîñ-
òі ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé îñâіòíüîãî ïðîöåñó ïåâíîãî çàêëàäó òà 
êîíòèíãåíòó çäîáóâà÷іâ îñâіòè.

Ïîðÿäîê ðîçðîáëåííÿ é çàïðîâàäæåííÿ íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè äëÿ 
çàêëàäіâ îñâіòè âèçíà÷àє Ìіíіñòåðñòâî îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè. Ç óïðî-
âàäæåííÿì Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè çìіñò íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè îíîâ-
ëþєòüñÿ.

Íàâ÷àëüíі ïðîãðàìè ðîçðîáëÿþòü: 
äëÿ âñіõ òèïіâ çàêëàäіâ îñâіòè àáî îêðåìî äëÿ ñåðåäíіõ çàãàëüíî-
îñâіòíіõ øêіë;
ñïåöіàëіçîâàíèõ øêіë ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì îäíîãî àáî êіëü-
êîõ ïðåäìåòіâ, êóðñіâ àáî äèñöèïëіí;
ãіìíàçіé, ëіöåїâ, êîëåãіóìіâ; 
ñïåöіàëüíèõ çàãàëüíîîñâіòíіõ øêіë, ñåðåä ÿêèõ øêîëè-іíòåðíàòè 
äëÿ äіòåé ç îñîáëèâèìè îñâіòíіìè ïîòðåáàìè; 
äëÿ çàêëàäіâ äîøêіëüíîї і ïîçàøêіëüíîї îñâіòè; 
äëÿ іíøèõ çàêëàäіâ, ùî çàáåçïå÷óþòü çäîáóòòÿ ïîâíîї ñåðåäíüîї 
îñâіòè â ñèñòåìі ïðîôåñіéíîї (ïðîôåñіéíî-òåõíі÷íîї) ôàõîâîї ïå-
ðåäâèùîї îñâіòè (çàêëàäè І–ІІ ðіâíÿ àêðåäèòàöії).

Ðîçðіçíÿþòü íàâ÷àëüíі ïðîãðàìè çà ðіâíåì íîâèçíè (òèïîâà, àäàï-
òîâàíà, àâòîðñüêà) і ìіñöåì ó íàâ÷àëüíîìó ïëàíі (íàâ÷àëüíà äèñöè-
ïëіíà, ñïåöêóðñ, êóðñ çà âèáîðîì, ôàêóëüòàòèâíèé êóðñ, ãóðòîê) [1].

Àâòîðñüêі ÷è àäàïòîâàíі íàâ÷àëüíі ïðîãðàìè ïðåäìåòіâ òà êóðñіâ 
ñòâîðþþòü ó÷èòåëі (ñàìîñòіéíî àáî îá’єäíàâøèñü) íà îñíîâі îñâіò-
íüîãî ñòàíäàðòó àáî çà çðàçêîì òèïîâîї (ìîäåëüíîї) íàâ÷àëüíîї ïðî-
ãðàìè. 
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Àâòîðñüêà íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà – öå ñïðîєêòîâàíèé àâòîðîì
àáî àâòîðñüêèì êîëåêòèâîì íà îñíîâі âëàñíîї ìåòîäè÷íîї êîíöåïöії
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ, ñïðÿìîâàíèé íà îíîâëåííÿ çìіñòó òà
ÿêîñòі îñâіòè.

Ïðîãðàìè є ñêëàäîâèìè ïðîãðàìíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ îñâіò-
íüîãî ïðîöåñó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Äëÿ íèõ õàðàêòåðíі îðèãіíàëüíі 
êîíöåïöії òà ïîáóäîâà çìіñòó. Íàçâà «àâòîðñüêà» ïîòðåáóє äîêóìåíòàëü-
íèõ ïіäòâåðäæåíü íîâèçíè é íàëåæíîñòі öієї íîâèçíè àâòîðó. Àâòîðñüêі 
ïðîãðàìè áàçóþòüñÿ íà àâòîðñüêіé êîíöåïöії ïîáóäîâè çìіñòó íàâ÷àëü-
íîãî êóðñó ç äàíîãî ïðåäìåòà, ó çâ’ÿçêó іç ÷èì öі ïðîãðàìè íå ìàþòü 
àíàëîãіâ. Àâòîðñüêó ïðîãðàìó ðîçðîáëÿє îäèí àâòîð àáî ãðóïà àâòîðіâ. 

Íàâ÷àëüíèé çìіñò àâòîðñüêèõ ïðîãðàì âіäðіçíÿєòüñÿ âіä òèïîâèõ: 
âîíè âòіëþþòü àâòîðñüêå áà÷åííÿ òèõ ÷è іíøèõ òåîðіé, ìіñòÿòü 
ñóá’єêòèâíèé ïîãëÿä íà ÿâèùà і ïðîöåñè, ùî âèâ÷àþòüñÿ. Ïðîòå òàêі 
ïðîãðàìè ðîçðîáëÿþòü îáîâ’ÿçêîâî ç óðàõóâàííÿì âèìîã äåðæàâíîãî 
ñòàíäàðòó. Àâòîðñüêі ïðîãðàìè ìàþòü ïðîõîäèòè ðåöåíçóâàííÿ íàóêîâ-
öіâ, ïåäàãîãіâ, ïðàêòè÷íèõ ïñèõîëîãіâ àáî ìåòîäèñòіâ. ßêùî ïðîãðàìà 
ìàє ðåöåíçії, òî її ìîæå ðîçãëÿíóòè ïåäàãîãі÷íà ðàäà øêîëè. Çàïðîâà-
äæåííþ àâòîðñüêîї íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè ïåðåäóє åêñïåðòèçà, àïðîáàöіÿ. 
Àâòîðñüêі ïðîãðàìè ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ ãóðòêîâîї ðîáîòè òà 
âèêëàäàííÿ ñïåöêóðñіâ, êóðñіâ çà âèáîðîì, ôàêóëüòàòèâíèõ êóðñіâ. 

Ðåçóëüòàò іíòåëåêòóàëüíîї ïðàöі ïåäàãîãà і є ðåçóëüòàòîì éîãî äîñëіä-
íèöüêîї ðîáîòè ç àíàëіçó âæå íàÿâíèõ ïðîãðàì âіäïîâіäíîї òåìàòèêè, ñó-
÷àñíèõ ìåòîäèê, іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé íàâ÷àííÿ, ïåðåäîâîãî ïåäàãîãі÷-
íîãî äîñâіäó. Çàçâè÷àé öÿ ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àє: âèêëàäàííÿ íîâîãî êóðñó 
(ïðåäìåòà); ðåàëіçàöіþ âëàñíîãî ïіäõîäó ïåäàãîãà äî òðàäèöіéíèõ òåì.

Ïðèíöèïè ïîáóäîâè àâòîðñüêîї ïðîãðàìè
âіäïîâіäíіñòü ïðîãðàìè çàâäàííÿì ðîçâèòêó, íàâ÷àííÿ é âèõîâàí-
íÿ äіòåé;
íàóêîâіñòü, ñèñòåìàòè÷íіñòü і ïîñëіäîâíіñòü, âіäïîâіäíіñòü íà-
â÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ïðîãðàìè ðіâíþ çíàíü і ðîçâèòêó äіòåé ïåâ-
íîãî âіêó;
íàñòóïíіñòü ó âèâ÷åííі ìàòåðіàëó;
âçàєìîçâ’ÿçîê ìіæ íàâ÷àëüíèìè ïðåäìåòàìè, ÿêèé âіäîáðàæàє
ïðèðîäíі çâ’ÿçêè ìіæ ÿâèùàìè îá’єêòèâíîãî ñâіòó (ïîãîäæåííÿ
çìіñòó ç ïðîãðàìàìè ñóìіæíèõ äèñöèïëіí);
óðàõóâàííÿ äîñâіäó ñòâîðåííÿ é àïðîáàöії ÷èííèõ àíàëîãі÷íèõ 
ïðîãðàì;
ìîæëèâîñòі äëÿ ðåàëіçàöії ïðèíöèïіâ äèôåðåíöіàöії òà іíäèâіäóà-
ëіçàöії ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñі;
âіäïîâіäíіñòü ïðîãðàìè íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîìó òà ìàòåðіàëüíî-
òåõíі÷íîìó çàáåçïå÷åííþ.

Îñíîâíі ñòðóêòóðíі åëåìåíòè àâòîðñüêîї íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè
Ñòðóêòóðà і çìіñò àâòîðñüêîї ðîçðîáêè ïîâèííà âêëþ÷àòè: òèòóëü-

íèé àðêóø, ïîÿñíþâàëüíó çàïèñêó, îïèñ ðîçäіëіâ, íàâ÷àëüíî-òåìàòè÷-
íèé ïëàí, äîäàòêè.
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Òèòóëüíèé àðêóø ìіñòèòü íàçâó àâòîðñüêîї ðîçðîáêè, її ôîðìó (íà-
â÷àëüíà, âèõîâíà ïðîãðàìà, êîíöåïöіÿ, ìåòîäè÷íі ðåêîìåíäàöії); іí-
ôîðìàöіþ ïðî êîíòèíãåíò ó÷íіâ, äëÿ ÿêèõ âîíà ïðèçíà÷åíà; ÏІÁ àâòî-
ðà (àâòîðіâ) іç çàçíà÷åííÿì ïîñàäè òà ìіñöÿ ðîáîòè; ðіê і ìіñöå 
ðîçðîáëåííÿ ïðîïîíîâàíèõ ìàòåðіàëіâ.

Ïîÿñíþâàëüíà çàïèñêà ðîçêðèâàє:
 àêòóàëüíіñòü ñòâîðåííÿ àâòîðñüêèõ ðîçðîáîê (âèõîäÿ÷è іç ÿêîї 
îá’єêòèâíîї æèòòєâîї ïîòðåáè ïîíîâëåííÿ òîãî ÷è іíøîãî êîìïî-
íåíòà îñâіòíüîãî ïðîöåñó âèïëèâàє íåîáõіäíіñòü ó ñòâîðåííі äàíîї 
àâòîðñüêîї ðîçðîáêè; ÿêі ïðîáëåìè і ïðîòèðі÷÷ÿ îñâіòíüîãî ïðîöå-
ñó ìîæå âèðіøèòè äàíà àâòîðñüêà ðîçðîáêà);

 íîâèçíó àâòîðñüêîї ðîçðîáêè (ÿêà іäåÿ ïîêëàäåíà â îñíîâó ïåäàãî-
ãі÷íîї ðîçðîáêè, çàäóì);

 ìåòîäîëîãі÷íі ïîëîæåííÿ àâòîðñüêîї ðîçðîáêè (îñíîâíі òåîðåòè÷íі 
іäåї, ïîêëàäåíі â îñíîâó ðîçðîáêè (ó ìіðó íåîáõіäíîñòі ðîçêðèòè 
êàòåãîðії é ïîíÿòòÿ, ÿêі òðàïëÿþòüñÿ â ðîçðîáöі, ÿêùî їõ âèêî-
ðèñòàííÿ â ïåâíіé ãàëóçі íàóêè íîñèòü íåîäíîçíà÷íèé õàðàêòåð).

Ìåòà і çàâäàííÿ àâòîðñüêîї ðîçðîáêè:
ìåòà – іäåàëüíå ïåðåäáà÷åííÿ ðåçóëüòàòó äіÿëüíîñòі;
çàâäàííÿ – êîíêðåòíå âèðàæåííÿ â óìîâàõ ïåðåâіðêè àâòîðñüêèõ 
ãіïîòåòè÷íèõ іäåé;
ïðèíöèïè òà êîíöåïòóàëüíі ïіäõîäè äî îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíîãî ïðîöåñó, ìåòîäè, ïðèéîìè, ôîðìè òà çàñîáè ðîáîòè, ìіñ-
òèòü іíôîðìàöіþ ïðî àïðîáàöіþ.

Îïèñ ðîçäіëіâ àâòîðñüêîї ðîçðîáêè (ìіñòèòü äîêëàäíèé îïèñ çìіñ-
òîâíîãî êîìïîíåíòà àâòîðñüêîї ðîçðîáêè, à òàêîæ ôîðìè, ìåòîäè, çà-
ñîáè éîãî îñâîєííÿ ó÷íÿìè).

Íàâ÷àëüíî-òåìàòè÷íèé ïëàí (çà ïîòðåáè). Öåé ðîçäіë àâòîðñüêîї 
ðîçðîáêè âêëþ÷àє ïåðåëіê òåì çàíÿòü (óðîêіâ, ïðàêòè÷íèõ і ëàáîðàòîð-
íèõ çàíÿòü, åêñêóðñіé òîùî) іç çàçíà÷åííÿì ÷àñó, âіäâåäåíîãî íà їõíє 
âèêîíàííÿ. Çàçâè÷àé íàâ÷àëüíî-òåìàòè÷íèé ïëàí ïðåäñòàâëåíèé ó âè-
ãëÿäі ñòðóêòóðîâàíîї òàáëèöі.

Ïðîãíîçîâàíèé ðåçóëüòàò ðåàëіçàöії ïðîãðàìè (îïèñ î÷іêóâàíèõ 
ðåçóëüòàòіâ, âèìîãè ùîäî ðіâíÿ òà ÿêîñòі çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê øêî-
ëÿðіâ, øëÿõè їõ äіàãíîñòèêè).

Äîäàòêè – ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ðåàëіçàöії àâòîðñüêîї ðîçðîáêè:
äіàãíîñòè÷íà ïðîãðàìà ç âèÿâëåííÿ åôåêòèâíîñòі ðåàëіçàöії àâòîð-
ñüêîї ðîçðîáêè;
äèäàêòè÷íèé ìàòåðіàë, òâîð÷і çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñòіéíîї ðîáîòè, 
ïðèáëèçíèé àëãîðèòì (ïëàí) ïðîâåäåííÿ çàíÿòü, âèõîâíèõ çàõîäіâ. 

Âèêîðèñòàíà òà ðåêîìåíäîâàíà ëіòåðàòóðà, âèêîðèñòàíà ïðè 
ñêëàäàííі àâòîðñüêîї ðîçðîáêè.

Âèìîãè äî àâòîðñüêèõ ïðîãðàìàì äëÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ

Ïðîãðàìè ïîâèííі áóäóâàòèñÿ íà ïðèíöèïàõ îñîáèñòіñíî-îðієíòîâà-
íîї îñâіòè. Âîíè ìàþòü ïåðåäáà÷àòè ðіçíі ôîðìè îðãàíіçàöії àêòèâíîї 
òâîð÷îї äіÿëüíîñòі äіòåé і ïіäëіòêіâ:

çàíÿòòÿ ÿê ñïåöіàëüíî îðãàíіçîâàíà ôîðìà íàâ÷àííÿ;
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íåðåãëàìåíòîâàíі âèäè äіÿëüíîñòі;
êîíêóðñè, çìàãàííÿ, âèñòàâêè, îëіìïіàäè òà іíøі ôîðìè âіëüíîãî
ñïіëêóâàííÿ òà ïîðіâíÿëüíîї îöіíêè ðіâíÿ ðîçâèòêó і ìàéñòåðíîñ-
òі äіòåé â öіêàâіé äëÿ їõ ãàëóçі ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі.

Ó ïðîãðàìàõ ìàє áóòè çàêëàäåíî îïòèìàëüíå ïîєäíàííÿ іíäèâіäó-
àëüíîї і ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі äіòåé. Ïðîãðàìè ïîâèííі áóäóâàòèñÿ ç óðà-
õóâàííÿì ñïåöèôі÷íèõ îñîáëèâîñòåé ðіçíèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі äëÿ äіòåé
ðіçíîãî âіêó.

Ïðîãðàìè ïîâèííі ïåðåäáà÷àòè ìîæëèâіñòü ðåàëіçàöії іíäèâіäóàëü-
íîãî ïіäõîäó äî íàâ÷àííÿ, ðîáîòó ç ïіäãðóïàìè äіòåé, âðàõîâóâàòè їõ
âіêîâі і ôіçіîëîãі÷íі îñîáëèâîñòі.

Ïðîãðàìè ïîâèííі âêëþ÷àòè îïèñ îðãàíіçàöії ðîçâèâàþ÷îãî ñåðåäîâè-
ùà іç çàçíà÷åííÿì ïåðåëіêó çàñòîñîâóâàíèõ ìàòåðіàëіâ і óñòàòêóâàííÿ.

Ïðîãðàìè ïîâèííі çàáåçïå÷óâàòè îïòèìàëüíå íàâàíòàæåííÿ íà äè-
òèíó ç ìåòîþ çàõèñòó її âіä ïåðåâòîìè і äåçàäàïòàöії.

Ðîçðîáëåííÿ àâòîðñüêîї ïðîãðàìè

Ðîáîòà íàä àâòîðñüêîþ ïðîãðàìîþ ïî÷èíàєòüñÿ ç äåòàëüíîãî çíà-
éîìñòâà çі çìіñòîì ñïîðіäíåíèõ ïðîãðàì іíøèõ àâòîðіâ, âèäіëåííÿ â 
íèõ ïåðåâàã і íåäîëіêіâ. Ñêëàäàííÿ ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àє óñâіäîìëåííÿ 
її êîíöåïöії, ãîëîâíèõ іäåé і ëîãіêè ïðîãðàìè, ùî ñïèðàєòüñÿ ÿê íà
îñîáèñòèé äîñâіä àâòîðà, íà éîãî ïåäàãîãі÷íèé ñòàæ, іíäèâіäóàëüíі îñî-
áëèâîñòі òà óìîâè ðîáîòè, òàê і íà çàïèòè і ïîòðåáè áàòüêіâ і äіòåé, 
õàðàêòåð âçàєìèí ïåäàãîãà і éîãî âèõîâàíöіâ òà іí.

Àâòîðñüêà êîíöåïöіÿ ìàє áóòè êîðîòêîþ, ðåàëіñòè÷íîþ, îðèãі-
íàëüíîþ. Ëîãіêà áóäü-ÿêîї ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü ìåòè, ÿêà
êîíêðåòèçóєòüñÿ â çàäà÷àõ, ìåòîäàõ (øëÿõàõ, ñïîñîáàõ) âèðіøåííÿ
öèõ çàäà÷, ïðîãíîçîâàíîãî ðåçóëüòàòó і êðèòåðіþ îöіíêè öüîãî ðå-
çóëüòàòó.

Îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ çàðàõóâàííÿ ïðîãðàìè äî àâòîðñüêîї є її íî-
âèçíà. Òîìó ïðåòåíäåíò íà àâòîðñòâî â ïîÿñíþâàëüíіé çàïèñöі äî ïðî-
ãðàìè ïîâèíåí ïåðåêîíëèâî ïîêàçàòè âіäìіííîñòі éîãî ðîçðîáêè âіä
ïіäõîäіâ іíøèõ àâòîðіâ, ùî âèðіøóâàëè ïîäіáíó ïðîáëåìó.

Ó ÷îìó ïîëÿãàє íîâèçíà ïðîãðàìè?

1. Ó ÷îìó ïîëÿãàє îñîáëèâіñòü, îðèãіíàëüíіñòü, âіäìіííіñòü ðîçðî-
áëåíîї ïðîãðàìè âіä іñíóþ÷èõ? Ùî íîâå ïðèâíîñÿòü àâòîðè ïîðіâíÿíî
ç òðàäèöіéíèìè òà іíøèìè àâòîðñüêèìè ïðîãðàìàìè:

öіëі îñâіòè;
çìіñò îñâіòè ïðè çáåðåæåííі òðàäèöіéíèõ öіëåé;
ñïîñіá ïîáóäîâè çìіñòó îñâіòè ïðè çáåðåæåííі òðàäèöіéíèõ öіëåé;
ìåòîäèêè, ïåäàãîãі÷íі òåõíîëîãії, ìåòîäè, çàñîáè íàâ÷àííÿ, ïðè-
éîìè âèêëàäàííÿ, êðèòåðії îöіíþâàííÿ, ñïîñîáè êîíòðîëþ òîùî
ïðè çáåðåæåííі òðàäèöіéíèõ öіëåé;
ôîðìè îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó.

2. Ó ÿêó ÷àñòèíó íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè àâòîð âíîñèòü çìіíè â іíâà-
ðіàíòíó, âàðіàòèâíó ÷àñòèíó çìіñòó îñâіòè і â ìåòîäèêó âèêëàäàííÿ àáî
â ïåäàãîãі÷íó òåõíîëîãіþ?
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3. ×èì îáґðóíòîâóєòüñÿ íîâèçíà àâòîðñüêîї ïðîãðàìè? ßêèõ іíøèõ 
àâòîðіâ ïî âàøіé òåìі, ïðîáëåìі âè çíàєòå, і â ÷îìó ïîëÿãàþòü їõíі ïіä-
õîäè? Ó ÷îìó âіäìіííіñòü âàøîãî ïіäõîäó âіä âèäіëåíèõ?

4. Íà ÿêèõ òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåííÿõ і íà ÿêèõ â÷åíèõ àáî ïðàêòè-
êàõ-äîñëіäíèêіâ ґðóíòóєòüñÿ âàøà àâòîðñüêà ïðîãðàìà? Ó ÷îìó âîíè 
ïîëÿãàþòü?

Ìåòîþ ñòâîðåííÿ àâòîðñüêîї ïðîãðàìè є âèðіøåííÿ ïåâíîї ïðîáëå-
ìè äîñÿãíåííÿ ðіçíîìàíіòíîñòі îñâіòè і îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó. 

ßê ôîðìóâàòè ìåòó òà çàâäàííÿ ïðîãðàìè

Ìåòà ïðîãðàìè ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíà òàêèì ÷èíîì:
çàãàëüíà ìåòà (íàïðèêëàä, äëÿ êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò») – ôîð-
ìóâàííÿ îñîáèñòîñòі, îïòèìàëüíî âçàєìîäіþ÷îї ç íàâêîëèøíіì 
ñâіòîì;
ìåòà äðóãîãî ïîðÿäêó:
à) ôîðìóâàííÿ ìîðàëüíîї òà åêîëîãі÷íîї ñâіäîìîñòі, ùî áàçóєòüñÿ 
íà çàãàëüíîëþäñüêèõ öіííîñòÿõ;
)á) íàâ÷àííÿ òåõíîëîãіé âçàєìîäіé ç íàâêîëèøíіì ñâіòîì;

â) ðîçâèòîê ÿêîñòåé îñîáèñòîñòі, ÿêі ñïðèÿþòü îïòèìàëüíіé âçà-
єìîäії ç íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì.

Ùîäî îñâіòè ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ çàçíà÷åíà ìåòà êîðèãóєòüñÿ ç óðà-
õóâàííÿì âіêîâèõ îñîáëèâîñòåé. Ùîäî âèçíà÷åííÿ çàâäàíü îäíèì ç 
òàêèõ ïіäõîäіâ ìîæå áóòè ïіäõіä, ÿêèé âèïëèâàє çі çãàäàíèõ öіëåé 
îñâіòè і âіäîáðàæàє ìіñöå öüîãî êóðñó â çàãàëüíіé ñòðóêòóðі îñâіòè.

Âіäáіð çìіñòó і îïèñ ðîçäіëіâ àâòîðñüêîї ðîçðîáêè

Іíòåãðîâàíèé êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» âіäîáðàæàє ðіçíîìàíіòíèé
äîñâіä ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі, ÿêèé âèâ÷àþòü ðіçíі íàóêè. Òîìó âіäáèðà-
þ÷è çìіñò ç ðіçíèõ îñâіòíіõ ãàëóçåé, âàæëèâî íå ïîðóøèòè öіëіñíіñòü і 
ëîãіêó íàóêîâîãî çíàííÿ, íàñòóïíіñòü ïîäàííÿ іíôîðìàöії, äîòðèìóþ-
÷èñü ïðè öüîìó іíòåãðîâàíîãî ïіäõîäó òàêèì ÷èíîì, ùîá іíòåãðàöіÿ íå 
áóëà «øòó÷íîþ».

Çìіñò âèáèðàþòü, âèõîäÿ÷è ç âèìîã Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêî-
âîї øêîëè. Ó âèìîãàõ Ñòàíäàðòó äî îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ 
çäîáóâà÷іâ îñâіòè êîæíîї îñâіòíüîї ãàëóçі, ÿêі іíòåãðóє êóðñ «ß äîñëі-
äæóþ ñâіò», ïðîïèñàíі çàãàëüíі îáîâ’ÿçêîâі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ.

Ó çìіñò ìàє áóòè ââåäåíî êîìïîíåíò, ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ 
îñîáèñòіñíèõ êîìïåòåíöіé (ïî÷óòòіâ, ñòîñóíêіâ) іç çàëó÷åííÿì ïîíÿòòÿ 
ïðî öіííîñòі äîñëіäæóâàíèõ îá’єêòіâ. Òàêèì êîìïîíåíòîì є åìîöіéíî-
öіííіñíі âіäíîñèíè. Ïіä åìîöіéíî-öіííіñíèì ðîçâèòêîì ðîçóìіþòü öі-
ëåñïðÿìîâàíå ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ñèñòåìè çíà÷óùèõ äëÿ îñîáèñòîñòі 
òà ñóñïіëüñòâà öіííіñíèõ îðієíòàöіé, ðîçâèòîê їõíüîї åìîöіéíî-ïî÷óò-
òєâîї ñôåðè.

Åìîöіéíî-öіííіñíèé êîìïîíåíò ìàє ðåàëіçîâóâàòèñÿ ïðîòÿãîì óñüî-
ãî ïåðіîäó íàâ÷àííÿ â øêîëі. Ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ çàêëàäàþòüñÿ îñíî-
âè öіííіñíèõ îðієíòàöіé, âîëüîâîãî ðîçâèòêó, ïðîÿâëÿєòüñÿ îñîáëèâà
ñåíñèòèâíіñòü äî åìîöіéíîãî ðîçâèòêó à ñàìå: ôîðìóþòüñÿ óìіííÿ âè-
ñëîâëþâàòè îöіííі ñóäæåííÿ, ñòàâëåííÿ äî ñåáå, іíøèõ, ñâіòó, óìіííÿ 
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ïðàâèëüíî îöіíþâàòè ñâîї â÷èíêè òà â÷èíêè іíøèõ, ïðèùåï ëþþòüñÿ
çàãàëüíîëþäñüêі òà íàöіîíàëüíі öіííîñòі. Òîìó â ïðîãðàìі ìàє áóòè çà-
êëàäåíî ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê åìîöіéíî-öіííіñíèõ ñêëàäíèêіâ ãðî-
ìàäÿíñüêîї, іñòîðè÷íîї, ïðèðîäíè÷îї, ñîöіàëüíîї òà çäîðî â’ÿ çáåðå æó-
âàëüíîї êîìïåòåíòíîñòåé.

Іíøà ñêëàäîâà âèìîã ñòàíäàðòó íàëåæèòü äî ñïîñîáіâ äіé, îñêіëüêè
ñòàíäàðò ðåàëіçóє äіÿëüíіñíèé ïіäõіä äî íàâ÷àííÿ. Îòæå, äðóãèì êîì-
ïîíåíòîì çìіñòó îñâіòè є ñïîñîáè äії ùîäî íàâêîëèøíüîãî ñâіòó.
Ó ñòðóêòóðі îñîáèñòîñòі òàêі äії ñòàþòü óìіííÿìè. 

Ñïîñîáàì äіÿëüíîñòі і ôîðìóâàííþ íàâè÷îê íèíі ïðèäіëÿþòü îñî-
áëèâó óâàãó. Ó Ñòàíäàðòі çàçíà÷åíî, ùî ñàìå äіÿëüíіñíèé ïіäõіä є çà-
ñîáîì ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі.

Ó ñòðóêòóðі åìîöіéíî-öіííіñíèõ âіäíîñèí, ñïîñîáіâ äіé (òåõíîëîãіé) 
çàêëàäåíî òðåòіé êîìïîíåíò çìіñòó îñâіòè – çíàííÿ. Âîíè ñëóãóþòü çà-
ñîáîì ôîðìóâàííÿ і âіäíîñèí, і ñïîñîáіâ äіé. І õî÷à â Ñòàíäàðòі çíàííÿ 
ìàéæå íå çãàäóþòüñÿ, áåç íèõ íå îáіéòèñÿ. Çíàííÿ âèêîíóþòü і ñàìî-
ñòіéíó ôóíêöіþ – âîíè ëåæàòü â îñíîâі íàóêîâîãî ñâіòîãëÿäó øêîëÿ-
ðіâ. Òàêèì ÷èíîì, òðåòіì êîìïîíåíòîì çìіñòó îñâіòè є çíàííÿ.

Ó÷èòåëü, ùî ñòâîðþє àâòîðñüêó ïðîãðàìó іíòåãðîâàíîãî êóðñó, ìàє 
áóòè îçíàéîìëåíèé ç äèäàêòè÷íèìè ïðèíöèïàìè âіäáîðó çìіñòó.

Ïðèíöèï íàóêîâîñòі ñïèðàєòüñÿ íà çàêîíîìіðíèé çâ’ÿçîê çìіñòó 
íàâ÷àëüíîї äèñöèïëіíè ç äîñÿãíåííÿìè âіäïîâіäíîї íàóêè. Òóò äîöіëü-
íî ïîðóøèòè ïèòàííÿ ïðî ñïіââіäíîøåííÿ íàóêè і íàâ÷àëüíîãî êóðñó
(îñâіòíüîї ãàëóçі). Îäíієþ ç îçíàê íàóêîâîñòі äîñëіäæóâàíîãî ìàòåðіàëó
є àêöåíòóâàííÿ óâàãè íå íà ìîðôîëîãіþ, íå íà ãåîãðàôі÷íèé îïèñ 
îá’єêòà, à íà ôóíêöії îá’єêòà, ñóòíіñòü ïðîöåñіâ, ùî âіäáóâàþòüñÿ. Íà-
ïðèêëàä, ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ÿðó ïîòðіáíî íå òіëüêè ðîçãëÿíóòè éîãî
áóäîâó, à é ìåõàíіçì éîãî óòâîðåííÿ; ïðè âèâ÷åííі òåìè «Áóäîâà ðîñ-
ëèí» äіòÿì ïîòðіáíî íå òіëüêè çàïðîïîíóâàòè ðîçãëÿíóòè êîðіíü, ñòå-
áëî, ëèñòêè, êâіòêè, ïëîäè, çíàéòè їõíі âіäìіííі îçíàêè, àëå é çâåðíó-
òè óâàãó íà ôóíêöії, ÿêі âîíè âèêîíóþòü, ïîêàçàòè çâ’ÿçîê ìіæ íèìè.
Íàóêîâіñòü øêіëüíèõ êóðñіâ âèçíà÷àєòüñÿ òàêîæ ñòóïåíåì âèêîðèñ-
òàííÿ â íàâ÷àííі ìåòîäіâ âіäïîâіäíèõ íàóê, ñòóïåíåì çáëèæåííÿ ìåòî-
äіâ íàâ÷àííÿ і äîñëіäæåííÿ.

Іíòåãðîâàíèé êóðñ âіäïîâіäàòèìå ïðèíöèïó íàóêîâîñòі, ÿêùî:
çâåðòàєòüñÿ óâàãà íå òіëüêè íà ïðåäìåòè, àëå і íà ÿâèùà, íå òіëü-
êè íà ôîðìè, à é íà ôóíêöії äîñëіäæóâàíîãî îá’єêòà;
ââîäÿòüñÿ çíàííÿ ïðî çâ’ÿçêè ìіæ ïðåäìåòàìè і ÿâèùàìè ïðèðî-
äè, ìіæ ïðèðîäîþ і ëþäèíîþ; ôîðìóþòüñÿ âìіííÿ çíàõîäèòè їõ;
ââîäèòüñÿ іíôîðìàöіÿ ïðî íîâі äîñÿãíåííÿ ïðèðîäíè÷èõ і ãóìàíі-
òàðíèõ íàóê, ïðî íîâі íàóêîâі íàïðÿìè;
âèêîðèñòîâóþòüñÿ íàóêîâі ìåòîäè ïðèðîäíè÷èõ і ãóìàíіòàðíèõ
íàóê.

Îñêіëüêè Äåðæàâíèé ñòàíäàðò äåêëàðóє ïðèêëàäíèé çìіñò îñâіòè,
âàæëèâî äîòðèìóâàòèñÿ ïðèíöèïó çâ’ÿçîê íàâ÷àííÿ ç æèòòÿì. Âіí
îçíà÷àє çâ’ÿçîê íàâ÷àëüíîãî êóðñó ç ïðàêòèêîþ ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі, ç
âèðîáíèöòâîì. Íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí íå
òіëüêè ïîäàєòüñÿ їõíіé äåòàëüíèé îïèñ, à é çíà÷íà óâàãà ïðèäіëÿєòüñÿ 
òîìó, äå і ÿê ëþäèíà âèêîðèñòîâóє ãëèíó, ïіñîê, êàì’ÿíó ñіëü òîùî, 
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êðіì òîãî, ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ íà óðîöі äîñëіäіâ ïðèâ’ÿçóþòü äî 
æèòòÿ.

Ïðàêòè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè ãðîìàäÿíñüêîãî âèõîâàííÿ 
ïîâ’ÿçàíå ç ìåòîþ іñòîðè÷íîї òà ãðîìàäÿíñüêîї îñâіòíüîї ãàëóçі, ùî ïî-
ëÿãàє ó ôîðìóâàííі â ó÷íіâ êîìïëåêñó ãðîìàäÿíñüêèõ ÿêîñòåé, ãëèáî-
êîìó ðîçóìіííі íèìè íàëåæíîñòі äî óêðàїíñüêîãî íàðîäó, äî ñâîєї 
Áàòüêіâùèíè, ãîòîâíîñòі âіäñòîþâàòè і çàõèùàòè її іíòåðåñè, ðåàëіçî-
âóâàòè ñâіé ïîòåíöіàë íà áëàãî Óêðàїíè. Ñàìå íàâ÷àííÿ çà ïðèíöèïîì 
âçàєìîçâ’ÿçêó іç æèòòÿì ó ïîäàëüøîìó âèçíà÷èòü óñïіõ ïðîöåñó ôîð-
ìóâàííÿ îñîáèñòîñòі, її ñâіòîãëÿäó і çàãàëüíîãî ðîçâèòêó.

Ëþáîâ і øàíà äî ðіäíîãî êðàþ, ðіäíîї ìîâè ïî÷èíàєòüñÿ ç ëþáîâі äî 
ñâîїõ ðіäíèõ (áàòüêіâ, ñіì’ї, ðîäèíè), äî ðіäíîї øêîëè, ðіäíîãî êðàþ. 
Ïîñòóïîâî іç çðîñòàííÿì îñîáèñòîñòі öÿ ëþáîâ òðàíñôîðìóєòüñÿ ó ëþ-
áîâ äî ëþäåé, äî Áàòüêіâùèíè, äî її іñòîðії, äî її ñó÷àñíîñòі.

Ïðèíöèï çâ’ÿçîê íàâ÷àííÿ ç æèòòÿì ó âіäáîðі çìіñòó ðåàëіçóєòüñÿ 
çà íàñòóïíèìè íàïðÿìàìè:

âêëþ÷åííÿ ìàòåðіàëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðåàëüíå æèòòÿ øêîëÿðà,
íà êîíêðåòíі ñèòóàöії, â ÿêèõ âіí ìîæå ïåðåáóâàòè, íà çàáåçïå-
÷åííÿ éîãî áåçïåêè (íàïðèêëàä, ïðè âèâ÷åííі ïðàâèë äîðîæíüîãî
ðóõó ðîçãëÿäàþòüñÿ íå çíàéîìі âçàãàëі, à ïåðåäóñіì, ÿêі çàáåçïå-
÷óþòü áåçïåêó øêîëÿðà íà íàéáëèæ÷èõ äî øêîëè, äîìó, âóëèöÿõ, 
ïåðåõðåñòÿõ);
ñïіââіäíåñåííÿ äîñëіäæóâàíèõ ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ, ÿâèù, ñîöіàëü-
íèõ ïîäіé іç æèòòÿì êîíêðåòíèõ ëþäåé, іç ñèòóàöієþ, â ÿêіé çíà-
õîäèòüñÿ øêîëÿð (íàïðèêëàä, âèÿâèâøè çà äîïîìîãîþ äîñëіäó, 
ùî â ґðóíòі ìіñòèòüñÿ ïåðåãíіé, ó÷èòåëü ðîçãëÿäàє ïèòàííÿ, ùî 
ïîòðіáíî ðîáèòè äëÿ éîãî âіäíîâëåííÿ і çáàãà÷åííÿ íà ïîëÿõ, ãî-
ðîäàõ, ùî ìîæíà çðîáèòè â öüîìó ïëàíі íà ïðèøêіëüíіé äіëÿíöі, 
êëóìáі òîùî).

Ùî æ ìàє ëåæàòè â îñíîâі ñòðóêòóðóâàííÿ çìіñòó – öіëі îñâіòè ÷è 
ëîãіêà òієї íàóêè, ÿêà çíàéøëà âіäîáðàæåííÿ ó çìіñòі êóðñó?

Â іäåàëі äîìіíóâàòè ìàє ïіäõіä «âіä öіëåé îñâіòè». Îäíàê ó «÷èñòî-
ìó âèãëÿäі» öåé ïіäõіä ðåàëіçóâàòè äîñèòü âàæêî. Íàâðÿä ÷è ìîæëèâà 
ïîáóäîâà òàêîãî êóðñó, ùîá çàçíà÷åíіé ó ïðîãðàìі ìåòі, â çìіñòі êóðñó 
âіäïîâіäàâ îñîáëèâèé ðîçäіë, ïіñëÿ âèâ÷åííÿ ÿêîãî öþ ìåòó áóëî á äî-
ñÿãíóòî.

Іíîäі ëîãіêà âèêëàäó, ïðèéíÿòà â òіé ÷è іíøіé íàóöі ìîæå ñóïåðå-
÷èòè îñîáëèâîñòÿì ñïðèéíÿòòÿ äіòüìè íàâêîëèøíüîãî ñâіòó. Òàê, ïî-
ñëіäîâíіñòü âèêëàäó, ïðèéíÿòà â ãåîãðàôі÷íіé íàóöі (âіä íåæèâîї ïðè-
ðîäè äî æèâîї), ìîæå íå âіäïîâіäàòè îñîáëèâîñòÿì äèòÿ÷îãî 
ñïðèéíÿòòÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, ñóïåðå÷èòè âіäîìèì ïðèíöèïàì ïå-
äàãîãіêè âіä áëèçüêîãî äî äàëåêîãî, âіä çíàéîìîãî äî íåçíàéîìîãî. Íà-
ïðèêëàä, äîøêіëüíÿòà і ìîëîäøі øêîëÿðі ç óñüîãî ïðèðîäíîãî ðіçíî-
ìàíіòòÿ íàñàìïåðåä ñòèêàþòüñÿ íå ç ãіðñüêèìè ïîðîäàìè, à ç 
ðîñëèíàìè, òâàðèíàìè. Ñàìå âîíè áëèæ÷å їì ó ïñèõîëîãі÷íîìó ïëàíі, 
ñàìå ïðî íèõ äіòè âæå äîñèòü áàãàòî çíàþòü ç êàçîê, ç äîñâіäó ñïіëêó-
âàííÿ ç äîìàøíіìè òâàðèíàìè, êіìíàòíèìè ðîñëèíàìè. І áóëî á ëîãі÷-
íèì âèâ÷åííÿ ïðèðîäíîãî îòî÷åííÿ ïî÷èíàòè ñàìå ç íèõ. Ïåâíîþ ìі-
ðîþ öå ðåàëіçóєòüñÿ â äîøêіëüíіé îñâіòі – òàì äіòè çäåáіëüøîãî 
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çíàéîìëÿòüñÿ ñàìå ç ðîñëèíàìè і òâàðèíàìè. Ó ïåðøîìó öèêëі íàâ÷àí-
íÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè àêöåíòóєòüñÿ óâàãà íà ñåçîííèõ çìіíàõ ó ïðèðîäі 
і, çîêðåìà, íà ñåçîííèõ îñîáëèâîñòÿõ æèòòÿ ðîñëèí і òâàðèí.

Çìіñò íàâ÷àëüíîãî êóðñó, ïðåäìåòà, äèñöèïëіíè (ìîäóëÿ) âêëþ÷àє
ðåôåðàòèâíèé îïèñ êîæíîãî ðîçäіëó çãіäíî ç íóìåðàöієþ â íàâ÷àëüíî-
òåìàòè÷íîìó ïëàíі. Âèêëàä íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó â çàäàíіé ïîñëіäîâ-
íîñòі ïåðåäáà÷àє êîíêðåòèçàöіþ âñіõ äèäàêòè÷íèõ îäèíèöü çìіñòó.

Ó ðîçäіëі «Çìіñò ïðîãðàìè» ïåäàãîã ìàє ðîçêðèòè çìіñò òåì і ðîçäі-
ëіâ ç âèêîðèñòàííÿì:

ñó÷àñíèõ іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé;
âëàñíîãî ïåäàãîãі÷íîãî äîñâіäó.

Àâòîð ïðîãðàìè ìàє:
çàçíà÷èòè âіäìіííîñòі ôîðì îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü öієї
ïðîãðàìè âіä âæå іñíóþ÷èõ;
çóïèíèòèñÿ íà âëàñíіé ìåòîäèöі íàâ÷àëüíîї ðîáîòè ç äіòüìè;
âèêëàñòè ñâîє áà÷åííÿ òåîðії ïðåäìåòà, òåõíîëîãії íàâ÷àííÿ.

Ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ âêëþ÷àє îïèñ:
ôîðì çàíÿòü, çàïëàíîâàíèõ ïî êîæíіé òåìі àáî ðîçäіëó àâòîðñüêîї
îñâіòíüîї ïðîãðàìè (ãðà, áåñіäà, ïîõіä, åêñêóðñіÿ, êîíêóðñ òîùî);
ïðèéîìіâ і ìåòîäіâ îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó, äèäàêòè÷íèé 
ìàòåðіàë, òåõíі÷íå îñíàùåííÿ çàíÿòü.

Ïðîãíîçîâàíèé ðåçóëüòàò ðåàëіçàöії ïðîãðàìè ìіñòèòü:
ïðîãíîçîâàíèé ðåçóëüòàò ðåàëіçàöії ïðîãðàìè;
ôîðìè і ìåòîäè äіàãíîñòèêè.

Ìåòîäèêà âèÿâëåííÿ òà äіàãíîñòèêà î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ ïîòðіá-
íà ïіä ÷àñ ñêëàäàííÿ àâòîðñüêîї ïðîãðàìè äëÿ òîãî, ùîá âèçíà÷èòè:

ðåçóëüòàòèâíіñòü ïðîãðàìè;
ñòóïіíü її çíà÷óùîñòі.

Ùîá âèçíà÷èòè ðåçóëüòàò, ïîòðіáíî çíàòè:
іç ÷èì ïðèéøëè äіòè (ñòàðòîâèé êîíòðîëü);
ùî îòðèìàëè íà âèõîäі (ïіäñóìêîâèé êîíòðîëü).

Áàæàíî òàêîæ ïîðÿä іç çàãàëüíîïðèéíÿòèìè ñèñòåìàìè îöіíþâàí-
íÿ íàâ÷åíîñòі äіòåé (áåñіäà, ðåôåðàò, ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ, âèñòàâêàõ,
âіäêðèòå çàíÿòòÿ òîùî) ïðåäñòàâèòè ñâîþ ñèñòåìó îöіíêè.

Íàâ÷àëüíî-òåìàòè÷íèé ïëàí

Íàâ÷àëüíî-òåìàòè÷íèé ïëàí âіäîáðàæàє ïîñëіäîâíіñòü âèâ÷åííÿ
ðîçäіëіâ і òåì ïðîãðàìè, ïîêàçóє ðîçïîäіë íàâ÷àëüíèõ ãîäèí çà ðîçäі-
ëàìè і òåìàìè, âèçíà÷àє ïðîâåäåííÿ çàëіêіâ, êîíòðîëüíèõ, ïðàêòè÷-
íèõ òà іíøèõ âèäіâ ðîáіò çà ðàõóíîê ÷àñó, ïåðåäáà÷åíîãî ìàêñèìàëüíîї
íàâ÷àëüíèì íàâàíòàæåííÿì. Ñêëàäàєòüñÿ íàâ÷àëüíî-òåìàòè÷íèé ïëàí
íà âåñü òåðìіí íàâ÷àííÿ (çàçâè÷àé íà íàâ÷àëüíèé ðіê). Íàâ÷àëüíî-òå-
ìàòè÷íèé ïëàí îôîðìëÿєòüñÿ ó âèãëÿäі òàáëèöі.

Äîäàòêè

Çà ïîòðåáè äî äîäàòêіâ ìîæíà âêëþ÷àòè:
äîïîìіæíèé ìàòåðіàë, ïîòðіáíèé äëÿ ïîâíîòè ñïðèéíÿòòÿ ðîáîòè:
ôîðìóëè і ðîçðàõóíêè;
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ïðîòîêîëè òà àêòè âèïðîáóâàíü;
іíñòðóêöії і ìåòîäèêè;
іëþñòðàöії äîïîìіæíîãî õàðàêòåðó òîùî.

Âèêîðèñòàíà òà ðåêîìåíäîâàíà ëіòåðàòóðà

Öþ ñòðóêòóðíó ÷àñòèíó ðîáîòè ïî÷èíàþòü ç íîâîї ñòîðіíêè. Çàãîëî-
âîê ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÈÕ ÄÆÅÐÅË äðóêóþòü (áåç ëàïîê) âåëè-
êèìè ëіòåðàìè ñèìåòðè÷íî äî òåêñòó. Êðàïêó â êіíöі çàãîëîâêà íå 
ñòàâëÿòü. Äî îáñÿãó ïðîãðàìè öÿ ñòðóêòóðíà ÷àñòèíà íå âõîäèòü.

Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë ìîæíà ðîçìіùóâàòè îäíèì ç òàêèõ 
ñïîñîáіâ: ó ïîðÿäêó ïîÿâè ïîñèëàíü ó òåêñòі àáî æ â àëôàâіòíîìó ïî-
ðÿäêó ïðіçâèù ïåðøèõ àâòîðіâ àáî çàãîëîâêіâ, ó õðîíîëîãі÷íîìó ïî-
ðÿäêó.

Äî ïåðåëіêó çàçâè÷àé âêëþ÷àþòü òі äæåðåëà, íà ÿêі çðîáëåíî ïî-
ñèëàííÿ â ðîáîòі, àáî òі, ÿêі âèñâіòëþþòü âіäïîâіäíó òåìó і çíàéîìі 
àâòîðîâі ðîáîòè.

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. Ïîðіâíÿéòå ïðîãðàìè òà ïіäðó÷íèêè äëÿ 3–4 êëàñіâ (2–3 âàðіàíòè) 
÷èííèõ êóðñіâ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» і äàéòå âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ: 

×èì âіäðіçíÿєòüñÿ ñòðóêòóðà öèõ ïðîãðàì? ßêèé ñïîñіá ïîáóäî-
âè çìіñòó äëÿ íèõ õàðàêòåðíèé?

 ßêі ìåòîäè÷íі îñîáëèâîñòі êóðñіâ (ìåòà, çàâäàííÿ, äîìіíóþ÷і 
)ìåòîäè і ìåòîäè÷íі ïðèéîìè)?

 ßêі îñîáëèâîñòі ïîáóäîâè ïіäðó÷íèêіâ (òåñòîâà ÷àñòèíà, ïè-
òàííÿ і çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñòіéíîї ðîáîòè äіòåé, іëþñòðàòèâíèé 
ìàòåðіàë)? Îöіíіòü ìîæëèâîñòі öèõ êóðñіâ äëÿ ðîçâèâàëüíîãî
íàâ÷àííÿ.

2. ßêó ïðîãðàìó ç êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» âèáðàëè á âè äëÿ ñâîєї 
ðîáîòè â øêîëі? (Îáґðóíòóéòå ïðè÷èíè âàøîãî âèáîðó.)
3. Ïðèäóìàéòå íàçâó êóðñó çà âèáîðîì äëÿ 3 àáî 4 êëàñó. Îáґðóí-
òóéòå ñâіé âèáіð. Ñôîðìóëþéòå éîãî ìåòó і çàâäàííÿ.

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1. Óêðàїíñüêà áіáëіîòå÷íà åíöèêëîïåäіÿ. Åëåêòðîííèé ðåñóðñ –
http://ube.nlu.org.ua/.

2. ÄÑÒÓ 3017:2015. Âèäàííÿ. Îñíîâíі âèäè. Òåðìіíè òà âèçíà-
÷åííÿ. – ×èí. âіä 2016–01–07. – Êèїâ, 2016.

3. https://www.pedrada.com.ua/article/2695-avtorska-navchalna-programa-
yak-stvoriti.
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Äîäàòîê 1
Àâòîðè: Â. Єãîðîâà, Â. Ìàëþòіíà, Â. Ïàóòîâ
https://osvita.ua/school/method/1384/
(Äàòà çâåðåííÿ 20.09.2020)

Ñòðóêòóðà îñâіòíüîї ïðîãðàìè çàãàëüíîîñâіòíüîãî çàêëàäó
(øêîëè, ãіìíàçії, ëіöåþ)

Íàì âèäàєòüñÿ äîöіëüíîþ òàêà ñòðóêòóðà îñâіòíüîї ïðîãðàìè. Óñі àíàëі-
òè÷íі ìàòåðіàëè, íåîáõіäíі äëÿ ðîçðîáêè ïðîãðàìè, ìîæóòü áóòè îôîðìëåíі â 
äîäàòêàõ äî íåї.

Ðîçäіë 1. Ïðèçíà÷åííÿ øêîëè (ãіìíàçії, ëіöåþ) òà çàñіá éîãî ðåàëіçàöії.
Ðîçäіë 2. Îïèñ «ìîäåëі» âèïóñêíèêà øêîëè (ãіìíàçії, ëіöåþ).
Ðîçäіë 3. Öіëі òà çàäà÷і îñâіòíüîãî ïðîöåñó øêîëè (ãіìíàçії, ëіöåþ).
Ðîçäіë 4. Íàâ÷àëüíèé ïëàí òà éîãî îáґðóíòóâàííÿ.
Ðîçäіë 5. Îñîáëèâîñòі îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó òà çàñòîñîâóâàíèõ ó 

íüîìó ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé.
Ðîçäіë 6. Ïîêàçíèêè (âèìіðíèêè) ðåàëіçàöії îñâіòíüîї ïðîãðàìè.
Ðîçäіë 7. Ïðîãðàìíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ îñâіòíüîї ïðîãðàìè.
Çàïðîïîíîâàíі ðîçäіëè îñâіòíüîї ïðîãðàìè ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê іíâàðіàíòíі

(îáî’ÿçêîâі).
Ðîçäіë 1. Ïðèçíà÷åííÿ øêîëè (ãіìíàçії, ëіöåþ) òà çàñіá éîãî ðåàëіçàöії
Ó öüîìó ðîçäіëі íåîáõіäíî ñïî÷àòêó îáґðóíòóâàòè, à ïîòіì ñôîðìóëþâàòè 

ïðèçíà÷åííÿ êîíêðåòíîãî îñâіòíüîãî çàêëàäó. Âîíî ôîðìóëþєòüñÿ íà ïіäñòàâі
ñòàòóñó çàêëàäó, âèçíà÷àєòüñÿ òà îáґðóíòîâóєòüñÿ îñîáëèâîñòÿìè çîâíіøíüîãî
ñåðåäîâèùà îñâіòíüîãî çàêëàäó, éîãî ìîæëèâîñòÿìè, іñòîðè÷íî ñôîðìîâàíèì
ìіñöåì çàêëàäó â îñâіòíüîìó ïðîñòîðі ìіñòà, ðàéîíó, ìіêðîðàéîíó.

Ôîðìóëþâàííÿ ïðèçíà÷åííÿ øêîëè ìàþòü áóòè ñòèñëèìè òà çðîçóìіëèìè
íå òіëüêè ïåäàãîãі÷íîìó êîëåêòèâó, à é áàòüêàì ó÷íіâ, ïàðòíåðàì îñâіòíüîãî
çàêëàäó. Òîìó ïðåäñòàâëÿєòüñÿ äîöіëüíèì âêëþ÷àòè â ðîáîòó ç ôîðìóëþâàííÿ 
ïðèçíà÷åííÿ îñâіòíüîãî çàêëàäó ïðåäñòàâíèêіâ ìіñöåâîãî ñïіâòîâàðèñòâà […].

Ó ðîçäіëі òàêîæ îïèñóþòüñÿ òà îáґðóíòîâóþòüñÿ îñíîâíі çàñîáè, çà äîïî-
ìîãîþ ÿêèõ àäìіíіñòðàöіÿ і ïåäàãîãі÷íèé êîëåêòèâ ðåàëіçóþòü ïðèçíà÷åííÿ
ñâîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.

Îñíîâíèì çàñîáîì ðåàëіçàöії ïðèçíà÷åííÿ ïðàêòè÷íî äëÿ âñіõ çàêëàäіâ
îñâіòè є çàñâîєííÿ ó÷íÿìè îáîâ’ÿçêîâîãî ìіíіìóìó çìіñòó íàâ÷àëüíèõ ïðî-
ãðàì. Âîäíî÷àñ êîæíèé çàêëàä ìàє ó ñâîєìó ðîçïîðÿäæåííі äîäàòêîâі, ñïåöè-
ôі÷íі ñàìå äëÿ íüîãî çàñîáè ðåàëіçàöії ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Íàïðèêëàä:
óâåäåííÿ â íàâ÷àëüíèé ïëàí ïðåäìåòіâ і êóðñіâ, ùî ñïðèÿþòü çàãàëüíî-
êóëüòóðíîìó ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі òà ôîðìóþòü ãóìàíіñòè÷íèé ñâіòîãëÿä;
íàäàííÿ ó÷íÿì ìîæëèâîñòі ñïðîáóâàòè ñåáå â ðіçíèõ âèäàõ äіÿëüíîñòі
(іíòåëåêòóàëüíîї, òðóäîâîї, õóäîæíüî-åñòåòè÷íîї òîùî);
ðàííє àáî ïîãëèáëåíå âèâ÷åííÿ îêðåìèõ ïðåäìåòіâ;
íàäàííÿ ó÷íÿì ìîæëèâîñòі âèáîðó ïðîôіëþ íàâ÷àííÿ, òåìïó çàñâîєííÿ
íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó;
îðèãіíàëüíà îðãàíіçàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, іíòåãðàöіÿ íàâ÷àëüíîї òà
ïîçàíàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі;
íàäàííÿ øèðîêîãî ñïåêòðó äîäàòêîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì і äîäàòêîâèõ
îñâіòíіõ ïîñëóã.

Ó öüîìó æ ðîçäіëі äîöіëüíî ïîçíà÷èòè ñïðÿìîâàíіñòü îñâіòíіõ ïðîãðàì.
Îñâіòíі ïðîãðàìè, ðåàëіçîâàíі â çàãàëüíîîñâіòíüîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàäі, çà-
ëåæíî âіä ñïåöèôіêè îáðàíîãî çìіñòó îñâіòè ìîæóòü áóòè ñïðÿìîâàíі, íàïðè-
êëàä, íà:
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ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ñó÷àñíîї íàóêîâîї êàðòèíè ñâіòó;
âèõîâàííÿ ïðàöüîâèòîñòі, ëþáîâі äî ïðèðîäè;
ðîçâèòîê â ó÷íіâ íàöіîíàëüíîї ñàìîñâіäîìîñòі;
ôîðìóâàííÿ ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà, ÿêà ïðàãíå âäîñêîíàëþâàííÿ òà 
ïåðåòâîðåííÿ ñóñïіëüñòâà;
іíòåãðàöіþ îñîáèñòîñòі â ñèñòåìó ñâіòîâîї òà íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè;
ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷ ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîї êóëüòóðè îñîáèñòîñòі, àäàïòàöії 
îñîáèñòîñòі äî æèòòÿ â ñóñïіëüñòâі;
âèõîâàííÿ ãðîìàäÿíñüêîñòі, ïîâàãè äî ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè, ïîâàãè äî 
êóëüòóðíèõ òðàäèöіé òà îñîáëèâîñòåé іíøèõ íàðîäіâ â óìîâàõ áàãàòîíà-
öіîíàëüíîї äåðæàâè;
ñòâîðåííÿ îñíîâè äëÿ óñâіäîìëåíîãî âіäïîâіäàëüíîãî âèáîðó òà íàñòóïíî-
ãî îñâîєííÿ ïðîôåñіéíèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì;
ôîðìóâàííÿ ïîòðåáè ó÷íіâ äî ñàìîîñâіòè, ñàìîðîçâèòêó, ñàìîâäîñêîíà-
ëåííÿ òîùî.

Ðîçäіë 2. Îïèñ «ìîäåëі» âèïóñêíèêà øêîëè (ãіìíàçії, ëіöåþ)
Ó öüîìó ðîçäіëі íåîáõіäíî îïèñàòè, âèêîðèñòîâóþ÷è ÿêіñíі õàðàêòåðèñòè-

êè, çàïðîïîíîâàíèé ðåçóëüòàò ðåàëіçàöії îñâіòíüîї ïðîãðàìè ó âèãëÿäі «ìîäå-
ëі» âèïóñêíèêà êîíêðåòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Ïåäàãîãі÷íèé êîëåêòèâ і 
áàòüêè ó÷íіâ ïîâèííі âèçíà÷èòèñÿ ç òèì, ÿêèé «ïðîäóêò» ìàє âèéòè â ðåçóëü-
òàòі äіÿëüíîñòі øêîëè òà ÷èì âèïóñêíèê äàíîãî îñâіòíüîãî çàêëàäó âіäðіçíÿ-
òèìåòüñÿ âіä âèïóñêíèêіâ іíøèõ øêіë. Íàéïîâíіøå â «ìîäåëі» ïîâèííі áóòè 
âіäáèòі ñàìå òі ÿêîñòі, ùî ôîðìóþòüñÿ ïіä âïëèâîì îáðàíîãî øêîëîþ çìіñòó 
îñâіòè, іíàêøå êàæó÷è, ó ðåçóëüòàòі ðåàëіçàöії îñâіòíüîї ïðîãðàìè.

Ðîçðîáëåííÿ «ìîäåëі» äîöіëüíî ïî÷èíàòè ç íàéâèùîãî ðіâíÿ ðåàëіçîâàíèõ 
øêîëîþ îñâіòíіõ ïðîãðàì, òîáòî ç âèïóñêíèêà, ÿêèé çàñâîїâ ðіâåíü ñåðåäíüîї 
(ïîâíîї) çàãàëüíîї îñâіòè. Ïîòіì âèçíà÷àєòüñÿ íàáіð õàðàêòåðèñòèê, ùî ïîâè-
ííі áóòè îòðèìàíі äî ìîìåíòó ïåðåõîäó ó÷íÿ íà ñòàðøèé ñòóïіíü. Íà öіé îñíî-
âі ðîçðîáëÿєòüñÿ ìîäåëü îñîáèñòîñòі ó÷íÿ, ÿêèé çàñâîїâ ðіâåíü îñíîâíîї çà-
ãàëüíîї îñâіòè, ïіñëÿ ÷îãî çà òàêîþ ñàìîþ ñõåìîþ ðîçðîáëÿєòüñÿ ìîäåëü ó÷íÿ, 
ÿêèé çàâåðøèâ ïî÷àòêîâó çàãàëüíó îñâіòó.

«Ìîäåëü» âèïóñêíèêà ìîæå âêëþ÷àòè:
ðіâåíü éîãî íàâ÷åíîñòі, çàáåçïå÷åíèé ðåàëіçàöієþ îñíîâíèõ і äîäàòêîâèõ 
çàãàëüíîîñâіòíіõ ïðîãðàì;
ñôîðìîâàíіñòü çàãàëüíîíàâ÷àëüíèõ óìіíü і íàâè÷îê;
äîìіíóâàëüíèé ñïîñіá ìèñëåííÿ âèïóñêíèêà;
ðіâåíü ñôîðìîâàíîñòі ñîöіàëüíèõ íàâè÷îê âèïóñêíèêà;
ïðіîðèòåòíі îñîáèñòіñíі ÿêîñòі, ùî ìàþòü áóòè ñôîðìîâàíі â ó÷íÿ ó ïðî-
öåñі çàñâîєííÿ îñâіòíüîї ïðîãðàìè êîæíîãî ðіâíÿ;
ìîæëèâі ñôåðè ðîçïîäіëó âèïóñêíèêіâ II і III ñòóïåíіâ äàíîãî çàêëàäó 
(çàêëàäó ñåðåäíüîї òà âèùîї ïðîôåñіéíîї îñâіòè, ñôåðè âèðîáíèöòâà, ïî-
ñëóã òîùî).

Çà îñíîâó ïîáóäîâè «ìîäåëі» âèïóñêíèêà äîöіëüíî âçÿòè ÿêîñòі, ùî ïîâèííі 
áóòè ñôîðìîâàíі â ó÷íіâ âіäïîâіäíî äî çàäà÷ òîãî ÷è іíøîãî ñòóïåíÿ îñâіòà). Ïðè 
îïèñі «ìîäåëі» âèïóñêíèêà ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé êîìïåòåíòíіñíèé ïіäõіä.

Ðîçäіë 3. Öіëі òà çàäà÷і îñâіòíüîãî ïðîöåñó øêîëè (ãіìíàçії, ëіöåþ)
Ó öüîìó ðîçäіëі íåîáõіäíî ñôîðìóëþâàòè òіëüêè òі öіëі òà âèçíà÷èòè òіëüêè 

òі çàäà÷і, ùî âèðіøóþòüñÿ ñàìå ÷åðåç îñâіòíіé ïðîöåñ і ñàìå çìіñò îñâіòè. Íà-
ïðèêëàä, ââàæàєìî íåäîöіëüíèì âêëþ÷àòè â äàíèé ðîçäіë çàäà÷і çìіöíåííÿ 
ìàòåðіàëüíîї áàçè øêîëè àáî ïіäâèùåííÿ êâàëіôіêàöії ïåäàãîãі÷íèõ êàäðіâ, 
îñêіëüêè їõ âèñâіòëþþòü ó ðі÷íèõ àáî ïåðñïåêòèâíèõ ïëàíàõ ðîáîòè øêîëè.

Öіëі òà çàäà÷і îñâіòíüîãî ïðîöåñó íà êîæíîìó ðіâíі ðåàëіçàöії îñâіòíіõ 
ïðîãðàì ïîâèííі áóòè îáóìîâëåíі «ìîäåëëþ» âèïóñêíèêà, ïðèçíà÷åííÿì і 
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ìіñöåì øêîëè â îñâіòíüîìó ïðîñòîðі ìіñòà, ðàéîíó, ìіêðîðàéîíó. Âîíè ìàþòü
áóòè ñôîðìóëüîâàíі êîíêðåòíî, áóòè âèìіðíèìè, äîñÿæíèìè, âèçíà÷åíèìè çà
÷àñîì, íåñóïåðå÷ëèâèìè ùîäî îäíà îäíîї. Іíàêøå êàæó÷è, âіäïîâіäàòè çà-
ãàëüíèì âèìîãàì, ùî ïðîïîíóþòüñÿ äî âèçíà÷åííÿ öіëåé і çàäà÷.

Íàïðèêëàä, ïåðåä øêîëîþ ìîæóòü áóòè ïîñòàâëåíі òàêі öіëі îñâіòíüîãî
ïðîöåñó:

çàáåçïå÷èòè çàñâîєííÿ ó÷íÿìè îáîâ’ÿçêîâîãî ìіíіìóìó çìіñòó ïî÷àòêî-
âîї, îñíîâíîї, ñåðåäíüîї (ïîâíîї) çàãàëüíîї îñâіòè íà ðіâíі âèìîã äåðæàâ-
íîãî îñâіòíüîãî ñòàíäàðòó;
ãàðàíòóâàòè íàñòóïíіñòü îñâіòíіõ ïðîãðàì óñіõ ðіâíіâ;
ñòâîðèòè îñíîâó äëÿ àäàïòàöії ó÷íіâ äî æèòòÿ â ñóñïіëüñòâі, äëÿ óñâіäîì-
ëåíîãî âèáîðó òà íàñòóïíîãî çàñâîєííÿ ïðîôåñіéíèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì;
ôîðìóâàòè ïîçèòèâíó ìîòèâàöіþ ó÷íіâ äî íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі;
çàáåçïå÷èòè ñîöіàëüíî-ïåäàãîãі÷íі âіäíîñèíè, ùî çáåðіãàþòü ôіçè÷íå,
ïñèõі÷íå òà ñîöіàëüíå çäîðîâ’ÿ ó÷íіâ.

Ðîçäіë 4. Íàâ÷àëüíèé ïëàí òà éîãî îáґðóíòóâàííÿ
Âіäïîâіäíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà îðãàíіçàöіÿ îñâіòíüîãî ïðîöåñó â îñâіò-

íüîìó çàêëàäі ðåãëàìåíòóєòüñÿ ðîáî÷èì íàâ÷àëüíèì ïëàíîì (ðîçáèâêîþ çìіñòó
îñâіòíüîї ïðîãðàìè íà íàâ÷àëüíі êóðñè, çà äèñöèïëіíàìè òà çà ðîêàìè íàâ÷àííÿ).

Ó öüîìó ðîçäіëі ïîòðіáíî îáґðóíòóâàòè çìіñò íàâ÷àëüíîãî ïëàíó øêîëè ÿê 
ìåõàíіçì ðåàëіçàöії çìіñòó îñâіòè òà îäíîãî ç îñíîâíèõ çàñîáіâ ôîðìóâàííÿ
«ìîäåëі» âèïóñêíèêà êîæíîãî ñòóïåíÿ íàâ÷àííÿ. Іíàêøå êàæó÷è, òðåáà äî-
âåñòè äîöіëüíіñòü âèáîðó îñíîâíèõ і äîäàòêîâèõ çàãàëüíîîñâіòíіõ ïðîãðàì,
ðåàëіçîâàíèõ çàêëàäîì íà ðіâíÿõ ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї, îñíîâíîї çàãàëüíîї òà
ñåðåäíüîї (ïîâíîї) çàãàëüíîї îñâіòè. Ñëіä çàçíà÷èòè, ùî ïðè ôîðìóâàííі âàðі-
àòèâíîї ñêëàäîâîї íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ïåäàãîãі÷íèé êîëåêòèâ øêîëè ïîâèíåí
ñïðîáóâàòè ìàêñèìàëüíî âðàõóâàòè îñâіòíі ïîòðåáè ó÷íіâ і áàòüêіâ.

Ó öüîìó æ ðîçäіëі ìîæíà âêàçàòè òà îáґðóíòóâàòè ïåðåëіê äîäàòêîâèõ 
îñâіòíіõ ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ øêîëîþ â ðàìêàõ áþäæåòíîãî ôіíàíñóâàííÿ,
òîáòî áåçêîøòîâíî äëÿ ó÷íіâ.

Âіäïîâіäíî äî Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî çàãàëüíîîñâіòíþ óñòàíîâó îñâіòíÿ
ïðîãðàìà øêîëè ðîçðîáëÿєòüñÿ íà ïіäñòàâі äåðæàâíèõ îñâіòíіõ ñòàíäàðòіâ
(çãіäíî іç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíà íà ïіäñòàâі îäíîãî ç âàðіàíòіâ çà-
ïðîïîíîâàíîãî Ìіíîñâіòè і íàóêè Òèïîâîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó çàãàëüíîîñâіò-
íüîї øêîëè. Ðåä.). Îòæå, äî íåї ìîæóòü áóòè âêëþ÷åíі äîäàòêîâі îñâіòíі ïðî-
ãðàìè, ðåàëіçîâàíі ÿê äîäàòêîâі ïëàòíі îñâіòíі ïîñëóãè, íå ïåðåäáà÷åíі
âіäïîâіäíèìè îñâіòíіìè ïðîãðàìàìè òà äåðæàâíèìè îñâіòíіìè ñòàíäàðòàìè.

Ðîçäіë 5. Îñîáëèâîñòі îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó òà çàñòîñîâóâàííÿ â 
íüîìó ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé

Ó öüîìó ðîçäіëі ñòèñëî îïèñóþòü îñîáëèâîñòі îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîї òà ïî-
çàíàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, ùî çàáåçïå÷óþòü іíòåãðàöіþ çàãàëüíîîñâіòíіõ (îñíî-
âíèõ і äîäàòêîâèõ) ïðîãðàì, äîäàòêîâèõ îñâіòíіõ ïîñëóã і âèõîâíèõ çàõîäіâ ó 
єäèíó îñâіòíþ ïðîãðàìó, ùî äàє çìîãó îäåðæàòè çàïëàíîâàíèé ðåçóëüòàò îñâі-
òè – «ìîäåëü» âèïóñêíèêà.

Îáґðóíòóâàííÿ іñíóþ÷îї îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó ìàє áóòè ïðèñóò-
íіì íà êîæíîìó ðіâíі íàâ÷àííÿ òà âіäîáðàæàòè:

öіëüîâèé àñïåêò íàâ÷àëüíîї òà ïîçàíàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі (òîáòî âіäïîâі-
äàòè íà çàïèòàííÿ: «íà ôîðìóâàííÿ ÿêèõ ÿêîñòåé òà æèòòєâî íåîáõіäíèõ
íàâè÷îê ñïðÿìîâàíà íàâ÷àëüíà é ïîçàíàâ÷àëüíà äіÿëüíіñòü ó÷íіâ»);
ñïіââіäíîøåííÿ íàâ÷àëüíîї òà ïîçàíàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі;
îñîáëèâîñòі îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîї òà ïîçàíàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі;
íåîáõіäíіñòü âèêîðèñòàííÿ òèõ ÷è іíøèõ îñâіòíіõ òåõíîëîãіé.

Íà íàø ïîãëÿä, ùîäî îñâіòíüîї ïðîãðàìè äîöіëüíî äîòðèìóâàòèñÿ âèçíà-
÷åíü ïåäàãîãі÷íîї òåõíîëîãії, îïèñàíèõ І. Âîëêîâèì і Î. Êóøíіðîì: «Ïåäàãî-
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ãі÷íà òåõíîëîãіÿ – öå îïèñ ïðîöåñó äîñÿãíåííÿ çàïëàíîâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íà-
â÷àííÿ» (І. Âîëêîâ), «Òåõíîëîãіÿ – öå ñêëàäîâà ñèñòåìè íàâ÷àííÿ, ùî 
çàáåçïå÷óє її ðåçóëüòàòèâíіñòü» (Î. Êóøíіð), òîìó ùî ñàìå öі âèçíà÷åííÿ ïå-
äàãîãі÷íîї òåõíîëîãії âèõîäÿòü íà «ìîäåëü» âèïóñêíèêà.

Ðîçäіë 6. Ïîêàçíèêè (âèìіðíèêè) ðåàëіçàöії îñâіòíüîї ïðîãðàìè
Ó öüîìó ðîçäіëі ïîâèííà áóòè äàíà âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ: ÿê àäìіíіñòðà-

öіÿ, ïåäàãîãі÷íèé êîëåêòèâ øêîëè òà áàòüêè ó÷íіâ âèçíà÷àòèìóòü äîñÿãíåííÿ
àáî íåäîñÿãíåííÿ çàÿâëåíèõ öіëåé і çàäà÷ îñâіòíüîãî ïðîöåñó.

Íà ðіâíі øêîëè ìàє áóòè ðîçðîáëåíà ñèñòåìà ïîêàçíèêіâ, ÿêà á äàâàëà 
çìîãó ñóäèòè ïðî òå, ÿê åôåêòèâíî ðåàëіçóєòüñÿ îñâіòíÿ ïðîãðàìà, òîáòî íà-
ñêіëüêè ðåàëüíèé «ïðîäóêò» äіÿëüíîñòі øêîëè âіäïîâіäàє іäåàëüíіé «ìîäåëі» 
âèïóñêíèêà.

Ïіä ÷àñ ðîáîòè íàä öèì ðîçäіëîì ïîòðіáíî âèçíà÷èòè:
îá’єêòè êîíòðîëþ (ùî âèìіðþєòüñÿ àáî êîíòðîëþєòüñÿ);
ïðîöåäóðè êîíòðîëþ (çà äîïîìîãîþ ÷îãî, ÿê âèìіðþєòüñÿ îá’єêò);
ïåðіîäè÷íіñòü êîíòðîëþ (ÿê ÷àñòî âèìіðÿєòüñÿ îá’єêò).

Ó ðîçäіë «Ïîêàçíèêè, âèìіðíèêè ðåàëіçàöії îñâіòíüîї ïðîãðàìè» íåäîöіëü-
íî âêëþ÷àòè ïîêàçíèêè îöіíêè åôåêòèâíîñòі ðîáîòè øêîëè â öіëîìó. Ïîòðіá-
íî âіäіáðàòè ïîêàçíèêè, ùî íàëåæàòü äî ðåàëіçàöії øêîëîþ òîãî çìіñòó
îñâіòè, ÿêèé âîíà ðàçîì ç áàòüêàìè ó÷íіâ âèçíà÷èëà äëÿ ñâîєї îñâіòíüîї ïðî-
ãðàìè. Òîäі êðèòåðії, íå ïîâ’ÿçàíі ç «ìîäåëëþ» âèïóñêíèêà, ïіä ÷àñ îöіíþâàí-
íÿ ðåàëіçàöії îñâіòíüîї ïðîãðàìè ìîæóòü áóòè îïóùåíі.

Ðîçäіë 7. Ïðîãðàìíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ îñâіòíüîї ïðîãðàìè
Ó öüîìó ðîçäіëі çàçíà÷àþòü, ÿêèì ïðîãðàìíî-ìåòîäè÷íèì ìàòåðіàëîì çà-

áåçïå÷óєòüñÿ ðåàëіçàöіÿ çìіñòó îñâіòè ó øêîëі òà äîñÿãíåííÿ ïðîãíîçîâàíîãî 
ðåçóëüòàòó її ðîáîòè. Êðіì òîãî, ó íüîìó íåîáõіäíî ïîÿñíèòè, ÷îìó ñàìå öåé 
ïðîãðàìíî-ìåòîäè÷íèé ìàòåðіàë îñâіòíіé çàêëàä âіäіáðàâ äëÿ ðåàëіçàöії çìіñ-
òó îñâіòè òà çàáåçïå÷åííÿ éîãî ÿêîñòі.

Çàìіñòü âèñíîâêó

Ìè ñïîäіâàєìîñÿ, ùî öі ðåêîìåíäàöії áóäóòü êîðèñíèìè äëÿ êåðіâíèêіâ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, і ââàæàєìî ñâîїì îáîâ’ÿçêîì ó âèñíîâêó ïîäіëèòèñÿ äå-
ÿêèìè ìіðêóâàííÿìè.

Óñі ðîçäіëè îñâіòíüîї ïðîãðàìè øêîëè ïîâèííі áóòè ëîãі÷íî îáґðóíòîâàíè-
ìè òà íåñóïåðå÷ëèâèìè, à êîæåí íàñòóïíèé ðîçäіë «âèïëèâàòè» ç ïîïåðåäíіõ.

Äîòðèìàííÿ âíóòðіøíüîї ëîãіêè îñâіòíüîї ïðîãðàìè, ñïіââіäíåñåííÿ êîæ-
íîãî її ðîçäіëó ç іíøèìè є îñíîâíèì êðèòåðієì «ïðàâèëüíîñòі» îáðàíîãî àäìі-
íіñòðàöієþ òà ïåäàãîãі÷íèì êîëåêòèâîì øëÿõó ôîðìóâàííÿ ïðîãðàìè.

Ïåðåëіê і ñïðÿìîâàíіñòü äîäàòêîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì ïîâèííі âіäïîâіäàòè 
і ïðèçíà÷åííþ øêîëè, і «îáðàçîâі» âèïóñêíèêà. Є ñåíñ ïðîàíàëіçóâàòè äîäàò-
êîâі îñâіòíі ïðîãðàìè íà ïðåäìåò їõíüîї âіäïîâіäíîñòі çàÿâëåíèì â îñâіòíіé 
ïðîãðàìі öіëÿì.

Îñâіòíÿ ïðîãðàìà øêîëè ìàє áóòè ñôîðìîâàíà ç óðàõóâàííÿì îñâіòíіõ ïî-
òðåá ó÷íіâ òà їõíіõ áàòüêіâ. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíà ñåðéîçíà ðîáîòà ç їõíüîãî âè-
â÷åííÿ. Îäíàê æîäíèé îñâіòíіé çàêëàä íå çìîæå âðàõóâàòè ïîáàæàííÿ âñіõ 
ó÷íіâ òà їõíіõ áàòüêіâ. Òîìó øêîëà òà ñóñïіëüñòâî ïîâèííі «äîìîâèòèñÿ» ïðî 
òå, ÿêі ç ïîáàæàíü ìîæóòü áóòè çàäîâîëåíі, à ÿêі – íі. Îñâіòíÿ ïðîãðàìà øêî-
ëè öіëêîì ìîæå ñòàòè îñíîâîþ òàêîãî äіàëîãó. Êðіì òîãî, çàäîâîëåííÿ ÷àñòè-
íè îñâіòíіõ ïîòðåá ó÷íіâ òà їõíіõ áàòüêіâ ìîæëèâå ÷åðåç íàäàííÿ øêîëîþ 
ïëàòíèõ ïîñëóã (çà íàÿâíîñòі â îñâіòíüîãî çàêëàäó ëіöåíçії íà öåé âèä äіÿëü-
íîñòі).

Äëÿ òîãî ùîá «íå ïåðåâàíòàæóâàòè» îñâіòíþ ïðîãðàìó, äîöіëüíî âñі àíàëі-
òè÷íі ìàòåðіàëè, ïîâ’ÿçàíі ç її ðîçðîáêîþ, ðîçìіñòèòè â äîäàòêàõ.
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Îñâіòíÿ ïðîãðàìà íå çìîæå âèêîíàòè ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà íå ñòàíå çàñî-
áîì ðîçâèòêó ïåäàãîãі÷íîãî êîëåêòèâó, ÿêùî â її ðîçðîáëåííі áðàòèìå ó÷àñòü
òіëüêè àäìіíіñòðàöіÿ øêîëè.

Ñàìîîñâіòíі çàâäàííÿ
Ùî ïåðñîíàëüíî âè âçÿëè íà îçáðîєííÿ, îïðàöþâàâøè ìàòåðіàëè ïóáëіêà-

öії? ßêі êîðåêòèâè â ðîáîòó ïî ñêëàäàííþ ïðîãðàì âè ïëàíóєòå âíåñòè?
×è ìîæíà ñòðóêòóðó îñâіòíüîї ïðîãðàìè, ç ÿêîþ âè ùîéíî îçíàéîìèëèñÿ, 

ïåðåíåñòè â ïîÿñíþâàëüíó çàïèñêó äî ðîáî÷îãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó âàøîї øêî-
ëè äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó?

Äîäàòîê 2

Áàçîâèé íàâ÷àëüíèé ïëàí ïî÷àòêîâîї îñâіòè äëÿ êëàñіâ (ãðóï)
ç óêðàїíñüêîþ ìîâîþ íàâ÷àííÿ (2019)

Кількість годин

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі: 315 350 350 350

1365– українська мова і література 245 245 245 245

– іншомовна освіта 70 105 105 105

Математична 140 140 175 175 630

Природнича

140 175
140 140 595

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Інформатична 35 35 70

Мистецька 70 70 70 70 280

Фізкультурна1 105 105 105 105 420

Варіативний складник
Додаткові години для вивчення 
предметів освітніх галузей, курси за
вибором, проведення індивідуальних
консультацій та групових занять

35 35 35 35 140

Загальнорічна кількість навчальних
годин, що фінансуються з бюджету 
(без урахування поділу на групи)

805 875 910 910 3500

Гранично допустиме тижневе/річне
навчальне навантаження здобувача 
освіти

20/700 22/770 23/805 23/805 88/3080

1 Ãîäèíè, ïåðåäáà÷åíі äëÿ ôіçè÷íîї êóëüòóðè, íå âðàõîâóþòüñÿ ïіä ÷àñ âè-
çíà÷åííÿ ãðàíè÷íî äîïóñòèìîãî òèæíåâîãî/ðі÷íîãî íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåí-
íÿ çäîáóâà÷à îñâіòè.
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Äîäàòîê 3

Òèïîâèé íàâ÷àëüíèé ïëàí äëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè 
(çà ÒÎÏ, ðîçðîáëåíîþ ïіä êåðіâíèöòâîì Î. ß. Ñàâ÷åíêî) (2019)

Освітні галузі
Кількість годин на тиждень

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Разом
Мовно-літературна, зокрема: 9 10 10 10

39українська мова та література 7 7 7 7

іноземна мова 2 3 3 3

Математична 4 4 5 5 18

Я досліджую світ (природнича, 
громадянська та історична, соціальна і 
здоров’язбережувальна)

3 3 3 3 12

Технологічна
1 2

1 1
7

Інформатична 1 1
Мистецька 2 2 2 2 8
Фізкультурна1 3 3 3 3 12
Усього 19+3 21+3 22+3 22+3 84+12
Додаткові години на вивчення предметів
інваріантної складової, курсів за вибором,
проведення індивідуальних консультацій
та групових занять

1 1 1 1 4

Загальнорічна кількість навчальних годин 23 25 26 26 100
Гранично допустиме тижневе навчальне
навантаження на учня 20 22 23 23 87

1 Ãîäèíè, ïåðåäáà÷åíі äëÿ ôіçè÷íîї êóëüòóðè, íå âðàõîâóþòüñÿ ïіä ÷àñ âè-
çíà÷åííÿ ãðàíè÷íî äîïóñòèìîãî íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè.

Òèïîâèé íàâ÷àëüíèé ïëàí äëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè
(çà ÒÎÏ, ðîçðîáëåíîþ ïіä êåðіâíèöòâîì Ð. Á. Øèÿíà) (2019)

Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень

1 клас 2 
клас

3
клас 4 клас Разом

Українська мова 5 5 5 5 20
Іноземна мова 2 3 3 3 11
Математика 3 3 4 4 14
Я досліджую світ1 7 8 7 7 29
Мистецтво2 2 2 2 2 8
Інформатика 1 1 2
Фізична культура3 3 3 3 3 12
Усього 20+3 21+3 22+3 22+3 85+12
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Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень

1 клас 2
клас

3 
клас 4 клас Разом

Додаткові години на вивчення предметів 
інваріантної складової, курсів за вибором, 
проведення індивідуальних консультацій
та групових занять

1 1 1 1 4

Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження на учня 20 22 23 23 88

Сумарна кількість навчальних годин ін-
варіантної і варіативної складових, що 
фінансується з бюджету (без урахування
поділу класів на групи)

23 25 26 26 100

1 Îðієíòîâíèé ðîçïîäіë ãîäèí ìіæ îñâіòíіìè ãàëóçÿìè â ðàìêàõ öüîãî іíòå-
ãðîâàíîãî ïðåäìåòà: ìîâíî-ëіòåðàòóðíà – 2; ìàòåìàòè÷íà – 1; ïðèðîäíè÷à, 
òåõíîëîãі÷íà, іíôîðìàòè÷íà, ñîöіàëüíà і çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíà ãðîìàäÿí-
ñüêà òà іñòîðè÷íà – ðàçîì 4; іíôîðìàòèêà – 1 (ó 2 êëàñі).

2 Іíòåãðîâàíèé ïðåäìåò àáî îêðåìі ïðåäìåòè «Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî» і 
«Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî».

3 
óó
Ãîäèíè, ïåðåäáà÷åíі äëÿ ôіçè÷íîї êóëüòóðè, íå âðàõîâóþòüñÿ ïіä ÷àñ âè-

çíà÷åííÿ ãðàíè÷íî äîïóñòèìîãî íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ ó÷íіâ, àëå îáîâ’ÿç-
êîâî ôіíàíñóþòüñÿ.

Äîäàòîê 4

ÎÐІЄÍÒÎÂÍÀ ÍÀÂ×ÀËÜÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ (ôðàãìåíò) ç іíòåãðîâàíîãî
êóðñó «ß ÄÎÑËІÄÆÓÞ ÑÂІÒ» äî ïіäðó÷íèêà «ß ÄÎÑËІÄÆÓÞ ÑÂІÒ»,
3 ÊËÀÑ. Ó 2 ÷àñòèíàõ (àâòîðè Òåòÿíà Ãіëüáåðã, Ñâіòëàíà Òàðíàâñüêà, Ëàðèñà 
Ãðóáіÿí, Íіíà Ïàâè÷), ñòâîðåíà âіäïîâіäíî äî Òèïîâîї îñâіòíüîї ïðîãðàìè
(3–4 êëàñè), ðîçðîáëåíîþ ïіä êåðіâíèöòâîì Î. ß. Ñàâ÷åíêî

3 êëàñ – 175 ãîä íà ðіê (І ñåìåñòð – 80 ãîä,
ІІ ñåìåñòð – 95 ãîä)/5 ãîä íà òèæäåíü

Íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïðåäñòàâëåíî ÷åðåç іíòå-
ãðàöіþ çìіñòó ïðèðîäíè÷îї, ãðîìàäÿíñüêîї òà іñòîðè÷íîї, ñîöіàëüíîї òà
çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї, іíôîðìàòèâíîї òà òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíіõ ãàëóçåé. Іí-
òåãðàöіÿ â êóðñі îñíîâíèõ çìіñòîâèõ ðîçäіëіâ «ß і ìîє îòî÷åííÿ», «ß і ïðè-
ðîäà», «Ëþäèíà і її çäîðîâ’ÿ», «Çåìëÿ – íàø ñïіëüíèé äіì» äàє çìîãó ñôîð-
ìóâàòè óÿâëåííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ïðî öіëіñíèé і âîäíî÷àñ áàãàòîãðàííèé 
íàâêîëèøíіé ñâіò ç éîãî âçàєìîçâ’ÿçêàìè і âçàєìîçàëåæíîñòÿìè. Íàâ÷àëüíèé
ìàòåðіàë, ùî âõîäÿòü ó ïðîãðàìó іíòåãðîâàíîãî êóðñó, âіäïîâіäàє îáîâ’ÿçêîâèì 
ðåçóëüòàòàì íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї
îñâіòè (2019).

Ïіäðó÷íèê «ß äîñëіäæóþ ñâіò» äëÿ 3 êëàñó çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї 
îñâіòè (ó 2-õ ÷àñòèíàõ) ðåàëіçóє çàâäàííÿ ïðèðîäíè÷îї, ãðîìàäÿíñüêîї òà іñ-
òîðè÷íîї, ñîöіàëüíîї òà çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї, òåõíîëîãі÷íîї, іíôîðìàòè÷-
íîї îñâіòíіõ ãàëóçåé. Íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë ïðåäñòàâëåíî ÷åðåç іíòåãðàöіþ âè-
ùåçàçíà÷åíèõ îñâіòíіõ ãàëóçåé (äàëі: ÏÐÎ – ïðèðîäíè÷à, ÒÅÎ – òåõíîëîãі÷íà, 
ІÔÎ – іíôîðìàòè÷íà, ÑÇÎ – ñîöіàëüíà і çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíà, ÃІÎ – ãðîìà-
äÿíñüêà òà іñòîðè÷íà ãàëóçі).

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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Ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ ïðåäìåòà «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ìîëîäøі øêîëÿðі îòðè-
ìóþòü ìîæëèâіñòü ñèñòåìàòèçóâàòè, ðîçøèðþâàòè, ïîãëèáëþâàòè îòðèìàíі 
ðàíіøå (â ðîäèíі, â äîøêіëüíîìó çàêëàäі, ç îñîáèñòîãî äîñâіäó âçàєìîäії ç ïðè-
ðîäîþ і ëþäüìè) óÿâëåííÿ ïðî ïðèðîäíі òà ñîöіàëüíі îá’єêòè.

Ïðîãðàìà âêëþ÷àє ÷îòèðè ðîçäіëè.
Çìіñò ðîçäіëó 1 «ß і ìîє îòî÷åííÿ» (30 ãîä) ïåðåäáà÷àє îòðèìàííÿ ó÷íÿ-

ìè çíàíü і íàâè÷îê, íåîáõіäíèõ äëÿ âçàєìîäії âñåðåäèíі îêðåìèõ ñîöіàëüíèõ 
ãðóï (ðîäèíà, êëàñ, øêîëà, ãðîìàäà), ñòâîðåííÿ ñіìåéíèõ âіäíîñèí, ñòîñóíêіâ 
ìіæ ëþäüìè (ðîäèííі çâ’ÿçêè, äðóæíі çâ’ÿçêè ó êëàñíîìó êîëåêòèâі, øêîëі, 
äіëîâі ñòîñóíêè òîùî). Îïàíîâóþ÷è ïðàâèëà áåçïå÷íîї, ãðàìîòíîї і ìîðàëüíîї 
ïîâåäіíêè â ñóñïіëüñòâі, ìîëîäøі øêîëÿðі óñâіäîìëþþòü âàæëèâіñòü øàíî-
áëèâîãî і óâàæíîãî ñòàâëåííÿ äî îòî÷óþ÷èõ ëþäåé (ðіçíîãî âіêó, ðіçíîї íàöіî-
íàëüíîñòі, ç îáìåæåíèìè ôіçè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè òà іí.), äáàéëèâîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî ñіìåéíèõ òðàäèöіé, іñòîðè÷íèõ і êóëüòóðíèõ öіííîñòåé.

Ðîçäіë 2 «ß і ïðèðîäà» (50 ãîä) ñïðèÿє îñâîєííþ ðіçíèõ ñïîñîáіâ ïіçíàí-
íÿ íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі (ñïîñòåðåæåííÿ, åêñïåðèìåíò, âèìіðþâàííÿ, êëà-
ñèôіêàöіÿ òà іí.), çàñâîєííþ ó÷íÿìè åëåìåíòàðíèõ çíàíü ïðî íåæèâó і æèâó 
ïðèðîäó, éîãî ðіçíîìàíіòòÿ, ñòâîðþє óìîâè äëÿ їõ óñïіøíîãî ïðîäîâæåííÿ
îñâіòè â îñíîâíіé øêîëі.

Çìіñò Ðîçäіëó 3 «Ëþäèíà і її çäîðîâ’ÿ» (55 ãîä) ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìó-
âàííÿ çàãàëüíèõ óÿâëåíü ïðî îðãàíіçì ëþäèíè, éîãî âíóòðіøíі îðãàíè і ñè-
ñòåìè (îïîðíî-ðóõîâó, òðàâíó, äèõàëüíó, ñåðöåâî-ñóäèííó, íåðâîâó), îðãàíè 
÷óòòÿ, øêіðó, óñâіäîìëåííÿ їõ çíà÷åííÿ; ñïðèÿє ôîðìóâàííþ ó ìîëîäøèõ 
øêîëÿðіâ ïîòðåáè â çäîðîâîìó ñïîñîáі æèòòÿ, íàâè÷îê ãіãієíè і ïðîôіëàêòèêè 
çàõâîðþâàíü, íàäàííþ ïåðøîї äîïîìîãè, ðàöіîíàëüíîãî õàð÷óâàííÿ òà іíøèõ 
ñïîñîáіâ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.

Ðîçäіë 4 «Çåìëÿ – íàø ñïіëüíèé äіì»(40 ãîä) ñïðÿìîâàíèé íà âèõîâàííÿ 
ãàðìîíіéíî ðîçâèíåíîї, äóõîâíî-ìîðàëüíîї îñîáèñòîñòі, ÿêà ëþáèòü ñâîþ Âі-
ò÷èçíó, øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî Óêðàїíè, ðіäíîãî êðàþ, ñâîєї ñіì’ї, іñòîðії, 
êóëüòóðè, ïðèðîäè íàøîї êðàїíè, її ñó÷àñíîãî æèòòÿ; ïîâàæàє ñïîñіá æèòòÿ, 
çâè÷àї і òðàäèöії íàðîäіâ, ÿêі її íàñåëÿþòü; îñîáèñòîñòі, ÿêà ïðàãíå àêòèâíî 
áðàòè ó÷àñòü ó ïðèðîäîîõîðîííіé òà òâîð÷іé äіÿëüíîñòі.

Òåìàòèêà ïàðàãðàôіâ ïîáóäîâàíà çà ïðîáëåìàìè. Êîæíà òåìà ìіñòèòü ðó-
áðèêó «×è çíàєòå âè, ùî…», ìåòà ÿêîї çàöіêàâèòè ó÷íіâ äî íàâ÷àííÿ, ðîçøèðè-
òè їõíє óÿâëåííÿ ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò, âìîòèâóâàòè äî ñâіäîìîãî íàâ÷àííÿ.

Ðîçïîäіë ãîäèí îðієíòîâíèé.

№ 
з/п Освітні 

галузі
Змістові
лінії

Очікувані
результати

з індексами ТОП
Тема Навчальна

діяльність

1 ЧАСТИНА – І СЕМЕСТР (80 год)

РОЗДІЛ 1. Я І МОЄ ОТОЧЕННЯ (30 год)

ТЕМА 1. Я і моя шкільна громада (15 год)

1 ÃІÎ
ÑÇÎ
ÏÐÎ
ÒÅÎ

Людина
Людина се-
ред людей
Людина у
суспільстві

знає, що спільного та чим
відрізняється людина від ін-
ших живих істот (мислення,
мова, праця, спілкування і 
взаємодія з іншими людь-
ми) [3 ГІО 2.2];

РАЗОМ 
МИ 
СИЛЬ-
НІШІ

Практичний 
блок (спосте-
реження, дослі-
дження, вправ-
ляння).
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№
з/п Освітні 

галузі
Змістові
лінії

Очікувані
результати

з індексами ТОП
Тема Навчальна 

діяльність

Природа
Інформа-
ційно-кому-
нікаційне 
середо вище
Середови-
ще проєкту-
вання 
Середови-
ще техніки і
технологій

співпрацює і взаємодіє з 
іншими у різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], 
[3 ГІО 8.1];
співпрацює і взаємодіє з ін-
шими у збереженні традицій 
школи [3 ГІО 7.1];
виявляє інтерес до пізнання 
і збереження традицій шко-
ли [3 ГІО 7.1];
пояснює, як суспільні групи 
(дитячий колектив) вплива-
ють на розвиток людини 
[3 СЗО 4.3], [3 СЗО 4.7];
називає правила поведінки
у школі [3 СЗО 2.3], 
[3 ГІО 8.1], [3 ГІО 8.2];
підтримує порядок на робо-
чому місці [3 СЗО 1.1];
пропонує вирішення по-
сильних проблем школи  
[3 СЗО 2.1], [3 ГІО 8.1];
дотримується правил шкіль-
ного розпорядку; правил 
поведінки під час шкільних
і громадських заходів 
[3 ГІО 2.3];
розпізнає риси характеру 
і дає їм оцінку [3 ГІО 6.1];
пояснює, як досягнення 
мети залежить від наполе-
гливості й старанності
[3 ГІО 7.2];
володіє навичками пово-
дження в урочистих ситуаці-
ях [3 СЗО 3.3];
описує поведінку тварин на
основі власних спостере-
жень та інформації, отрима-
ної з додаткових джерел 
[3 ПРО 1.4] [3 ПРО 1.5], 
[3 ПРО 1.6], [3 ПРО 2.1];
працює з інструментами й 
при   стосуваннями, дотриму-
ючись безпечних прийомів і 
норм санітарії [3 ТЕО 2.1; 4.3];

Тренування
уваги, пам’яті
(прийоми, алго-
ритми, вправи).
Моделювання
способів по-
ведінки чуйного
ставлення до
однолітків, од-
нокласників.
Практичні ро-
боти.
Виконання міні-
проєкту «Моя
школа».
Обговорення
правил поведін-
ки, прийнятих
у класі, школі,
місцевій гро-
маді. 
Моделювання
(інсценізація) 
поведінки у гро-
мадських місцях 
(з опорою на
ситуації реаль-
ного життя)

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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№ 
з/п Освітні 

галузі
Змістові
лінії

Очікувані
результати

з індексами ТОП
Тема Навчальна

діяльність

організовує робоче місце
[3 ТЕО 4.2];
виготовляє поетапно виріб
за інструкцією з визначеною
послідовністю самостійно
або спільно з по-окремим
розподілом частин роботи
[3 ТЕО 2.2].
досліджує проблеми та по-
треби у створенні виробів;
[3 ТЕО 1.1; 4.1];
вибирає об’єкт проєктуван-
ня і виготовлення із низки
запропонованих або влас-
них ідей [3 ТЕО 1.1];
обговорює корисність, есте-
тичність та якість індивіду-
ально або спільно створе-
них виробів [3 ТЕО 1.5];
презентує результати влас-
ної або спільної проєктно-
технологічної діяльності
[3 ТЕО 1.5]

2 ГІО, 
СЗО

Людина
Людина у
суспільстві
Людина се-
ред людей

знає, що спільного та чим
відрізняється людина від
інших живих істот (спілку-
вання і взаємодія з іншими
людьми) [3 ГІО 2.2];
усвідомлює необхідність
толерантних взаємин між 
людьми [3 ГІО 7.1];
розповідає про себе, свої
захоплення; 
розпізнає риси характеру і
дає їм оцінку [3 ГІО 6.1];
називає риси характеру,
які сприяють, і ті, що зава-
жають досягненню успіху в
житті, спілкуванню з іншими
[3 ГІО 8.2];
пояснює, як досягнення
мети залежить від наполе-
гливості й старанності
[3 ГІО 7.2];
виявляє пізнавальну актив-
ність на уроках [3 СЗО 4.1];

ЯК 
ЛЮДИ 
ВЗА-
ЄМОДІ-
ЮТЬ У
СПІЛЬ-
НОТІ

Практичний
блок (спосте-
реження, дослі-
дження, вправ-
ляння).
Тренування 
уваги, пам’яті 
(прийоми, алго-
ритми, вправи).
Моделювання
способів вирі-
шення проблем-
них ситуацій (з
опорою на літе-
ратурні твори, 
ситуації реаль-
ного життя).
Розв’язання 
прогностичних
задач «Що 
буде, якщо … ».
Практичні ро-
боти. 

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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№
з/п Освітні 

галузі
Змістові
лінії

Очікувані
результати

з індексами ТОП
Тема Навчальна 

діяльність

розуміє переваги доброго 
ставлення до інших на при-
кладах вияву таких якостей: 
чесність, доброзичливість,
подільчивість, працьови-
тість, ввічливість на проти-
вагу хитрощам, байдужості, 
жадібності, лінощам, без-
культурності [3 СЗО 1.4]

Обговорення
правил поведін-
ки, прийнятих
у класі, школі,
місцевій громаді

3 ІФО, 
СЗО, 
ГІО, 
ПРО

Інформація
Дії з інфор-
мацією
Людина
Людина се-
ред людей

пояснює значення інформа-
ції для життя людини, на-
водить приклади із власного
досвіду [3 ІФО 1.1]; 
розрізняє види інформації 
за способом подання 
[3 ІФО 1.1];
володіє прийомами тренуван-
ня уваги, пам’яті [3 СЗО 4.1];
співвідносить органи чуття/
обладнання для вивчення 
природи з інформацією, 
отриманою з їх допомогою
[3 ПРО 2.1];
здійснює пошук та аналіз 
інформації про тіла/явища 
природи у різних джерелах 
(виданнях природничого 
змісту, інтернет-ресурсах 
тощо), в тому числі з вико-
ристанням технічних прила-
дів і пристроїв  [3 ПРО 1.5];
співпрацює і взаємодіє
з іншими у різних ситуаціях
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], 
[3 ГІО 8.1];
пояснює, як суспільні групи 
(дитячий колектив) вплива-
ють на розвиток людини 
[3 СЗО 4.3], [3 СЗО 4.7];
дотримується правил шкіль-
ного розпорядку; правил по-
ведінки під час шкільних і гро-
мадських заходів [3 ГІО 2.3];
називає правила поведінки
у школі [3 СЗО 2.3], 
[3 ГІО 8.1], [3 ГІО 8.2]

ЧИ Є
СПІЛ-
КУВАН-
НЯ ОБ-
МІНОМ
ІНФОР-
МАЦІ-
ЄЮ

Практич-
на робота з
комп’ютером

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÄÎÄÀÒÊÈ
ÁËІÖ-ÎÏÈÒÓÂÀÍÍß

Êîíòðîëüíі çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè ç òåîðії 
òà ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò»

ó ІІ öèêëі íàâ÷àííÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè (3–4 êëàñè)

1. Ðîçêðèéòå ïðîöåñ óòâîðåííÿ åêîëîãі÷íèõ ïîíÿòü.
2. Ó ÷îìó ïîëÿãàє ñóòíіñòü ðîçâèòêó åêîíîìі÷íèõ ïîíÿòü?
3. ×îìó ïîíÿòòÿ ïîâèííі ðîçâèâàòèñÿ?
4. Ó ÷îìó äèäàêòè÷íà öіííіñòü íàòóðàëüíèõ çàñîáіâ íàâ÷àííÿ?
5. Íàçâіòü åòàïè ïðîâåäåííÿ åêñêóðñії â ïðèðîäó і íà âèðîáíèöòâî.
6. ßê ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè åêñêóðñіéíèé ìàòåðіàë ó íàâ÷àëüíіé і ïîçà-

êëàñíіé ðîáîòі?
7. Ñõàðàêòåðèçóéòå ôîðìè ïîçàóðî÷íîї ðîáîòè ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó

«ß äîñëіäæóþ ñâіò».
8. ßêà ðîëü ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ ó ІІ öèêëі íàâ÷àííÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè?
9. ßêі îñîáëèâîñòі ïîáóäîâè і ïðîâåäåííÿ óðîêіâ çà ñèñòåìîþ ðîçâèâàëüíî-

ãî íàâ÷àííÿ?
10. ßê êëàñèôіêóþòü íàâ÷àëüíі åêîëîãі÷íі ïðîєêòè?
11. Ó ÷îìó ïîëÿãàє ìåòîäîëîãіÿ âèâ÷åííÿ ïðåäìåòà «ß äîñëіäæóþ ñâіò»?
12. Äîâåäіòü çâ’ÿçîê ìåòîäîëîãії òà óìîâ ðîçâèòêó ìåòîäèêè âèâ÷åííÿ 

ïðåäìåòà «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ÿê íàóêè.
13. ßêі âèìîãè âèñóâàþòü äî çìіñòó òà îôîðìëåííÿ êàëåíäàðÿ ïðèðîäè і 

ïðàöі?
14. Ðîçãëÿíüòå ðіçíі âàðіàíòè îðãàíіçàöії ðîáîòè ó÷íіâ ç êàëåíäàðåì ïðè-

ðîäè і ïðàöі.
15. Ïîêàæіòü ìîæëèâîñòі êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ó äîñÿãíåííі îñîáèñ-

òіñíèõ, êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé îñâіòíüîї ïðîãðàìè.
16. Ïîðіâíÿéòå åòàïè óðîêіâ ó ðîçðîáêàõ äî іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëі-

äæóþ ñâіò» ç ìåòîäè÷íèõ ïîñіáíèêіâ òà ðîçðîáîê, ðîçìіùåíèõ â іíòåðíåòі. 
Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ:

ó ÿêèõ âèïàäêàõ åòàïè óðîêó âіäîáðàæàþòü äåòàëüíî éîãî çìіñò?
ó ÿêèõ âèïàäêàõ åòàïè óðîêó âіäîáðàæàþòü äèäàêòè÷íó ìåòó, à â ÿêèõ 
– äèäàêòè÷íó ìåòó òà ôîðìó óðîêó?

17. ßêèé îá’єêò є ïåðøèì ó ëàíöþãó æèâëåííÿ?
18. ×îìó âåäìіäü ìîæå ïåðåáóâàòè ó äðóãіé òà òðåòіé ëàíêàõ ëàíöþãà 

æèâëåííÿ?
19. Ñêіëüêè ÷àñó òðèâàє âèêîíàííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ ó ІІ öèêëі íà-

â÷àííÿ?
20. Íàçâіòü êîìïîíåíòè îñâіòíüîї ïðîãðàìè.
21. Ñôîðìóëþéòå ìåòó іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò».
22. Íàçâіòü îñâіòíі ãàëóçі, ÿêі іíòåãðóє êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò».
23. Íàâåäіòü ïðèêëàäè íàçâ òåì ç åëåìåíòàìè åêîëîãії.
24. Ñôîðìóëþéòå íàçâó òåìè åêîëîãі÷íîї åêñêóðñії (ïðîєêòó) ç óðàõóâàí-

íÿì ìіñöåâèõ åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåì.
25. Íàçâіòü åòàïè ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòó.
26. Íàçâіòü ïðèêëàäè ïèòàíü äëÿ ðåôëåêñії.
27. Íàâåäіòü ïðèêëàäè äîñëіäіâ, ùî ìîæíà ïðîâåñòè ç òåìè «Ґðóíò».

ð ð ô

28. Ùî òàêå åêîëîãі÷íà ïіðàìіäà?
29. ßêі áóâàþòü âèäè òà ôîðìè îöіíþâàííÿ?
30. ßêó êіëüêіñòü äåñòðàêòîðіâ ìàє ìіñòèòè òåñòîâå çàâäàííÿ?
31. Íàçâіòü ïðèðîäíі îá’єêòè ñâîєї ìіñöåâîñòі, ÿêі ìîæíà ðîçãëÿíóòè ïіä 

÷àñ óðîêó-åêñêóðñії.
32. Íàçâіòü ñîöіàëüíі îá’єêòè ñâîєї ìіñöåâîñòі, ÿêі ìîæíà ðîçãëÿíóòè ïіä 

÷àñ óðîêó-åêñêóðñії.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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33. Ñôîðìóëþéòå çàïèòàííÿ äëÿ äèñêóñії ç áóäü-ÿêîї òåìè іíòåãðîâàíîãî
êóðñó.

34. Íàâåäіòü ïðèêëàä іíòåãðîâàíîãî çàâäàííÿ.
35. Íàâåäіòü ïðèêëàä ïîáóäîâè ïðîãðàìè âіä «áëèçüêîãî» äî «äàëåêîãî»

(âіä âіäîìîãî äî íåâіäîìîãî).
36. Íàçâіòü êіëüêà ïîíÿòü, ùî ìіñòÿòü іíôîðìàöіþ ïðî çâ’ÿçêè.
37. Íàâåäіòü ïðèêëàä íàçâè íàâ÷àëüíîãî ïðîєêòó ç ïіäïðèєìíèöüêîї òåìà-

òèêè.
38. Íàâåäіòü ïðèêëàä íàçâè íàâ÷àëüíîãî ïðîєêòó çі çäîðîâ’ÿçáå ðåæóâàëüíîї

òåìàòèêè.
39. Íàâåäіòü ïðèêëàä íàçâè íàâ÷àëüíîãî ïðîєêòó ç åêîëîãі÷íîї òåìàòèêè.
40. Íàâåäіòü ïðèêëàä íàçâè íàâ÷àëüíîãî ïðîєêòó ç іñòîðè÷íîї òåìàòèêè.
41. Íàçâіòü åòàïè âèêîíàííÿ òâîð÷îãî ïðîєêòó.
42. Íàçâіòü ìіæíàðîäíі ìîíіòîðèíãîâі äîñëіäæåííÿ ç ÿêîñòі îñâіòè.
43. Íàçâіòü àâòîðñüêі ïðîãðàìè ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó.
44. Íàçâіòü ïðèêëàäè òåì, ó ÿêèõ ôîðìóєòüñÿ çäîðîâèé òà áåçïå÷íèé ñïî-

ñіá æèòòÿ.
45. Íàçâіòü ïðèêëàäè òåì, ó ÿêèõ ôîðìóєòüñÿ ïàòðіîòèçì òà ãðîìàäÿí-

ñüêіñòü.
46. Ñôîðìóëþéòå òåìó ïðàêòè÷íîї ðîáîòè ç êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò».
47. Ïðè âèâ÷åííі ÿêèõ òåì äîöіëüíî çâåðíóòè óâàãó íà ïðàâèëà ïîâåäіíêè

â ïðèðîäі?
48. Ïðè âèâ÷åííі ÿêèõ òåì äîöіëüíî çâåðíóòè óâàãó íà ïðàâèëà ïîâåäіíêè

â ñîöіóìі?
49. ßê çðîáèòè åêñêóðñіє â ïðèðîäó äіéñíî åêîëîãі÷íîþ?
50. Îáґðóíòóéòå äèäàêòè÷íó äîöіëüíіñòü âèêîðèñòàííÿ åêîëîãі÷íèõ êàçîê

íà óðîêàõ ç âèâ÷åííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó.
51. Íàâåäіòü ïðèêëàäè çâ’ÿçêіâ ìіæ íåæèâîþ òà æèâîþ ïðèðîäîþ.
52. Íàâåäіòü âèäè íàâ÷àëüíèõ іãîð.
53. Ïðîàíàëіçóéòå äâà-òðè ïіäðó÷íèêè ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëі-

äæóþ ñâіò» äëÿ 3 òà 4 êëàñіâ òà âèîêðåìòå ó їõíüîìó çìіñòі âèêîðèñòàíі ñèì-
âîëè, ïðåäìåòíі і çíàêîâі ìîäåëі.

54. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ìåòîäó íàâ÷àííÿ òà ìåòîäè÷íîìó ïðèéîìó.
55. Ïîÿñíіòü îñîáëèâîñòі ñëîâåñíèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ, íàâåäіòü ïðèêëàäè

âèêîðèñòàííÿ їõ íà óðîêàõ.
56. Ïîÿñíіòü îñîáëèâîñòі íàî÷íèõ òà ïðàêòè÷íèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ, íàâå-

äіòü ïðèêëàäè їõ âèêîðèñòàííÿ íà óðîêàõ.
57. ßêå çíà÷åííÿ ìàє íàî÷íіñòü ïðè îçíàéîìëåííі ó÷íіâ ç ðîñëèíàìè òà

òâàðèíàìè?
58. ßêà äîöіëüíіñòü îðãàíіçàöії ìàñîâèõ ïîçàêëàñíèõ çàõîäіâ ç âèâ÷åííÿ

íàâêîëèøíüîãî ñâіòó?
59. ßêі ïіäõîäè â êëàñèôіêàöії ìåòîäіâ âè çíàєòå?
60. Äàéòå àíàëіç ñëîâåñíèì, íàî÷íèì, ïðàêòè÷íèì ìåòîäàì íàâ÷àííÿ.
61. ßêі êðèòåðії âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ âèáîðó ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ?

ÒÅÑÒÈ

Âàøіé óâàçі ïðîïîíóþòüñÿ òåñòè, ùî ìіñòÿòü îäíó
і áіëüøå ïðàâèëüíèõ âіäïîâіäåé.

1. Об’єктом дослідження методики викладання курсу «Я досліджую світ» є
À íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ îçíàéîìëåííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ç íàâêî-

ëèøíіì ñâіòîì
Á ïðîöåñ âèâ÷åííÿ ìîëîäøèìè øêîëÿðàìè íàâêîëèøíüîãî ñâіòó
Â ïðèðîäà òà ñóñïіëüñòâî
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2. Метою екологічної освіти в шкільному навчанні є
À ôîðìóâàííÿ ëþáîâі äî ïðèðîäè
Á ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ, åêîëîãі÷íîї êóëüòóðè і ñâіòîãëÿäó 

ëþäèíè
Â ôîðìóâàííÿ âіäïîâіäàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè 
Ã ôîðìóâàííÿ çíàíü ïðî åêîëîãі÷íі ïðîáëåìè

3. Укажіть основні ознаки життєвих компетентностей.
À ïîëіôóíêöіîíàëüíіñòü
Á íàäïðåäìåòíіñòü і ïîëіôóíêöіîíàëüíіñòü
Â áàãàòîâèìіðíіñòü
Ã óñі âіäïîâіäі ïðàâèëüíі

4. Спеціальнопредметні (предметні) компетентності належать до
À çàãàëüíîãî (ìåòàïðåäìåòíîãî) çìіñòó îñâіòè
Á ïåâíîãî êîëà íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ і îñâіòíіõ ãàëóçåé
Â êîìïåòåíòíîñòåé, ÿêèõ ëþäèíà íàáóâàє ïðè âèâ÷åííі ïåâíîãî ïðåäìåòà 

óïðîäîâæ êîíêðåòíîãî ðîêó íàâ÷àííÿ
Ã êîìïåòåíòíîñòåé, ÿêі ôîðìóþòü âìіííÿ îðієíòóâàòèñÿ â іíôîðìàöіéíî-

ìó ïðîñòîðі
5. Критерієм ефективності екологічного виховання учнів є

À åêîëîãі÷íі çíàííÿ Â ëþáîâ äî ïðèðîäè
Á ïðèðîäîîõîðîííà äіÿëüíіñòü Ã óìіííÿ áà÷èòè êðàñó ïðèðîäè

6. Який характер має організація групової роботи, коли кілька груп у класі вико-
нують різні завдання?

À êîíâåєðíèé Â іíäèâіäóàëüíèé
Á êîîïåðàòèâíèé Ã äèôåðåíöіéîâàíèé

7. Цінність бесіди як методу в тому, що вона
À àêòèâіçóє äіÿëüíіñòü ó÷íіâ íà óðîöі
Á ó÷èòåëü ìàє ìîæëèâіñòü îöіíèòè çíàííÿ áіëüøîñòі ó÷íіâ çà âіäíîñíî 

êîðîòêèé òåðìіí
Â ïðèâ÷àє ó÷íіâ äî çâ’ÿçíîãî âèêëàäó ìàòåðіàëó
Ã ñïðèÿє ïåðåâіðöі âñієї ãëèáèíè çíàíü êîíêðåòíîãî ó÷íÿ ç äàíîãî ïèòàííÿ

8. Яке з наведених правил стосується дотримання академічної доброчесності в 
онлайн-просторі?

À äîäàéòå «ó äðóçі» òіëüêè òèõ, êîãî äіéñíî çíàєòå
Á âèêîðèñòîâóþ÷è òåêñò ç ïåâíîãî ñàéòó, ðîáіòü ïîêëèêàííÿ
Â íå ïåðåõîäüòå çà ïîêëèêàííÿìè, ïðèêðіïëåíèìè â ïîâіäîìëåííÿõ
Ã ïèøіòü ó êîìåíòàðÿõ ëèøå òå, ùî ìîãëè á ñêàçàòè ëþäèíі â îáëè÷÷ÿ

9. Рефлексія – це
À ðîçêëàäàííÿ, ðîç÷ëåíóâàííÿ ïðåäìåòà ïіçíàííÿ, àáñòðàãóâàííÿ éîãî

îêðåìèõ ñòîðіí ÷è àñïåêòіâ
Á çàëó÷åííÿ äî ôîðìàëüíîãî ñòðóêòóðîâàíîãî îáãîâîðåííÿ ñóïåðå÷ ëèâèõ 

ïîãëÿäіâ íà ïåâíó ïðîáëåìó
Â çäàòíіñòü äî ñàìîïіçíàííÿ, àíàëіçó âëàñíèõ äіé, ÿêå ðîçêðèє ñïåöèôіêó 

äóõîâíîãî ñâіòó ëþäèíè
Ã îñìèñëåííÿ ÿâèù àáî ïðåäìåòіâ øëÿõîì âèÿâëåííÿ іñòîòíèõ îçíàê òà 

âçàєìîçâ’ÿçêіâ ìіæ íèìè

10. Ознайомтеся з інформацією та дайте відповідь на запитання.
Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ íîâîї òåìè íà óðîöі â÷èòåëüêà ç’ÿñóâàëà, ùî áіëüøіñòü 

ó÷íіâ íå çðîçóìіëè ìàòåðіàë. Âîíà ñêîðèãóâàëà ïіä ÷àñ óðîêó ñâîþ ìåòîäèêó 
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ïîäàííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó, âèêîðèñòàëà äîäàòêîâèé äèäàêòè÷íèé ìàòåðіàë.
ßêі ïåäàãîãі÷íі äії ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè äî óðîêó äàëè çìîãó â÷èòåëüöі âèéòè çі
ñêëàäíîї ñèòóàöії íà óðîöі?

À ñòâîðåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó óðîêó
Á ïåðåäáà÷åííÿ ìîæëèâèõ òðóäíîùіâ
Â îáìіðêóâàííÿ ìåòè é çàâäàíü óðîêó
Ã çäіéñíåííÿ ðåôëåêñії ñâîєї äіÿëüíîñòі

11. Оберіть визначення, яке відповідає поняттю «моделювання природних 
об’єктів – це ... »

À ìåòîä äîñëіäæåííÿ îá’єêòіâ ïðèðîäè çà äîïîìîãîþ ãëîáóñà, іãðà-
øîê, ñõåì

Á ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ îá’єêòіâ ïðèðîäè â ïðîöåñі ìîäåëþþ÷îї äі-
ÿëüíîñòі

Â ñòâîðåííÿ áóäü-÷îãî ìàòåðіàëüíîãî àáî óÿâíîãî, ùî âіäîáðàæàє 
îá’єêò, çàìіíþє éîãî і äàє ïåâíó іíôîðìàöіþ ïðî íüîãî

Ã ñõåìàòè÷íå çîáðàæåííÿ îá’єêòіâ ïðèðîäè â ïðîöåñі ìîäåëþþ÷îї
äіÿëüíîñòі

12. Яка тварина з-поміж зазначених може займати різні трофічні рівні в ланцюзі
живлення?

À ñîâà Á êðіëü Â ñàðíà Ã âåäìіäü
13. Навесні та восени часто в полях та на городах можна спостерігати, як палять
траву та сухостій. Укажіть наслідки такої діяльності для природи.

À çíèæóєòüñÿ ðіâåíü ïіäçåìíèõ âîä
Á çáіëüøóєòüñÿ âìіñò ãóìóñó â ґðóíòі
Â çíèùóєòüñÿ áіîëîãі÷íå ðîçìàїòòÿ
Ã îíîâëþєòüñÿ ðîñëèííèé ïîêðèâ

14. Принцип практичної спрямованості передбачає
À âіäáіð çìіñòó, ùî îðієíòóє çàñâîєííÿ éîãî ó÷íÿìè â õîäі áåçïîñåðåäíüîї 

ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі
Á ìîæëèâіñòü çàñòîñóâàííÿ і ïåðåâіðêè îòðèìàíèõ çíàíü íà ïðàêòèöі
Â ó ñóêóïíîñòі âñå òå, ùî âèêëàäåíî â ïóíêòàõ À і Á

15. Зазначте складові навчально-методичного комплекту.
À ïіäðó÷íèê, ðîáî÷èé çîøèò
Á àòëàñ, íàñòіííі êàðòè
Â åëåêòðîííèé ïіäðó÷íèê, çàâäàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè
Ã õðåñòîìàòії, ìåòîäèêè, äèäàêòè÷íі êàðòêè
Ä óñå ïåðåëі÷åíå

16. Зазначте мету інтегрованого навчання.
À ïіäâèùåííÿ ìîòèâàöії äî íàâ÷àííÿ
Á ôîðìóâàííÿ öіëіñíîãî áà÷åííÿ ñâіòó
Â ôîðìóâàííÿ àêòèâíîї ñàìîîöіíêè ñâîїõ ìîæëèâîñòåé
Ã îðãàíіçàöіÿ öіêàâîãî ñïіëêóâàííÿ ìіæ äіòüìè

17. Які розрізняють рівні інтеграції змісту навчального матеріалу?
À âíóòðіøíüîïðåäìåòíà, ìіæïðåäìåòíà, áàçîâà
Á òðàíñïðåäìåòíà, áàçîâà, êëþ÷îâà
Â ìіæïðåäìåòíà, äіÿëüíіñíà, âíóòðіøíüîïðåäìåòíà
Ã âíóòðіøíüîïðåäìåòíà, ìіæïðåäìåòíà, òðàíñïðåäìåòíà

18. Проєктування і дослідження – це
À òîòîæíі ïîíÿòòÿ Á ðіçíі ïîíÿòòÿ
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19. Зазначте прийоми, які найбільш придатні для формування дослідницьких умінь.
À «ïîøóê àíàëîãіé», «êîëåêòèâíèé ïðîєêò»
Á «øåñòè êàïåëþõіâ», «ìåòàïëàí»
Â «ôіøáîóí», «êîëî âèñíîâêіâ»
Ã «äіàãíîñòè÷íà ðîçà», «äåðåâî öіëåé»

20. Спостереження як метод формування понять про навколишній світ у молод-
ших школярів відіграє

À ïðîâіäíó ðîëü Á äðóãîðÿäíó ðîëü
21. Формувати поняття «яр» ефективніше починати з

À ðîçïîâіäі â÷èòåëÿ Â ñïîñòåðåæåííÿ íà ìіñöåâîñòі
Á ïåðåãëÿäó ôіëüìó Ã ðîçãëÿäó ìàëþíêà àáî ìîäåëі

22. Формування знань про історію Вітчизни ефективно на основі
À ðîçïîâіäі â÷èòåëÿ
Á âіäâіäóâàííÿ ìóçåþ іñòîðії ðіäíîãî êðàþ
Â ðîáîòè ç іñòîðè÷íîþ êàðòîþ
Ã ÷èòàííÿ ïіäðó÷íèêà

23. Провідним методом під час вивчення курсу «Я досліджую світ» є
À áåñіäà Â ðîáîòà ç ïіäðó÷íèêîì
Á ñïîñòåðåæåííÿ Ã ðîçïîâіäü â÷èòåëÿ

24. Найефективніші методи під час ознайомлення молодших школярів з навко-
лишнім світом –

À ñëîâåñíі Á íàî÷íі Â ïðàêòè÷íі
25. Екскурсія – є форма навчально-виховної роботи, що проводиться (вибери 
найбільш правильне визначення)

À ïîçà øêîëîþ ç ïіçíàâàëüíîþ ìåòîþ
Á ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ îá’єêòà â їõíüîìó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùі 
Â ïîçà øêîëîþ ç êëàñîì àáî ãðóïîþ ó÷íіâ ç ïіçíàâàëüíîþ ìåòîþ ïðè ïå-

ðåñóâàííі âіä îá’єêòà äî îá’єêòà â їõíüîìó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùі
Ã ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ äîñëіäíèöüêèõ íàâè÷îê

26. Години якої освітньої галузі не враховують під час визначення гранично до-
пустимого навчального навантаження здобувачів освіти?

À òåõíîëîãі÷íîї Â ôіçêóëüòóðíîї
Á ñîöіàëüíîї Ã іíôîðìàòè÷íîї

27. Укажіть функцію учителя на сучасному уроці.
À îñíîâíèé íîñіé çíàíü 
Á îäíå ç äæåðåë çíàíü 
Â îðãàíіçàòîð íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ
Ã ïîìі÷íèê ó÷íÿ ïðè âèêîíàííі ëàáîðàòîðíèõ äîñëіäæåíü

28. Оберіть найточніше визначення поняття «здоров’язбережувальна технологія».
À äії, ñïðÿìîâàíі íà çìіöíåííÿ ôіçè÷íîãî çäîðîâ’ÿ òà ïðîôіëàêòèêó õâîðîá 
Á âіäïîâіäíіñòü íàâ÷àëüíîãî òà ôіçè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ âіêîâèì ìîæëè-

âîñòÿì äèòèíè
Â âіäñóòíіñòü ñòðåñó, àäåêâàòíіñòü âèìîã, àäåêâàòíіñòü ìåòîäèê íàâ÷àííÿ 

òà âèõîâàííÿ
Ã óñі òі ïñèõîëîãî-ïåäàãîãі÷íі òåõíîëîãії, ïðîãðàìè, ìåòîäè, ÿêі ñïðÿìî-

âàíі íà âèõîâàííÿ â ó÷íіâ êóëüòóðè çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòіñíèõ ÿêîñòåé, 
ùî ñïðèÿþòü éîãî çáåðåæåííþ é çìіöíåííþ, ôîðìóâàííÿ óÿâëåííÿ ïðî 
çäîðîâ’ÿ ÿê öіííіñòü, ìîòèâàöіþ íà âåäåííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ

Ä àêòèâíå ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ âàëåîëîãі÷íîї êóëüòóðè
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29. Моделювання на уроках «Я досліджую світ» сприяє насамперед 
À ãëèáîêîìó çàñâîєííþ çíàíü Â äîñëіäíèöüêіé äіÿëüíîñòі
Á ðîçâèòêó óÿâè òà ìèñëåííÿ Ã ðîçâèòêó ïàì’ÿòі

30. Що із зазначеного не є метою формувального оцінювання?
À ïіäòðèìóâàòè áàæàííÿ íàâ÷àòèñÿ
Á ïіäòðèìàòè íàâ÷àëüíèé ïîñòóï ó÷íіâ, â÷àñíî âèÿâëÿòè ïðîáëåìè é çà-

ïîáіãàòè їõíüîìó íàøàðóâàííþ
Â íàãîëîñèòè íà ïîìèëêàõ, äіàãíîñòóâàòè äîñÿãíåííÿ íà êîæíîìó ç åòà-

ïіâ íàâ÷àííÿ
Ã ôîðìóâàòè â äèòèíè âïåâíåíіñòü ó ñîáі, íàãîëîøóþ÷è íà її ñèëüíèõ ñòî-

ðîíàõ

31. Розвиток природознавчої і суспільствознавчої складової змісту сучасної по-
чаткової освіти здійснюється за такими напрямами

À іííîâàöіéíіñòü Â âàðіàòèâíіñòü
Á іíòåãðàöіÿ Ã ãóìàíіçàöіÿ

32. На якій основі передбачено у Державному стандарті початкової освіти орга-
нізацію освітнього процесу в 3–4 класах?

À іíòåãðîâàíî-ïðåäìåòíіé Â îñîáèñòіñíî-îðієíòîâàíіé
Á äіÿëüíіñíіé Ã іãðîâіé

33. Скільки відсотків резервного часу в навчальних програмах з усіх предметів і 
курсів учитель може використовувати на свій розсуд (на засвоєння навчального
матеріалу, піти з учнями в музей тощо)?

À 25 % Á 10 % Â 15 % Ã 20 %

34. Програми «Я досліджую світ» побудовані з урахуванням таких принципів 
À äèòèíîöåíòðîâàíîñòі òà ïðèðîäîâіäïîâіäíîñòі
Á іíòåãðàöії, ñåçîííîñòі
Â âçàєìîçâ’ÿçàíîãî ôîðìóâàííÿ ïðåäìåòíèõ і êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé
Ã êðàєçíàâ÷èé
Ä óçãîäæåííÿ çìіñòó, öіëåé і î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ
Å àäàïòàöії äî іíäèâіäóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, іíòåëåêòóàëüíèõ і ôіçè÷íèõ 

ìîæëèâîñòåé, ïîòðåá òà іíòåðåñіâ äіòåé
Є ëîãі÷íîї ïîñëіäîâíîñòі
Æ çâ’ÿçîê íàâ÷àííÿ іç æèòòÿì
Ç íàóêîâîñòі, äîñòóïíîñòі, íàñòóïíîñòі é ïðàêòè÷íîї ñïðÿìîâàíîñòі

35. До запитань бесіди, що вимагає відтворення фактичних відомостей, нале-
жать

À Õòî öå? Â ×îìó? Ä Ùî ðîáèòü? 
Á ßêèé? Ã Ó ÷îìó ïðè÷èíà?

36. До запитань бесіди, спрямованих на осмислення фактичних відомостей, на-
лежать 

À Õòî öå? Â ×îìó? Ä Ùî ðîáèòü? 
Á ßêèé? Ã Ó ÷îìó ïðè÷èíà?

37. До словесних методів вивчення навколишнього світу молодшими школяра-
ми належать

À ðîçïîâіäü Â ëåêöіÿ Ä ðîáîòà іç íàñòіííîþ êàðòîþ
Á áåñіäà Ã ïåðåãëÿä ôіëüìó
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38. Укажіть дидактичну мету бесіди
À óçàãàëüíåííÿ çíàíü ó÷íіâ
Á çàêðіïëåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü ó÷íіâ
Â îòðèìàííÿ íîâèõ çíàíü
Ã âіäòâîðåííÿ ðàíіøå íàáóòèõ çíàíü

39. Групова форма організації роботи на заняттях «Я досліджую світ» спрямо вана на
À ðîçâèòîê ìіæîñîáèñòіñíèõ âіäíîñèí
Á âçàєìîíàâ÷àííÿ ÷åðåç ñïіâïðàöþ 
Â ïіäâèùåííÿ óñïіøíîñòі
Ã ðîçâèòîê ïî÷óòòÿ òåðïèìîñòі òà ïîâàãè äî äóìêè іíøèõ

40. Екскурсія як форма навчально-виховної роботи сприяє розвитку в учнів (ви-
беріть дві найбільш характерні ознаки)

À ïàì’ÿòі   Á êðóãîçîðó  Â ñïîñòåðåæëèâîñòі  Ã äîñëіäíèöüêèõ íàâè÷îê

41. Провідними методами на екскурсії є 
À áåñіäà Â ñïîñòåðåæåííÿ
Á ðîçïîâіäü â÷èòåëÿ Ã ïðàêòè÷íі ðîáîòè

42. Найціннішими для розвитку дитини є питання і завдання, які потребують
À ïðîñòîãî âіäòâîðåííÿ âèâ÷åíîãî
Á òâîð÷îãî ïіäõîäó
Â çàñòîñóâàííÿ çíàíü ó íîâіé ñèòóàöії
Ã âèêîíàííÿ çà àëãîðèòìîì

43. Серед наведених причинно-наслідкових зав’язків позначте ПОСЛІДОВНІ зв’язки
À âèñîòà ñîíöÿ äîâæèíà òіëà âіä ïðåäìåòіâ
Á ëіä ëåãøå âіä âîäè êðèæèíà ïëàâàє íà ïîâåðõíі ðі÷êè
Â îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî îñі  çìіíà äíÿ і íî÷і  ñïîñіá æèòòÿ îðãà-

íіçìіâ
Ã Ñîíöå  òåìïåðàòóðà Çåìëі òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ  æèòòÿ îðãàíіçìіâ

44. Домашня робота відрізняється від роботи на уроці тим, що 
À є îáîâ’ÿçêîâîþ
Á íå îáìåæåíà ÷àñîâèìè ðàìêàìè
Â ìîæå áóòè äèôåðåíöіéîâàíîþ
Ã ó÷åíü áіëüø ñàìîñòіéíèé

45. Для формування якої ключової компетентності вчитель може використати
наведену задачу?

Äëÿ êіìíàòè êâàäðàòíîї ôîðìè, ïëîùà ÿêîї 25 ì2, ïîòðіáíî ïðèäáàòè äåðåâ’ÿíі 
ïëіíòóñè. Ó áóäіâåëüíîìó ñóïåðìàðêåòі ïðîäàþòü äâà âèäè ïëіíòóñіâ, ùî ðіçíÿòü-
ñÿ äîâæèíîþ і âàðòіñòþ. Ïåðøèé âàðіàíò çàâäîâæêè 3 ì êîøòóє 47,5 ãðí çà 1 ì2; 
äðóãèé, çàâäîâæêè 4 ì, –  86, 5 ãðí/ì2. ßêèé âàðіàíò ïëіíòóñіâ ïîòðіáíî ïðè-
äáàòè, ùîá áóëî ÿêîìîãà ìåíøå âіäõîäіâ? ßêà âàðòіñòü ïîêóïêè?

À êóëüòóðíîї Ã öèôðîâîї
Á ãðîìàäÿíñüêîї Ä åêîëîãі÷íîї
Â ïіäïðèєìíèöüêîї і ôіíàíñîâîї

46. Визначте методичний статус методики викладання інтегрованого курсу
«Я досліджую світ».

À ìіæäèñöèïëіíàðíà ãàëóçü (ïîєäíàííÿ ïðèðîäíè÷èõ íàóê і ïåäàãîãіêè)
Á ïðèêëàäíà íàóêà (ìàє ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ)
Â ïåäàãîãі÷íà íàóêà, ùî âèâ÷àє ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ïðèðîäîçíàâñòâó, ñó-

ñïіëüñòâîçíàâñòâó òîùî
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47. Оберіть наочні засоби навчання, які найчастіше застосовують у початковій школі.
À êàðòèíè, ùî ñóïðîâîäæóþòü ñþæåòíó ðîçïîâіäü
Á êóëüòóðíî-іñòîðè÷íі êàðòèíè
Â êîìіêñè, êàðèêàòóðè
Ã ìàëþíêè íà äîøöі (êðåéäîâі)
Ä äåìîíñòðàöіéíі òàáëèöі

48. Оберіть кілька прийомів роботи з образотворчою наочністю, які можна ви-
користовувати в процесі ознайомлення молодших школярів із суспільствознав-
чим та історичним матеріалом.

À ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ çà êàðòèíîþ Ã ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ, äîñëіäæåíü
Á âіðòóàëüíà åêñêóðñіÿ Ä áåñіäà çà êàðòèíîþ
Â ïåðñîíіôіêàöіÿ Å òåàòðàëіçàöіÿ

49. Оберіть методи та прийоми, які використовують у процесі ознайомлення мо-
лодших школярів із суспільствознавчим матеріалом.

À ïðåäìåòíèé óðîê
Á äèñêóñіÿ
Â ãðà-çìàãàííÿ
Ã ëåêöіÿ

Ä ïðîáëåìíèé óðîê-äîñëіäæåííÿ
Å ïðåçåíòàöіÿ
Є òåëåóðîê

Æ åêñêóðñіÿ
Ç âіðòóàëüíà ïîäîðîæ

50. Специфічними принципами, що обумовлюють зміст навчального матеріалу з
інтегрованого курсу «Я досліджую світ», є принципи

À íàóêîâîñòі, äîñòóïíîñòі, ñåçîííîñòі
Á ñåçîííîñòі, êðàєçíàâ÷èé, áàòüêіâùèíîçíàâ÷èé
Â êðàєçíàâ÷èé, ôåíîëîãі÷íèé, äîñòóïíîñòі
Ã ñåçîííîñòі, äîñòóïíîñòі, áàòüêіâùèíîçíàâ÷èé

51. У яких формах учні початкових класів засвоюють знання з інтегрованого кур-
су «Я досліджую світ»?

À ôàêò, ñóäæåííÿ, óÿâëåííÿ, ïðèéîì
Á óÿâëåííÿ, ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèé çâ’ÿçîê, ìåòîä
Â ïîíÿòòÿ, ôàêò, óÿâëåííÿ
Ã àíàëîãіÿ, óÿâëåííÿ, ïîðіâíÿííÿ

52. Візуально-чуттєве сприйняття предметів і явищ навколишнього світу в їх-
ньому натуральному або штучному символічному зображенні характеризує та-
кий метод навчання, як

À ïðàêòè÷íèé Â íàî÷íèé
Á ñëîâåñíèé Ã ïðîáëåìíèé

53. До методів, що забезпечують опосередковане ознайомлення з природою, на-
лежать

À ñïîñòåðåæåííÿ, åêñïåðèìåíò, ïðàöÿ, äîñëіäè ç ïðèðîäíèì ìàòåðіàëîì
Á ðîçãëÿä êàðòèí, âèêîðèñòàííÿ äіàôіëüìіâ і êіíîôіëüìіâ, ðîáîòà ç ìà-

ëþíêàìè, ìîäåëÿìè, ñëîâåñíі äèäàêòè÷íі іãðè, ðîçïîâіäі, áåñіäè, ÷èòàí-
íÿ õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè

Â ñïîñòåðåæåííÿ çà íàáëèæåííÿì ãðîçè, çà âåñåëêîþ, äîùåì, ñíіãîì
Ã ñïîñòåðåæåííÿ çà ðîçâèòêîì ðîñëèí, òâàðèí, çà ïîñòóïîâèìè ñåçîííèìè

çìіíàìè â æèòòі ðîñëèí, òâàðèí

54. До методів, які забезпечують безпосереднє ознайомлення з природою, на-
лежать

À ôåíîëîãі÷íі ñïîñòåðåæåííÿ, äîñëіäíèöüêі
Á ðîçãëÿäàííÿ ïðåäìåòіâ òà áåñіäè ïðî íèõ
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Â ñïîñòåðåæåííÿ çà íàáëèæåííÿì ãðîçè, çà âåñåëêîþ, äîùåì, ñíіãîì
Ã ñïîñòåðåæåííÿ çà ðîçâèòêîì ðîñëèí, òâàðèí, çà ïîñòóïîâèìè ñåçîííèìè 

çìіíàìè â æèòòі ðîñëèí, òâàðèí

55. Правильне судження, що відповідає визначенню спостереження як методу 
забезпечення наочно-чуттєвої основи знань про природу (соціум)

À öіëåñïðÿìîâàíå, ïëàíîìіðíå ñïðèéíÿòòÿ îá’єêòіâ íàâêîëèøíüîї äіé-
ñíîñòі ç ìåòîþ âèäіëåííÿ іñòîòíèõ îçíàê ïðåäìåòіâ òà ÿâèù ïðèðîäè

Á ïëàíîìіðíå ñïðèéíÿòòÿ îá’єêòіâ íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі òà íàêîïè÷åí-
íÿ ÷óòòєâîãî äîñâіäó

Â ðîçâèòîê ñïîñòåðåæëèâîñòі äèòèíè, óìіííÿ àíàëіçóâàòè, óçàãàëüíþâàòè 
òà ïëàíóâàòè ïåâíó äіÿëüíіñòü

Ã ôіêñóâàííÿ ïåâíèõ îçíàê ïðåäìåòіâ ïðèðîäè
56. Спостереження відрізняється від простого сприймання тим, що

À є ïëàíîìіðíèì, öіëåñïðÿìîâàíèì
Á є ïëàíîìіðíèì, öіëåñïðÿìîâàíèì, äієâèì
Â ìàє áóòè ñïåöіàëüíî îðãàíіçîâàíèì âèõîâàòåëåì
Ã ìàє áіëüø ÿñêðàâèé åìîöіéíèé ôîí òà ïðîâîäèòüñÿ òіëüêè çà îá’єêòàìè 

ïðèðîäè
57. Оберіть емпіричні методи пізнання.

À âèìіðþâàííÿ, îïèñ, àíàëіç, ñïîñòåðåæåííÿ
Á ñïîñòåðåæåííÿ, àíàëіç, äåäóêöіÿ, îïèñ
Â âèìіðþâàííÿ, àíàëіç, ñèíòåç, ñïîñòåðåæåííÿ
Ã âèìіðþâàííÿ, îïèñ, åêñïåðèìåíò, ñïîñòåðåæåííÿ

58. Планомірне, цілеспрямоване сприймання об’єктів навколишньої дійсності,
яке підпорядковане конкретно-визначеним цілям і потребує вольових зусиль 
(за Т. Байбарою), визначають як

À äåìîíñòðàöіÿ Â åêñêóðñіÿ
Á ñïîñòåðåæåííÿ Ã äîñëіäíèöüêà äіÿëüíіñòü

59. Спосіб організації взаємопов’язаної діяльності учителя і учнів, у якій учитель 
виконує функцію джерела навчального змісту і суб’єкта керування навчально-
пізнавальною діяльністю (за Т. Байбарою), визначають як

À áåñіäà Â ïðîáëåìíà áåñіäà
Á ðîçïîâіäü Ã åâðèñòè÷íà áåñіäà

60. Які прилади можна використовувати для організації спостережень за Сонцем?
À ãíîìîí     Á ôëþãåð     Â ãіãðîìåòð    Ã ïñèõðîìåòð

61. Метою дослідницької технології є
À íàáóòòÿ ó÷íÿìè íàâè÷îê äîñëіäíèöüêîї ðîáîòè
Á ñïðÿìóâàííÿ ó÷íіâ íà îñìèñëåííÿ åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåìè â öіëîìó
Â ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ òâîð÷îї äіÿëüíîñòі
Ã îðãàíіçàöіÿ ñàìîñòіéíîї ïîøóêîâîї äіÿëüíîñòі, ðîáîòà çà ïðàâèëàìè, ïåâ-

íèì àëãîðèòìîì, ïіäïîðÿäêîâàíèìè äîñÿãíåííþ ðåçóëüòàòó
62. Репродуктивно-пізнавальні запитання під час бесіди на уроках природознавства

À àêòèâіçóþòü ïàì’ÿòü і ñïîíóêàþòü äî âіäòâîðåííÿ ðàíіøå çäîáóòèõ çíàíü
Á ñòèìóëþþòü ïіçíàâàëüíó äіÿëüíіñòü, ðåçóëüòàòîì ÿêîї є çäîáóòòÿ ãîòî-

âèõ çíàíü ç ðіçíèõ äæåðåë: ïіäðó÷íèêіâ, çàñîáіâ óíàî÷íåííÿ, ñïîñòåðå-
æåíü, äîñëіäіâ

Â âіäïîâіäі íà òàêі çàïèòàííÿ îòðèìóþòü ó ðåçóëüòàòі çäіéñíåííÿ îïåðàöіé 
ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ ç óæå âіäîìèìè çíàííÿìè àáî ïіä ÷àñ ðîçâ’ÿçàííÿ 
ïðîáëåìè

Ã ïîòðіáíі äëÿ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ
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63. Репродуктивно-мнемічні запитання під час бесіди на уроках інтиегрованого
курсу «Я долсліджую світ»

À ñòèìóëþþòü ïіçíàâàëüíó äіÿëüíіñòü, ðåçóëüòàòîì ÿêîї є çäîáóòòÿ ãîòî-
âèõ çíàíü ç ðіçíèõ äæåðåë: ïіäðó÷íèêіâ, çàñîáіâ óíàî÷íåííÿ, ñïîñòåðå-
æåíü, äîñëіäіâ

Á àêòèâіçóþòü ïàì’ÿòü і ñïîíóêàþòü äî âіäòâîðåííÿ ðàíіøå çäîáóòèõ çíàíü
Â âіäïîâіäі íà òàêі çàïèòàííÿ îòðèìóþòü ó ðåçóëüòàòі çäіéñíåííÿ îïåðàöіé 

ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ ç óæå âіäîìèìè çíàííÿìè àáî ïіä ÷àñ ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè

Ã ïèòàííÿ ìàє ðèòîðè÷íèé õàðàêòåð

64. Продуктивно-пізнавальні запитання під час бесіди на уроках «Я досліджую світ»:
À àêòèâіçóþòü ïàì’ÿòü і ñïîíóêàþòü äî âіäòâîðåííÿ ðàíіøå çäîáóòèõ çíàíü
Á ñòèìóëþþòü ïіçíàâàëüíó äіÿëüíіñòü, ðåçóëüòàòîì ÿêîї є çäîáóòòÿ ãîòî-

âèõ çíàíü ç ðіçíèõ äæåðåë: ïіäðó÷íèêіâ, çàñîáіâ óíàî÷íåííÿ, ñïîñòåðå-
æåíü, äîñëіäіâ

Â âіäïîâіäі íà òàêі çàïèòàííÿ îòðèìóþòüñÿ â ðåçóëüòàòі çäіéñíåííÿ îïå-
ðàöіé ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ ç óæå âіäîìèìè çíàííÿìè àáî ïіä ÷àñ ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ïðîáëåìè

Ã íåîáõіäíі äëÿ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ

65. Визначте, який тип пізнавальних завдань використовують, коли потрібно на-
креслити схему на основі прочитаного (на матеріалі теми «Рослини – частина
живої природи»).

À âèêîðèñòàííÿ àíàëîãії ÿê çàñîáó ïåðåíåñåííÿ ñïîñîáó äії, êëàñèôіêàöіÿ 
ïðåäìåòіâ і ÿâèù íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà

Á ñîðòóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó çà çàâäàííÿì ó÷èòåëÿ
Â âèäіëåííÿ ãîëîâíîãî, ñîðòóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó çà çàâäàííÿì 

ó÷èòåëÿ
Ã іíòåãðàöіÿ çíàíü і ôàêòіâ

66. У процесі фронтальної практичної роботи учні
À îäíî÷àñíî âèêîíóþòü îäíàêîâå çà çìіñòîì çàâäàííÿ, ùî є äîöіëüíèì íà 

ïåðøèõ åòàïàõ ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ óìіíü
Á âèêîíóþòü çàâäàííÿ çà çìіñòîì òà îïåðàöіéíèì ñêëàäîì, ìîæóòü áóòè 

ÿê îäíàêîâі, òàê і ðіçíі äëÿ ïåâíèõ ãðóï ó÷íіâ
Â âèêîíóþòü çàâäàííÿ çà áåçïîñåðåäíіìè âêàçіâêàìè ó÷èòåëÿ
Ã ìàþòü ïðàâî çìіíèòè ïîñëіäîâíіñòü âèêîíàííÿ äіé

67. Завдання «Доведи, що ведмедь – всеїдна тварина» передбачає використання
À ïîðіâíÿííÿ òà êëàñèôіêàöіþ
Á äîâåäåííÿ ñóäæåííÿ
Â ñîðòóâàííÿ ìàòåðіàëó
Ã âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ

68. Завдання «Що буває на річках раніше – льодохід чи повінь? Чому?» перед-
бачає використання

À ïîðіâíÿííÿ òà êëàñèôіêàöіþ
Á äîâåäåííÿ ñóäæåííÿ
Â ñîðòóâàííÿ ìàòåðіàëó
Ã íà âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ

69. Формування якого пізнавального уміння в учнів початкових класів має такий
алгоритм: аналіз об’єкта, знаходження спільних ознак, знаходження відмінних
ознак?
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À óìіííÿ àíàëіçóâàòè îá’єêò
Á óìіííÿ ïîðіâíþâàòè îá’єêòè
Â óìіííÿ âñòàíîâëþâàòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè
Ã óìіííÿ êëàñèôіêóâàòè îá’єêòè

70. Формування якого пізнавального уміння в учнів початкових класів має такий 
алгоритм: аналіз предметів та явищ природи, порівняння їх і визначення істот-
них ознак, властивостей, об’єднання у групи за істотними ознаками?

À óìіííÿ àíàëіçóâàòè îá’єêò
Á óìіííÿ ïîðіâíþâàòè îá’єêòè
Â óìіííÿ âñòàíîâëþâàòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè
Ã óìіííÿ êëàñèôіêóâàòè îá’єêòè

71. Евристична бесіда на уроках природознавства складається з
À ïðîäóêòèâíî-ïіçíàâàëüíèõ çàïèòàíü
Á ðåïðîäóêòèâíî-ìíåìі÷íèõ çàïèòàíü
Â ðåïðîäóêòèâíî-ïіçíàâàëüíèõ çàïèòàíü
Ã ïðîáëåìíèõ çàïèòàíü

72. Правильне судження, що відповідає терміну «класифікація за ознаками», –
À ñêëàäíà ðîçóìîâà äіÿ, ñïðÿìîâàíà íà îá’єäíàííÿ îá’єêòіâ â ãðóïè çà іñ-

òîòíèìè îçíàêàìè і çâ’ÿçêàìè
Á íèçêà ðîçóìîâèõ îïåðàöіé, ñïðÿìîâàíèõ íà àíàëіç і ïîðіâíÿííÿ âіäìіí-

íèõ îçíàê і âëàñòèâîñòåé ïðåäìåòіâ ïðèðîäè
Â îá’єäíàííÿ îá’єêòіâ ïðèðîäè ó ãðóïè çà ñïіëüíèìè îçíàêàìè
Ã ðîçïîäіë ïðåäìåòіâ àáî îá’єêòіâ ó ïåâíîìó ïîðÿäêó 

73. Оберіть найбільш точне визначення поняття «рефлексія в екологічній діяль-
ності передбачає...».

À çäàòíіñòü ëþäèíè äî ñàìîïіçíàííÿ, âìіííÿ àíàëіçóâàòè âëàñíі äії, â÷èí-
êè, ìîòèâè і çіñòàâëÿòè їõ ç åêîëîãі÷íî çíà÷óùèìè öіííîñòÿìè, à òàêîæ 
ç äіÿìè òà â÷èíêàìè іíøèõ

Á ïåäàãîãі÷íèé ïðèéîì, ñïðÿìîâàíèé íà äîñÿãíåííÿ óñïіõó â åêîëîãі÷íî-
ìó âèõîâàííі

Â ñïåöіàëüíà ôîðìà îðãàíіçàöії ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі, ùî ìàє íà ìåòі 
ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ íàâ÷àííÿ

Ã ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ïåäàãîãі÷íîї ñèòóàöії, çàïðîãðàìîâàíèé íà óñïіõ

74. Які групи умінь формуються переважно під час вивчення теми «Властивості
повітря. Термометр»?

À іìàæèíàòèâíі, ìîâëåííєâі
Á ðîçóìîâі, ïåðöåïòèâíі, ñàìîïëàíóâàííÿ, ñàìîîðãàíіçàöії
Â ëîãі÷íîãî і òâîð÷îãî ìèñëåííÿ
Ã êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ

75. Які групи умінь формуються переважно під час вивчення узагальнювальної 
«Нервова система, органи чуття»?

À ðîçóìîâі, ìíåìі÷íі
Á іìàæèíàòèâíі, ìîâëåííєâі, ñàìîêîíòðîëþ, ñàìîîðãàíіçàöії
Â êîðèãóâàííÿ, ëîãі÷íîãî і òâîð÷îãî ìèñëåííÿ
Ã êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ

76. Які групи умінь формуються переважно під час вивчення теми «Тварини лісу»?
À ðîçóìîâі, ïåðöåïòèâíі, ñàìîêîíòðîëþ, ñàìîêîðèãóâàííÿ, êîðèãóâàííÿ
Á íàâè÷êè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâîãî, ëîãі÷íîãî і òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, ìíåìі÷íі
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Â іìàæèíàòèâíі, ìîâëåííєâі, ñàìîïëàíóâàííÿ, ñàìîîðãàíіçàöії
Ã ðîçóìîâі, ìîâëåííєâі

77. Оберіть найбільш точне визначення поняття «здоров’язбережувальна тех-
нологія».

À äії, ñïðÿìîâàíі íà çìіöíåííÿ ôіçè÷íîãî çäîðîâ’ÿ òà ïðîôіëàêòèêó õâîðîá
Á âіäïîâіäíіñòü íàâ÷àëüíîãî é ôіçè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ âіêîâèì ìîæëè-

âîñòÿì äèòèíè
Â âіäñóòíіñòü ñòðåñó, àäåêâàòíіñòü âèìîã, àäåêâàòíіñòü ìåòîäèê íàâ÷àííÿ 

é âèõîâàííÿ
Ã óñі ïñèõîëîãî-ïåäàãîãі÷íі òåõíîëîãії, ïðîãðàìè, ìåòîäè, ÿêі ñïðÿìîâà-

íі íà âèõîâàííÿ â ó÷íіâ êóëüòóðè çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòіñíèõ ÿêîñòåé, ùî
ñïðèÿþòü éîãî çáåðåæåííþ é çìіöíåííþ, ôîðìóâàííÿ óÿâëåííÿ ïðî 
çäîðîâ’ÿ ÿê öіííîñòі, ìîòèâàöіþ íà âåäåííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ

Ä àêòèâíå ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ âàëåîëîãі÷íîї êóëüòóðè
78. Технологія здоров’язбережувального навчання спрямована на

À äîòðèìàííÿ ãіãієíі÷íèõ і ñàíïèíіâñüêèõ íîðì
Á âèõîâàííÿ â ó÷íіâ êóëüòóðè çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòіñíèõ ÿêîñòåé, ùî ñïðèÿ-

þòü éîãî çáåðåæåííþ é çìіöíåííþ, ôîðìóâàííÿ óÿâëåííÿ ïðî çäîðîâ’ÿ
ÿê öіííîñòі, ìîòèâàöіþ íà âåäåííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ

Â ñòâîðåííÿ ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèõ óìîâ äëÿ çáåðåæåííÿ, çìіöíåííÿ é 
ðîçâèòêó äóõîâíîãî, åìîöіéíîãî, іíòåëåêòóàëüíîãî, îñîáèñòіñíîãî і ôі-
çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ óñіõ ñóá’єêòіâ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà

Ã ÷іòêå äîòðèìàííÿ â÷èòåëåì ãіãієíі÷íèõ ðåêîìåíäàöіé ùîäî ïðîâåäåííÿ 
óðîêó

79. Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст технологічного прийому
«Ажурна пилка» в процесі формування уявлень про різноманітність рослин у 
темі «Рослини лісу».

À ïîÿñíåííÿ ïåâíèõ ïîëîæåíü, ïðèâåðòàííÿ óâàãè ó÷íіâ äî ñêëàäíèõ àáî 
ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ó íàâ÷àëüíîìó ìàòåðіàëі êóðñó ïðèðîäîçíàâñòâà,
ìîòèâàöії ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі, àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü

Á îäíî÷àñíå âêëþ÷åííÿ âñіõ ó÷àñíèêіâ â àêòèâíó ðîáîòó ç ðіçíèìè ïàðò-
íåðàìè çі ñïіëêóâàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ äèñêóñіéíèõ ïèòàíü

Â òåõíîëîãіþ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ñòâîðåííÿ íà óðîöі ñèòóàöії, ÿêà äàє 
çìîãó ó÷íÿì ïðàöþâàòè ðàçîì äëÿ çàñâîєííÿ âåëèêîї êіëüêîñòі іíôîð-
ìàöії çà êîðîòêèé ïðîìіæîê ÷àñó

Ã âàðіàíò ãðóïîâîãî íàâ÷àííÿ, ùî є ôîðìîþ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ó ìàëèõ
ãðóïàõ, åôåêòèâíèé äëÿ ðîçâèòêó íàâè÷îê ñïіëêóâàííÿ â ìàëèõ ãðóïàõ,
âäîñêîíàëåííÿ âìіííÿ äèñêóòóâàòè òà àðãóìåíòóâàòè ñâîþ äóìêó

80. Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст технологічного прийому
«Мікрофон» у процесі актуалізації знань з теми «Людина і здоров’я».

À ïîÿñíåííÿ ïåâíèõ ïîëîæåíü, ïðèâåðòàííÿ óâàãè ó÷íіâ äî ñêëàäíèõ àáî 
ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ó íàâ÷àëüíîìó ìàòåðіàëі êóðñó ïðèðîäîçíàâñòâà,
ìîòèâàöії ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі, àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü

Á îäíî÷àñíå âêëþ÷åííÿ âñіõ ó÷àñíèêіâ â àêòèâíó ðîáîòó ç ðіçíèìè ïàðò-
íåðàìè çі ñïіëêóâàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ äèñêóñіéíèõ ïèòàíü

Â òåõíîëîãіþ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ñòâîðåííÿ íà óðîöі ñèòóàöії, ÿêà äàє 
çìîãó ó÷íÿì ïðàöþâàòè ðàçîì äëÿ çàñâîєííÿ âåëèêîї êіëüêîñòі іíôîð-
ìàöії çà êîðîòêèé ïðîìіæîê ÷àñó

Ã âàðіàíò ãðóïîâîãî íàâ÷àííÿ, ùî є ôîðìîþ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ó ìàëèõ
ãðóïàõ, åôåêòèâíèé äëÿ ðîçâèòêó íàâè÷îê ñïіëêóâàííÿ â ìàëèõ ãðóïàõ,
âäîñêîíàëåííÿ âìіííÿ äèñêóòóâàòè òà àðãóìåíòóâàòè ñâîþ äóìêó
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81. Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст технологічного прийому 
«Акваріум» у процесі обговорення екологічних питань у темі «Вода».

À ïðèéîì ãðóïîâîãî íàâ÷àííÿ, ùî є ôîðìîþ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ó ìàëèõ 
ãðóïàõ, åôåêòèâíèé äëÿ ðîçâèòêó íàâè÷îê ñïіëêóâàííÿ â ìàëèõ ãðóïàõ, 
âäîñêîíàëåííÿ âìіííÿ äèñêóòóâàòè òà àðãóìåíòóâàòè ñâîþ äóìêó

Á îäíî÷àñíå âêëþ÷åííÿ âñіõ ó÷àñíèêіâ â àêòèâíó ðîáîòó ç ðіçíèìè ïàðò-
íåðàìè çі ñïіëêóâàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ äèñêóñіéíèõ ïèòàíü

Â òåõíîëîãіþ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ñòâîðåííÿ íà óðîöі ñèòóàöії, ÿêà äàє 
çìîãó ó÷íÿì ïðàöþâàòè ðàçîì äëÿ çàñâîєííÿ âåëèêîї êіëüêîñòі іíôîð-
ìàöії çà êîðîòêèé ïðîìіæîê ÷àñó

Ã ïîÿñíåííÿ ïåâíèõ ïîëîæåíü, ïðèâåðòàííÿ óâàãè ó÷íіâ äî ñêëàäíèõ àáî 
ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ó íàâ÷àëüíîìó ìàòåðіàëі êóðñó ïðèðîäîçíàâñòâà, 
ìîòèâàöії ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі, àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü

82. Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст технологічного прийому 
«Метод ПРЕС» під час формування уявлень у темі «Ґрунт».

À ïðèéîì ãðóïîâîãî íàâ÷àííÿ, ùî є ôîðìîþ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ó ìàëèõ 
ãðóïàõ, åôåêòèâíèé äëÿ ðîçâèòêó íàâè÷îê ñïіëêóâàííÿ â ìàëèõ ãðóïàõ, 
óäîñêîíàëåííÿ âìіííÿ äèñêóòóâàòè òà àðãóìåíòóâàòè ñâîþ äóìêó

Á îäíî÷àñíå âêëþ÷åííÿ âñіõ ó÷àñíèêіâ â àêòèâíó ðîáîòó ç ðіçíèìè ïàðò-
íåðàìè çі ñïіëêóâàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ äèñêóñіéíèõ ïèòàíü

Â òåõíîëîãіþ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ñòâîðåííÿ íà óðîöі ñèòóàöії, ÿêà äàє 
çìîãó ó÷íÿì ïðàöþâàòè ðàçîì äëÿ çàñâîєííÿ âåëèêîї êіëüêîñòі іíôîð-
ìàöії çà êîðîòêèé ïðîìіæîê ÷àñó

Ã ïîÿñíåííÿ ïåâíèõ ïîëîæåíü, ïðèâåðòàííÿ óâàãè ó÷íіâ äî ñêëàäíèõ àáî 
ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ó íàâ÷àëüíîìó ìàòåðіàëі êóðñó ïðèðîäîçíàâñòâà, 
ìîòèâàöії ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі, àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü

83. Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст поняття «критичне мислен-
ня» в процесі екологічного виховання учнів початкової школи.

À öå ïðîöåñ, ÿêèé íàé÷àñòіøå ïî÷èíàєòüñÿ ç ïîñòàíîâêè ïðîáëåìè, ïðî-
äîâæóєòüñÿ ïîøóêîì і îñìèñëåííÿì іíôîðìàöії і çàêіí÷óєòüñÿ ïðèéíÿò-
òÿì ðіøåííÿ ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ ïîñòàâëåíîї ïðîáëåìè

Á ïðèéîì âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ îáãîâîðåííÿ äèñêóñіéíèõ ïèòàíü і âè-
êîíàííÿ âïðàâ, ó ÿêèõ ïîòðіáíî çàéíÿòè òà ÷іòêî îáґðóíòóâàòè âèçíà-
÷åíó ïîçèöіþ ç îáãîâîðþâàíîї ïðîáëåìè

Â ðîçóìîâà äіÿëüíіñòü, ùî âіäðіçíÿєòüñÿ ñàìîñòіéíіñòþ òà êàòåãîðè÷íіñòþ 
ñóäæåííÿ

Ã ïðèéîì ðîçóìîâîї äіÿëüíîñòі, ùî äàє çìîãó çáåðåãòè íåçààíãàæîâàíå 
ñóäæåííÿ ïðî ïðåäìåòè àáî ÿâèùà ïðèðîäè

84. Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст поняття «ігрові технології».
À ôîðìà âçàєìîäії ïåäàãîãà і äіòåé, ùî ñïðèÿє ôîðìóâàííþ âìіíü ðîçâ’ÿçó-

âàòè çàâäàííÿ íà îñíîâі êîìïåòåíòíîãî âèáîðó àëüòåðíàòèâíèõ âàðіàí-
òіâ ÷åðåç ðåàëіçàöіþ ïåâíîãî ñþæåòó

Á ïðèéîì âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ îáãîâîðåííÿ äèñêóñіéíèõ ïèòàíü і ïðî-
âåäåííÿ âïðàâ, ó ÿêèõ ïîòðіáíî çàéíÿòè òà ÷іòêî îáґðóíòóâàòè âèçíà-
÷åíó ïîçèöіþ ç îáãîâîðþâàíîї ïðîáëåìè

Â òåõíîëîãіþ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ñòâîðåííÿ íà óðîöі ñèòóàöії, ÿêà äàє 
çìîãó ó÷íÿì ïðàöþâàòè ðàçîì äëÿ çàñâîєííÿ âåëèêîї êіëüêîñòі іíôîð-
ìàöії çà êîðîòêèé ïðîìіæîê ÷àñó

Ã ïðèéîì ãðóïîâîãî íàâ÷àííÿ, ùî є ôîðìîþ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ó ìàëèõ 
ãðóïàõ, åôåêòèâíèé äëÿ ðîçâèòêó íàâè÷îê ñïіëêóâàííÿ â ìàëèõ ãðóïàõ, 
óäîñêîíàëåííÿ âìіííÿ äèñêóòóâàòè òà àðãóìåíòóâàòè ñâîþ äóìêó
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85. Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст поняття «інтерактивне на-
вчання».

À ìîäåëþâàííÿ æèòòєâèõ ñèòóàöіé, âèêîðèñòàííÿ ðîëüîâèõ іãîð, ñïіëüíå 
âèðіøåííÿ ïðîáëåì íà îñíîâі àíàëіçó âіäïîâіäíîї íàâ÷àëüíîї ñèòóàöії,
óðàõóâàííÿ ïñèõîëîãі÷íèõ âіêîâèõ îñîáëèâîñòåé ó÷íіâ òà ïåäàãîãі÷íèõ
ïðèéîìіâ і ìåòîäіâ

Á âçàєìîäіÿ, ùî ïåðåäáà÷àє äîìіíóâàííÿ îäíîãî ó÷àñíèêà íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó íàä іíøèìè, îäíієї äóìêè íàä іíøîþ

Â ïðèéîì âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ îáãîâîðåííÿ äèñêóñіéíèõ ïèòàíü і ïðî-
âåäåííÿ âïðàâ, ó ÿêèõ ïîòðіáíî çàéíÿòè òà ÷іòêî îáґðóíòóâàòè âèçíà-
÷åíó ïîçèöіþ ç îáãîâîðþâàíîї ïðîáëåìè

Ã ãðóïîâå íàâ÷àííÿ, ùî є ôîðìîþ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ó ìàëèõ ãðóïàõ, åôåê-
òèâíå äëÿ ðîçâèòêó íàâè÷îê ñïіëêóâàííÿ â ìàëèõ ãðóïàõ, óäîñêîíàëåí-
íÿ âìіííÿ äèñêóòóâàòè òà àðãóìåíòóâàòè ñâîþ äóìêó

86. До якої групи методів дослідження можна віднести метод аналізу учнівських
щоденників спостережень?

À òåîðåòè÷íі Á åìïіðè÷íі

87. Розташуйте у правильній послідовності умови формування природознавчих 
понять.

A îðãàíіçàöіÿ ðîçóìîâîї äіÿëüíîñòі, ñïðÿìîâàíîї íà âèäіëåííÿ іñòîòíèõ 
îçíàê

Á îðãàíіçàöіÿ ïîâòîðíîãî ÷óòòєâîãî ñïðèéìàííÿ îçíàê, âëàñòèâîñòåé ïðåä-
ìåòіâ, àêòóàëіçàöіÿ ðàíіøå ñôîðìîâàíèõ óÿâëåíü

B îðãàíіçàöіÿ çàêðіïëåííÿ ïîíÿòòÿ øëÿõîì ðåïðîäóêòèâíîãî âіäòâîðåííÿ 
çìіñòó

Ã îðãàíіçàöіÿ çàñòîñóâàííÿ çàñâîєíîãî ïîíÿòòÿ ó ïîäіáíèõ і íîâèõ ñèòóàöіÿõ
Ä çàáåçïå÷åííÿ óçàãàëüíåííÿ і ñëîâåñíîãî âèçíà÷åííÿ ñóòі ïîíÿòòÿ

88. До якого виду умовиводу належить судження «у всіх звірів тіло вкрите шер-
стю; у всіх собакоподібних тварин тіло вкрите шерстю; тіло собаки Шарика 
вкрите шерстю. Отже, ця тварина – звір».

À іíäóêòèâíîãî  
Á äåäóêòèâíîãî

89. До якого виду умовиводу належить судження «у шпака тіло вкрите пір’ям;
у сороки тіло вкрите пір’ям; у солов’я тіло вкрите пір’ям». Отже, тварину, тіло 
якої вкрите пір’ям, називають птахом. 

À іíäóêòèâíîãî  
Á äåäóêòèâíîãî

90. Які вміння формує вчитель в учнів початкових класів за допомогою таких
питань: «Що відбулося спочатку?», «Що відбулося потім?», «Чому зимуючі пта-
хи з настанням холодів перелітають ближче до житла людей?», «Чому взимку 
дерева не ростуть, а перебувають у стані спокою?»

À óìіííÿ âñòàíîâëþâàòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè
Á óìіííÿ êëàñèôіêóâàòè îá’єêòè ïðèðîäè
Â óìіííÿ ïîðіâíþâàòè îá’єêòè ïðèðîäè
Ã óìіííÿ ôîðìóëþâàòè ïіçíàâàëüíі çàïèòàííÿ

91. До якої категорії відносять урок, екскурсію, домашню роботу, природничі
свята, клубну роботу, гурткову роботу?

À ôîðìè íàâ÷àííÿ  Â çàñîáè íàâ÷àííÿ
Á ìåòîäè íàâ÷àííÿ  Ã ïðèéîìè íàâ÷àííÿ
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92. Демонстрацію, спостереження відносять до методів
À ñëîâåñíèõ Ã íàî÷íèõ
Á äîñëіäíèöüêèõ Ä ïðàêòè÷íèõ
Â ïðîáëåìíèõ

93. Виберіть види дослідів, які не проводять у початковій школі.
À äîñëіä íà âèÿâëåííÿ âëàñòèâîñòåé âîäè
Á äîñëіä íà âèÿâëåííÿ ñêëàäó ïîâіòðÿ
Â äîñëіäè, ñïðÿìîâàíі íà âèçíà÷åííÿ óìîâ ðîñòó òà ðîçâèòêó ðîñëèí
Ã äîñëіäè íà âèÿâëåííÿ óìîâ æèòòÿ òâàðèí
Ä äîñëіäè íà âèÿâëåííÿ âëàñòèâîñòåé ðіçíèõ âèäіâ ґðóíòó
Å äîñëіäè íà âèçíà÷åííÿ òðüîõ àãðåãàòíèõ ñòàíіâ âîäè
Є äîñëіäè ç åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì

Æ ðåïðîäóêòèâíî-ïіçíàâàëüíі
Ç ðåïðîäóêòèâíî-êîíñòðóêòèâíі

94. Принцип, який вказує на об’єктивну необхідність приведення будь-якої педа-
гогічної діяльності у відповідність з природою людини, – це

À ïðèíöèï êóëüòóðîâіäïîâіäíîñòі
Á ïðèíöèï іíäèâіäóàëіçàöії
Â ïðèíöèï ïðèðîäîâіäïîâіäíîñòі
Ã ïðèíöèï îñîáèñòіñíîї îðієíòîâàíîñòі

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1. Êîìïëåêñ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîї 
äèñöèïëіíè «Ïðèðîäîçíàâñòâî» ç ìåòîäèêîþ âèêëàäàííÿ îñâіòíüîї 
ãàëóçі «Ïðèðîäîçíàâñòâî» äëÿ ñïåöіàëüíîñòі 013 Ïî÷àòêîâà îñâіòà. 
Àâòîð: êàíäèäàò ïåä. íàóê, äîöåíò â.î. çàâіäóâà÷à êàôåäðè ïåäàãî-

ãіêè òà îñâіòè Ë. Â. Çàäîðîæíà-Êíÿãíèöüêà. Ðåæèì äîñòóïó: äàòà çâåðíåííÿ 
13/10/2020. – Òåêñò : åëåêòðîííèé.

2. Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Ëþäèíà і ñâіò». Íàâ÷àëüíèé ïîñіá-
íèê / Àâòîð òà óêëàäà÷ Î.Î. Ëіííіê. – Êèїâ : Âèäàâíè÷èé Äіì «Ñëîâî», 2010. –
248 ñ.
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ÃІËÜÁÅÐÃ Òåòÿíà Ãåîðãіїâíà
ÒÀÐÍÀÂÑÜÊÀ Ñâіòëàíà Ñòåïàíіâíà

ÕÈÒÐÀ Çîÿ Ìèõàéëіâíà
ÏÀÂÈ× Íіíà Ìèêîëàїâíà

Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ïîñіáíèê

«ÍÎÂÀ ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÀ ØÊÎËÀ:
ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó

«ß ÄÎÑËІÄÆÓÞ ÑÂІÒ»
ó 3–4 êëàñàõ çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè

íà çàñàäàõ êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó»

äëÿ ïåäàãîãі÷íèõ ïðàöіâíèêіâ

Âіäïîâіäàëüíà çà âèïóñê Ìàðіÿ Ìîñêàëåíêî
Ðåäàêòîð Ëþäìèëà Ìÿëêіâñüêà

Îáêëàäèíêà, ìàêåò і êîìï’þòåðíà îáðîáêà іëþñòðàöіé Ñâіòëàíè Æåëåçíÿê
Òåõíі÷íèé ðåäàêòîð Öåçàðèíà Ôåäîñіõіíà
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà Ëàðèñè Êóëàãіíîї 

Êîðåêòîð Îëåíà Ñèìîíîâà  
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