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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти; 

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми 

навчання; 

16. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП 

Загальноредметні компетентності 

 Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності у галузі 

початкової освіти; 

 уміння наслідувати етичні і правові норми щодо дітей і педагогів, мати чітку 

ціннісну орієнтацію на збереження психічного здоров’я кожного учасника 

навчально-виховного процесу та охорону їх прав і здоров'я; 

 Здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, який 

дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому 

критичне ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі початкової освіти; 

 Здатність вирішувати педагогічні задачі та запобігати конфліктним ситуаціям у 

галузі початкової освіти; 

 Здатність ставити мету й формулювати завдання, пов’язані з реалізацією 

соціально-професійної діяльності; 

 Здатність організації дослідно-експериментальної та дослідницької роботи у сфері 

освіти та представляти її результати передусім у публікаціях; 
 

Фахові компетентності 

 Знання основних вимог до підготовки учнів та норми оцінювання знань, умінь, 

навичок учнів початкової школи; 

 Знання вікових, анатомо-фізіологічних, психологічних особливостей дітей 

молодшого шкільного віку; 

 Уміння швидко та ефективно вирішувати конфліктні ситуації; протистояти 

маніпулятивним впливам; підбирати найбільш ефективні стилі взаємодії з іншими 

людьми; 

 Здатність до пошуку, обробки й використання інформації, інтерпретації й 

використання інформації для адресата; бути здатним в умовах розвитку науки та 

змінюваної соціальної практики до перегляду власних позицій, вибору нових форм та 

методів роботи; володіти організаційно-діяльнісними вміннями, необхідними для 

самоаналізу, розвитку своїх творчих здібностей і підвищення кваліфікації; 

 Здатність організовувати основні види самостійної дослідницької роботи 

студентів; знати вимоги до різних видів науково-дослідницьких робіт; основні функції, 

види і методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів; 

 Здатність визначати шляхи формування авторитету вчителя; визначати цілі та 

завдання виховання у сучасних закладах освіти; 

 Здатність здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися сучасними 

методами навчання; ставити навчальні цілі та вибирати методи навчання; 

використовувати інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові, та інші  методи 

навчання; використовувати навчальні технології; 

 Здатність переносити знання у власний педагогічний досвід; критично аналізувати 

різні педагогічні теорії навчання та виховання; 

 Здатність визначати основні складові різних підходів до підготовки педагога; 

етапи формування концепцій підготовки фахівців; проектувати концептуальні підходи 

відповідно до вимог суспільства та конкретного навчального закладу; 



 Здатність застосовувати базові знання з педагогіки та психології у навчально-

виховній діяльності; нових педагогічних технологій та робити порівняльний аналіз 

традиційної і альтернативної систем навчання; 

 Здатність, використовувати елементи інноваційних методик під час викладання 

дисциплін початкової ланки освіти; 

 Готовність до володіння найефективнішими методами формування ключових 

компетентностей молодших школярів (продуктивні, частково-пошукові, проблемні та 

інтерактивні). 
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ВСТУП 
Програма вивчення варіативної навчальної  дисципліни «Інноваційні технології в 

закладах освіти» складена Якименко С. І. відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки ступеня магістр спеціальності 013 Початкова освіта.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: закономірності, методи, форми, 
засоби інноваційних технологій у підготовці майбутніх учителів початкової школи. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка», «Методика формування ключових та 
предметних компетентностей», «Модель фахової підготовки вчителя», «Педагогічна 
творчість і технології в початковій школі», «Методика розв’язання педагогічних 
ситуацій у початковій школі» 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: навчити майбутніх викладачів орієнтуватися в концептуальних та 

теоретичних положеннях інноваційних педагогічних технологій, сформувати готовність 
до впровадження сучасних технологій у практику початкової школи. 

Завдання курсу: 
 знайомлення студентів з концептуальними та теоретичними положеннями 

численних інноваційних освітніх технологій навчання; 

 володіння сутністю освітніх технологій, їх провідними положеннями. 

 узагальнення інноваційних освітніх технологій у вищій школі, виявлення їх 
фундаментальної спільності, виділення істотних ознак; 

 формування позитивного ставлення і прагнення майбутнього викладача до 
творчого оволодіння новими навчальними технологіями; 

 навчання студентів обирати оптимальні інноваційні технології навчання 
відповідно до індивідуальних можливостей учнів початкових класів, рівня їх 
підготовки, умов; 

 орієнтація студентів на педагогічну творчість, самостійність, дослідницьку 
діяльність. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  
І. Загальнопредметні: 

 Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові науково-педагогічні 
теорії, використовуючи здобуті знання. 

 Здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, який 
дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому 
критичне ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі початкової освіти. 

 Здатність до наукового аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів 

 Здатність формулювати педагогічно-наукову задачу, для її вирішення 
використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення 
обґрунтованого висновку 

 Здатність вирішувати педагогічні задачі та запобігати конфліктним 
ситуаціям у галузі початкової освіти 

ІІ. Фахові: 
 Здатність до аналізу та сучасних освітніх технологій: сутність, завдання, 

класифікація, практична значущість; історію педагогічних інновацій в Україні; 



різні підходи до класифікації методів і форм організації навчання; сучасні підходи 
до організації різних видів занять 

- Здатність здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися 
сучасними методами навчання; ставити навчальні цілі та вибирати методи 
навчання; використовувати інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові, та 
інші  методи навчання; використовувати навчальні технології 

- Здатність переносити знання у власний педагогічний досвід; критично 
аналізувати різні педагогічні теорії навчання та виховання 

- Здатність застосовувати базові знання з педагогіки та психології у 
навчально-виховній діяльності; нових педагогічних технологій та робити 
порівняльний аналіз традиційної і альтернативної систем навчання 

- Здатність до аналізу та імплементації основоположних педагогічних ідей, 
щодо сучасних вимог до ефективних педагогічних теорій навчання та виховання; 
погляди і досвід педагогів щодо ефективного функціонування педагогічних 
моделей навчання та виховання 

- Здатність, використовувати елементи інноваційних методик під час 
викладання дисциплін початкової ланки освіти 

- Готовність до володіння найефективнішими методами формування 
ключових компетентностей молодших школярів (продуктивні, частково-пошукові, 
проблемні та інтерактивні) 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Загальні засади педагогічної інноватики. 

Тема 1. Педагогічна інноватика у структурі наукового знання. Педагогічна 

технологія.  

Новизна як головний критерій педагогічних нововведень. Складові педагогічної 

інноватики. Класифікація педагогічних нововведень. Структури інноваційних процесів. 

Технологія як наука про майстерність. Структура освітніх технологій. Класифікація 

освітніх технологій. 

Тема 2. Інноваційна діяльність педагога. 

Структура інноваційної діяльності. Рівні сформованості готовності до 

педагогічних інновацій.  Види готовності до педагогічних інновацій. Методи розвитку 

інноваційної поведінки педагога. 

Кредит 2. Системні інноваційні педагогічні технології 
Тема 3. Системні технології відомих педагогів 

«Будинок вільної дитини» М. Монтессорі. Антропософські школи Р. Штейнера. 

«Школа для життя, через життя» Ж.-О. Декролі. «Школа діалогу культур» В. Біблера. 

Тема 4. Технології розвивального навчання. 

Історико-педагогічні засади проблеми розвитку. Порівняльний аналіз систем 

розвивального навчання Л. Занкова і Д. Ельконіна-В. Давидова. Розвиток особистості 

дитини в умовах розвивального навчання. Практична реалізація розвивального навчання. 

Кредит 3. Модульні та локальні інноваційні педагогічні технології 

Тема 5. Технології раннього навчання дітей М. Зайцева та Г. Домана. 



Наукова обгрунтованість технологій раннього та інтелектуального навчання М. 

Зайцева і Г. Домана. Концептуальні засади технологій. Особливості змісту технологій М. 

Зайцева і Г. Домана. 

Тема 6. Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. 

Психологічні основи педагогіки ТРВЗ. Методи й прийоми виховання пізнавальних 

і творчих збідностей дітей засобами ТРВЗ. Місце ТРВЗ у системному підході до 

навчання й виховання. 

 

3. Рекомендована література 
Базова 

1. Андрушкевич Ф. Інновації в польській та українській освіті : як наслідок 
підписання європейських освітніх декларацій : (порівняльний аналіз) / 
Ф. Андрушкевич // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 2 – С. 32–40. 

2. Баліцька Н. Г. та ін. Використання інтерактивних технологій навчання в 
професійній підготовці майбутніх учителів: Монографія / За заг. ред. 
Н. С. Побірченко. – К.: Наук. світ, 2003. – 138 с. 

3. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : Наук.-метод. посіб. / І. Д. Бех; 
Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1998. – 204 c. 

4. Блудова, Ю. О. Інноваційне навчання як складова професійної підготовки 
майбутнього вчителя / Ю. О. Блудова // Педагогіка формування творчої 
особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-
т. – Запоріжжя : [б. в.], 2010. – Вип. № 9 (62). – С. 251–25. 

5. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посіб. // 
С. С. Вітвицька. – К.: ЦНЛ, 2005. – 396 с. 

6. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Л: 
Либідь, 1997. – 80 с. 

7. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології/ І. М. Дичківська. –Київ: 
Академвидав, 2015. Видання третє. – 351 с . 

8. Дичківська І.М. Розвивати інтелектуальну обдарованість // Палітра педагога. 
– 2044. – № 2. – С. 7–10. 

9. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академічної групи/ 
Методичні рекомендації / Під редакцією Н. К. Желябіної – Запоріжжя: ЗДІА, 
2007.– 67 с. 

10. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / 
[авт. кол.: П. Ю. Саух, О. Є. Антонова та ін. ; за ред. П. Ю. Сауха]. – Житомир : 
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 443 с. 

11. Інновації у вищій школі : зб. наук. праць : пропозицій, ст., тези / 
Міжнар. слов'ян. ун-т. Харків ; [авт.-уклад.: Х. В. Раковський та ін.]. – Х. : МСУ, 
2011. – 344 с. 

12. Комар Ольга. Підготовка вчителів початкової школи до інноваційної 
діяльності / О. Комар // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. 
зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2010. – Вип. 
32. – С. 15–21. 



13. Лукіна Т. Інноватика у професійній освіті: за підсумками міжнародної 
конференції / Т. Лукіна // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 1. – С. 22–
25 

14. Прокопів Л. Інформаційні технології навчання: навчально-методичний 
посібник / Л. Прокопів. – Івано-Франківськ, 2014. – 160 с. 

15. Третя національна виставка-презентація "Інноватика в сучасній освіті" 
// Вища школа : наук.-практ. вид. – 2012. – № 1. – С. 127–128 : фото. – ISSN 1682– 
2366 

16. Яковенко Т. В. Застосування педагогічних технологій для розвитку 
креативності майбутнього інженера-педагога / Т. В. Яковенко // Теорія і  практика 
упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2012. – № 1. – С. 51–
57. 

17. Якухно І. Освітні інновації: теоретичний і практичний аспекти / 
І. Якухно // Імідж сучасного педагога : наук.-практ. освіт.-попул. часоп. – 2010. – 
№ 5. – С. 3–5. 

 
Допоміжна 

1. Белкіна О. В. Критичне мислення учнів початкових класів/ О. В. Бєлкіна // Практична 

психологія та соціальна робота – 2005. – №4. – С. 37–42.  

2. Бойко А. Упровадження інновацій як чинник оптимізації співвідношення педагогічної 

теорії і практики / А. Бойко // Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журн. – 2011. – № 8/9. – 

С. 15–22. 

3. Головня Ю. Впровадження інновацій як напрям реформування системи вищої освіти / 

Ю. Головня // Інноваційний розвиток вищої освіти : матеріали Міжнар. наук.-метод. 

конф., 10-11 берез. 2010 р., м. Київ : тези доп / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : [б. в.], 

2010. – С. 125–126.  

4. Клименко Т. Інновація як ознака сучасної освіти / Т. Клименко, О. Кулаженко // 

Інноваційний розвиток вищої освіти : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 10-11 берез. 

2010 р., м. Київ : тези доп / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : [б. в.], 2010. – С. 157–158. 

5. Матвієнко П. Л. Орієнтир на освітні технології /Матвієнко П.Л.// Педагогічні 

технології: Досвід. Практика. Довідник. - Полтава: ПОШОППО, 1999. – 12 с.  

6.  Четверта Національна виставка-презентація "Інноватика в сучасній освіті" // Практика 

упр. закл. освіти : щомісяч. спеціаліз. журн. – 2012. – № 11. – С. 12–13.  

7. Шматков Є. В. Новітні інноваційні технології навчання: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. інж.-пед. спец. / Є. В. Шматков, Д. В. Коваленко ; Українська інженерно-

педагогічна академія. – Х. : Контраст, 2008. – 172 с.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

 Контрольна робота, усне опитування, творчі роботи, наукові статті; перевірка 

конспектування лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних завдань та самостійних 

робіт, захист проектів. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 01 Освіта  
Варіативна 

 Спеціальність  

013 Початкова освіта  

Загальна кількість 

годин – 90 год. 
 

Рік підготовки: 

2 2 

Семестр 

3 3 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 1,7 

 

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 0,6 

 

Ступінь 

магістр 

12 10 

Практичні, семінарські 

18 8 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 72 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – аудиторні заняття, 60 

год. – самостійна робота (23% / 77%). 



Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: навчити майбутніх викладачів орієнтуватися в концептуальних та 

теоретичних положеннях інноваційних педагогічних технологій, сформувати готовність 

до впровадження сучасних технологій у практику початкової школи. 

Завдання курсу: 

 знайомлення студентів з концептуальними та теоретичними положеннями 

численних інноваційних освітніх технологій навчання; 

 володіння сутністю освітніх технологій, їх провідними положеннями. 

 узагальнення інноваційних освітніх технологій у вищій школі, виявлення їх 

фундаментальної спільності, виділення істотних ознак; 

 формування позитивного ставлення і прагнення майбутнього викладача до 

творчого оволодіння новими навчальними технологіями; 

 навчання студентів обирати оптимальні інноваційні технології навчання 

відповідно до індивідуальних можливостей учнів початкових класів, рівня їх підготовки, 

умов; 

 орієнтація студентів на педагогічну творчість, самостійність, дослідницьку 

діяльність. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

 Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові науково-педагогічні теорії, 

використовуючи здобуті знання. 

 Здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, який 

дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне 

ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі початкової освіти. 

 Здатність до наукового аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів 

 Здатність формулювати педагогічно-наукову задачу, для її вирішення 

використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення обґрунтованого 

висновку 

 Здатність вирішувати педагогічні задачі та запобігати конфліктним ситуаціям у 

галузі початкової освіти 

ІІ. Фахові:  

 Здатність до аналізу та сучасних освітніх технологій: сутність, завдання, 

класифікація, практична значущість; історію педагогічних інновацій в Україні; різні 

підходи до класифікації методів і форм організації навчання; сучасні підходи до 

організації різних видів занять 



- Здатність здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися сучасними 

методами навчання; ставити навчальні цілі та вибирати методи навчання; 

використовувати інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові, та інші  методи 

навчання; використовувати навчальні технології 

- Здатність переносити знання у власний педагогічний досвід; критично аналізувати 

різні педагогічні теорії навчання та виховання 

- Здатність застосовувати базові знання з педагогіки та психології у навчально-

виховній діяльності; нових педагогічних технологій та робити порівняльний аналіз 

традиційної і альтернативної систем навчання 

- Здатність до аналізу та імплементації основоположних педагогічних ідей, щодо 

сучасних вимог до ефективних педагогічних теорій навчання та виховання; погляди і 

досвід педагогів щодо ефективного функціонування педагогічних моделей навчання та 

виховання 

- Здатність, використовувати елементи інноваційних методик під час викладання 

дисциплін початкової ланки освіти 

- Готовність до володіння найефективнішими методами формування ключових 

компетентностей молодших школярів (продуктивні, частково-пошукові, проблемні та 

інтерактивні) 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Загальні засади педагогічної інноватики 
Тема 1. Педагогічна інноватика у структурі наукового знання. Педагогічна 

технологія.  

Новизна як головний критерій педагогічних нововведень. Складові педагогічної 

інноватики. Класифікація педагогічних нововведень. Структури інноваційних процесів. 

Технологія як наука про майстерність. Структура освітніх технологій. Класифікація 

освітніх технологій. 

Тема 2. Інноваційна діяльність педагога. 

Структура інноваційної діяльності. Рівні сформованості готовності до 

педагогічних інновацій.  Види готовності до педагогічних інновацій. Методи розвитку 

інноваційної поведінки педагога. 

Кредит 2. Системні інноваційні педагогічні технології 

Тема 3. Системні технології відомих педагогів 

«Будинок вільної дитини» М. Монтессорі. Антропософські школи Р. Штейнера. 

«Школа для життя, через життя» Ж.-О. Декролі. «Школа діалогу культур» В. Біблера. 

Тема 4. Технології розвивального навчання. 

Історико-педагогічні засади проблеми розвитку. Порівняльний аналіз систем 

розвивального навчання Л. Занкова і Д. Ельконіна-В. Давидова. Розвиток особистості 

дитини в умовах розвивального навчання. Практична реалізація розвивального навчання. 

Кредит 3. Модульні та локальні інноваційні педагогічні технології 

Тема 5. Технології раннього навчання дітей М. Зайцева та Г. Домана. 



Наукова обгрунтованість технологій раннього та інтелектуального навчання М. 

Зайцева і Г. Домана. Концептуальні засади технологій. Особливості змісту технологій М. 

Зайцева і Г. Домана. 

Тема 6. Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. 

Психологічні основи педагогіки ТРВЗ. Методи й прийоми виховання пізнавальних 

і творчих збідностей дітей засобами ТРВЗ. Місце ТРВЗ у системному підході до 

навчання й виховання. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л пр ср л пр ср 

Кредит 1. Загальні засади педагогічної інноватики 

Тема 1. Педагогічна інноватика 

у структурі наукового знання. 

Педагогічна технологія. 
20 2 4 14 15 

2 2 

13 

Тема 2. Інноваційна діяльність 

педагога 
10 2 2 6 15 13 

Кредит 2. Системні інноваційні педагогічні технології 

Тема 3. Системні технології 

відомих педагогів 
20 2 6 12 15 2 2 11 

Тема 4. Технології 

розвивального навчання 
10 2 2 6 15 2 2 11 

Кредит 3. Модульні та локальні інноваційні педагогічні технології 

Тема 5. Технології раннього 

навчання дітей М. Зайцева та 

Г. Домана. 
15 2 2 11 15 2 

2 

12 

Тема 6. Технологія розвитку 

творчої особистості 

Г. Альтшуллера. 
15 2 2 11 15 2 12 

Усього годин: 90 12 18 60 90 10 8 72 

 

4. Теми практичних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Кредит 1. Загальні засади педагогічної 
інноватики 

 

1. Педагогічна інноватика у структурі наукового знання. 2 
2. Педагогічна технологія. 2 
3. Інноваційна діяльність педагога 2 
 Кредит 2. Системні інноваційні педагогічні 

технології 
 

4. «Будинок вільної дитини» М. Монтессорі. 2 
5. Антропософські школи Р. Штейнера. 2 



6. «Школа для життя, через життя» Ж.-О. Декролі. «Школа 
діалогу культур» В. Біблера. 

2 

7.  Технології розвивального навчання 2 
 Кредит 3. Модульні та локальні інноваційні 

педагогічні технології 
 

8. Технології раннього навчання дітей М. Зайцева та Г. 
Домана. 

2 

9. Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. 2 
Разом: 18 

 

5. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Загальні засади педагогічної інноватики 

1. Педагогічна інноватика у структурі наукового знання. 

Педагогічна технологія. 

14 

2 Інноваційна діяльність педагога 6 

Кредит 2. Системні інноваційні педагогічні технології 

3. Системні технології відомих педагогів 12 

4. Технології розвивального навчання 6 

Кредит 3. Модульні та локальні інноваційні педагогічні технології 

5. Технології раннього навчання дітей М. Зайцева та 

Г. Домана. 

11 

6. Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. 11 

Разом:  60 

 

6. Методи навчання 
Лекція, практичні заняття, бесіда, дискусія, круглий стіл, інсценування, пояснення, 

проблемного викладу, проблемних ситуацій, ділова гра. 

7. Методи контролю 
Контрольна робота, усне опитування, творчі роботи, наукові статті; перевірка 

конспектування лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних завдань та 

самостійних робіт, рефератів, мультимедійні презентації. 
 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Накопичу-

вальні 

бали/ 

Сума  Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

 

300 

Практичні 

заняття 

20 

  

10 

 

24 

 

6 

  

15 

 

15 

 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

70 50 50 

 КР1 – 20 КР2 – 20 



Усього 100 100 100 300 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

9. Методичне забезпечення 
Навчально-методичний комплекс. 

 

10. Рекомендована література 
Базова 

1. Андрушкевич Ф. Інновації в польській та українській освіті : як наслідок 
підписання європейських освітніх декларацій : (порівняльний аналіз) / Ф. Андрушкевич 
// Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 2 – С. 32–40. 

2. Баліцька Н. Г. та ін. Використання інтерактивних технологій навчання в 
професійній підготовці майбутніх учителів: Монографія / За заг. ред. Н. С. Побірченко. – 
К.: Наук. світ, 2003. – 138 с. 

3. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : Наук.-метод. посіб. / І. Д. Бех; Ін-т 
змісту і методів навчання. – К., 1998. – 204 c. 

4. Блудова, Ю. О. Інноваційне навчання як складова професійної підготовки 
майбутнього вчителя / Ю. О. Блудова // Педагогіка формування творчої особистості у 
вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : [б. 
в.], 2010. – Вип. № 9 (62). – С. 251–25. 

5. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посіб. // 
С. С. Вітвицька. – К.: ЦНЛ, 2005. – 396 с. 

6. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Л: Либідь, 
1997. – 80 с. 

7. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології/ І. М. Дичківська. –Київ: 
Академвидав, 2015. Видання третє. – 351 с . 

8. Дичківська І.М. Розвивати інтелектуальну обдарованість // Палітра педагога. – 
2044. – № 2. – С. 7–10. 

9. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академічної групи/ 
Методичні рекомендації / Під редакцією Н. К. Желябіної – Запоріжжя: ЗДІА, 2007.– 67 с. 

10. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / [авт. кол.: 
П. Ю. Саух, О. Є. Антонова та ін. ; за ред. П. Ю. Сауха]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. 
Франка, 2011. – 443 с. 

11. Інновації у вищій школі : зб. наук. праць : пропозицій, ст., тези / Міжнар. слов'ян. 
ун-т. Харків ; [авт.-уклад.: Х. В. Раковський та ін.]. – Х. : МСУ, 2011. – 344 с. 



12. Комар Ольга. Підготовка вчителів початкової школи до інноваційної діяльності / 
О. Комар // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / Уман. держ. 
пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2010. – Вип. 32. – С. 15–21. 

13. Лукіна Т. Інноватика у професійній освіті: за підсумками міжнародної 
конференції / Т. Лукіна // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 1. – С. 22–25 

14. Прокопів Л. Інформаційні технології навчання: навчально-методичний посібник / 
Л. Прокопів. – Івано-Франківськ, 2014. – 160 с. 

15. Третя національна виставка-презентація "Інноватика в сучасній освіті" // Вища 
школа : наук.-практ. вид. – 2012. – № 1. – С. 127–128 : фото. – ISSN 1682– 2366 

16. Яковенко Т. В. Застосування педагогічних технологій для розвитку креативності 
майбутнього інженера-педагога / Т. В. Яковенко // Теорія і  практика упр. соц. 
системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2012. – № 1. – С. 51–57. 

17. Якухно І. Освітні інновації: теоретичний і практичний аспекти / І. Якухно // Імідж 
сучасного педагога : наук.-практ. освіт.-попул. часоп. – 2010. – № 5. – С. 3–5. 

 
Допоміжна 

1. Белкіна О. В. Критичне мислення учнів початкових класів/ О. В. Бєлкіна // Практична 
психологія та соціальна робота – 2005. – №4. – С. 37–42.  
2. Бойко А. Упровадження інновацій як чинник оптимізації співвідношення педагогічної 
теорії і практики / А. Бойко // Рідна школа: щомісяч. наук.-пед. журн. – 2011. – № 8/9. – 
С. 15–22. 
3. Головня Ю. Впровадження інновацій як напрям реформування системи вищої освіти / 
Ю. Головня // Інноваційний розвиток вищої освіти : матеріали Міжнар. наук.-метод. 
конф., 10-11 берез. 2010 р., м. Київ: тези доп / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : [б. в.], 
2010. – С. 125–126.  
4. Клименко Т. Інновація як ознака сучасної освіти / Т. Клименко, О. Кулаженко // 
Інноваційний розвиток вищої освіти: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 10-11 берез. 
2010 р., м. Київ: тези доп / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : [б. в.], 2010. – С. 157–158. 
5. Матвієнко П. Л. Орієнтир на освітні технології /Матвієнко П.Л.// Педагогічні 
технології: Досвід. Практика. Довідник. - Полтава: ПОШОППО, 1999. – 12 с.  
6.  Четверта Національна виставка-презентація "Інноватика в сучасній освіті" // Практика 
упр. закл. освіти : щомісяч. спеціаліз. журн. – 2012. – № 11. – С. 12–13.  
7. Шматков Є. В. Новітні інноваційні технології навчання: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. інж.-пед. спец. / Є. В. Шматков, Д. В. Коваленко ; Українська інженерно-
педагогічна академія. – Х. : Контраст, 2008. – 172 с.  

 
11. Інформаційні ресурси 

1. Електронна бібліотека підручників: http://studentam.kiev.ua/   
2. Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/ 
4. Початкова школа. Вчитель - вчителю. Вчитель - учню. Вчитель - батькам. Поради 
шкільного психолога : http://teacher.at.ua/ 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ  

ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Контроль є невід’ємною складовою навчання з дисципліни «Модель фахової 

підготовки вчителя» і проводиться з метою оцінки навчальних досягнень студентів в 

оволодінні психологічними знаннями згідно з визначеним чинною програмою рівнем 

досягнень, оцінки ефективності навчального процесу, підвищення мотивації до 

навчання.  

Система контролю має теоретичну і практичну спрямованість, що дозволяє 

визначити рівень сформованості навичок і вмінь та рівня знань з дисципліни. Вона 

характеризується зв’язністю і зростаючою складністю, і включає поточний і 

підсумковий види контролю. Цілі та зміст різних видів контролю мають відповідати 

цілям, завданням та змісту навчання. Порядок нарахування балів і виставлення оцінок 

під час виконання студентами контрольних завдань зумовлюється обраним видом 

контролю і повинен бути зручним і практичним. Результати контролю виступають 

показниками успішності студентів, які можна співвіднести з очікуваними навчальними 

досягненнями. 

Поточний контроль реалізується на практичних заняттях, при виконанні тестів і 

контрольних робіт, написання творчих завдань тощо. 

Метою проміжного контролю, що проводиться наприкінці кожного кредиту, є 

визначення рівня володіння студентами знаннями, вміннями та навичками відповідно до 

рейтингової системи оцінювання знань, яка додається до кожної робочої програми. 

Підсумковий контроль проводиться у формі комбінованого тесту. 
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Тема 1. Педагогічна інноватика у структурі наукового знання. Педагогічна технологія. 

Інноваційна діяльність педагога. 

Мета: ознайомити з поняттям «педагогічна інноватика»; розкрити сутність педагогічної 

технології; розвивати інтерес до предмету; виховувати любов до предмету. 

 

План 

1. Сутність педагогічної інноватики. 

2. Структура педагогічної інноватики. 

3. Класифікація педагогічних нововведень. 

Рекомендована література 

Основна література 

1. Макрідіна Л. О. Використання сучасних технологій у педагогічній діяльності: 

ТРВЗ-педагогіка // Початкова школа. — 1995. — № 7. 

2. Іонова О. М. Організація навчально-виховного процесу за вальдорфською 

методикою // Джерело педагогічної майстерності. — 1996. — № 15. 

3. Буркова Л. Технології в освіті // Рідна школа. — 2001. — № 2. 

4. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: наук.-метод. посібник 

/ І.Дичківська. – К., 2014. – С. 7– 55. 

 

Допоміжна література 

1. Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. — К., 1998. 

2. Попова О. В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у 

XX столітті. — Харків, 2001. 

 

1. Сутність педагогічної інноватики 

Динаміка соціально-економічних процесів у постіндустріальному (електронному, 

інформаційному) світі радикально актуалізувала проблему інноваційного потенціалу 

нації як однієї з гарантій стабільних її позицій у світовому співтоваристві, успішного 

реагування на різноманітні цивілізаційні виклики. Інноваційність є однією з 

домінуючих тенденцій розвитку людства. З урахуванням цього нова освітня парадигма 

вибудовується на засадах збереження і розвитку творчої потенції людини, її 

спрямованості на самовизначення, стабільно активної життєдіяльності у змінних 

соціальних умовах, готовності до сприймання і розв'язання нових завдань. Тому серед 

проблем наукової педагогіки пріоритетними є проблеми педагогічної інноватики як 

складової загальної інноватики, спеціальної наукової дисципліни, що розкриває 

загальні засади теорії педагогічних інноваційних процесів. 

Педагогічна інноватика — вчення про створення, оцінювання, освоєння і 

використання педагогічних новацій.



Розвиток педагогічної інноватики в Україні пов'язаний із масовим громадсько- 

педагогічним рухом, спричиненим суперечностями між суспільними потребами щодо 

розвитку і функціонування навчально-виховних закладів і реальним буттям навчально- 

виховної справи. 

Педагогічна інноватика полягає у постійному пошуку і впровадженні нових 

максимально ефективних технологій навчання і виховання, результатом яких має бути 

формування високоадаптованої до змінних умов, активної діяльної, творчої 

особистості, яка вміє аналізувати, долати будь-які труднощі, бо вона ще в юному віці з 

допомогою вчителя пізнала, створила себе, навчилася володіти собою. Орієнтація на 

нове, пошук і впровадження нового не є самоціллю педагогічної інноватики. 

Передусім вона спрямована на забезпечення адекватності навчально-виховного 

процесу і його результатів вимогам суспільства. А в динамічно змінюваному соціумі 

це спонукатиме до постійного оновлення змісту і форм навчання та виховання, 

максимально уваленого і водночас критичного ставлення до всього нового. 

Термін «нове» тлумачиться як уперше відкрите, створене або зроблене, яке 

сформувалося недавно замість попереднього. 

Дослідники проблем педагогічної інноватики намагаються співвіднести нове у 

педагогіці з корисним, прогресивним, позитивним, сучасним, передовим. На думку 

сучасного російського вченого Володимира Заг-вязинського, нове у педагогіці — не 

лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувались або 

ще не використовувались, а й комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного 

процесу, які ввібрали в себе прогресивне начало, що дає змогу в змінних умовах і 

ситуаціях ефективно розв'язувати завдання виховання та освіти. Для того щоб 

реалізація, утвердження нового зумовлювали позитивні зміни, необхідно, щоб воно 

було засобом вирішення актуальних для конкретного навчального закладу завдань, 

витримало вимогливу експериментальну перевірку. 

При виборі нововведення, прийнятті рішення про його доцільність керуються 

аналізом реальної ситуації, а не лише особистим баченням, уподобаннями. Важливо на 

цьому 



етапі враховувати технологічний (специфіка використання) та особистісний (такі 

індивідуальні якості педагога, як професійна підготовленість, комунікабельність, 

емоційність тощо, від чого залежить ефективність освоєння нового засобу) аспекти 

нового педагогічного засобу. 

Не завжди і не всюди впровадження нового забезпечує позитивні результати, не 

кожне нововведення раціональне, виправдане, прогресивне, часто воно дестабілізує 

функціонування педагогічної системи, створює додаткові труднощі для педагогів і їх 

вихованців. 

Прогресивним, як відомо, є лише ефективне, що дає максимальні результати, не 

спричинює шкоди, відкриває нові можливості. Від часу виникнення воно залежить не 

завжди. У соціальній, навчально-виховній практиці відомо немало випадків, коли нове, 

щойно відкрите, створене породжувало неабиякі проблеми для людини і людства, 

тому нічого спільного з прогресивним воно не мало і не могло мати. Отже, про про- 

гресивність або непрогресивність нового можна судити лише за результатами його 

освоєння, функціонування. 

Нове як особливий феномен співвідносять за такими ознаками: 

o просторово-часова неідентичність (несхожість но-воствореної, 

новосформованої, щойно відкритої системи на інші); 

o актуальність (важливість, нагальність, суттєвість нового для певного часу); 

o стабільність (свідчить про єдність, цілісність, повторюваність основних 

елементів нового протягом певного проміжку часу); 

o ефективність (засвідчує об'єктивну можливість за допомогою новацій 

розв'язувати завдання, заради яких вони були створені); 

o оптимальність (свідчить про найвищу економічність і ефективність 

створення нового засобу або способу діяльності, а також про змогу з його 

допомогою опти- мальним шляхом розв'язувати проблеми); 

o змінюваність (новий засіб, який апробується в педагогічній діяльності, 

постійно доопрацьовується, модифікується, видозмінюється). 

Створення, утвердження, буття нового як цілісного феномену є стрижнем, ядром 

інноваційного процесу, базовий компонент якого становить інновація. 

Інновація (лат. іnnovatiо — оновлення, зміна) — нововведення, зміна, оновлення; 

новий підхід, створення якісно нового, використання відомого в інших цілях. 

Іноді інновацією вважають використання відомого із незначною модифікацією. 

Інновації є предметом особливої діяльності людини, яка не задоволена традиційними 

умовами, методами, способами і прагне не лише новизни змісту реалізації своїх 

зусиль, а передусім якісно нових результатів. 

Надзвичайно важлива інноваційна діяльність в економічній сфері, завдяки якій 

національні економіки, суб'єкти господарювання забезпечують собі стабільне 

становище, переваги у конкурентній боротьбі. 

У постіндустріальному суспільстві чи не на перше місце виходить інноваційна 

діяльність у соціальній сфері, яка своїм змістом зорієнтована на людину. Стосується 

вона освіти, медицини, рекреаційної (лат. гесгеаtіо — відновлення) проблематики. 

Поняття «інновація» вперше було вжито понад століття тому в культурології та 

лінгвістиці для позначення процесу трансфера (лат. transfero — переношу, переміщую) 

— проникнення елементів однієї культури в іншу і набуття при цьому нових, 

не властивих раніше якостей. Таке проникнення розглядалось як вирішальний фактор 

розвитку культур. У сучасному світі ним активно послуговуються в різних галузях 



знань діяльності, особливо у сфері економіки. 
У педагогіці поняття «інновація» вживають у таких значеннях: 

 форма організації інноваційної діяльності; 

    сукупність нових професійних дій педагога, спрямованих на вирішення 

актуальних проблем виховання і навчання з позицій особистісно-орієнтованої 

освіти; 

 зміни в освітній практиці; 

 комплексний процес створення, розповсюдження та використання нового 

практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень; 

 результат інноваційного процесу. 

З цим пов'язані і значні розбіжності у тлумаченні поняття «інновація» 

(нововведення) 

у науковій літературі (табл. 1). 

 

Таблиця 1 Тлумачення поняття «інновація» 
 Визначення поняття Автори 

1 2 3 

1. Нововведення — перехід певної 

системи з одного стану в інший зі 

своїм життєвим циклом 

Пригожий А. И. Нововведення: 

стимули и препятствия (социальньїе 

проблеми инноватики). — М., 1989 

2. Нововведення  — це 

цілеспрямована зміна, яка 

вносить у  середовище 

впровадження нові стабільні 
елементи 

Пригожий А. И. Инноватика — зачем 

она? // Проблеми теории и практики 

управлення. — 1988. — № 2. — С. 53 

3. Нововведення — комплексний 

процес  створення, 

розповсюдження та використання 

нового практичного засобу 

(новації). Нововведення — форма 

організації інноваційної 
діяльності 

Лапин Н. И. Актуальнне проблеми 

исследования нововведений // 

Социальньїе фактори нововведений в 

организационних системах. — М., 

1980. — С. 9 

4. Нововведення є першим 

застосуваням нового продукту 

або процесу 

Hippel E. User’s role in indastrial 

innovation // management of research and 

innovation. - Amsterdam, 1980. — Р. 56 

5. Інновація — пряма калька з 

англійського слова «іппovation», 

що означає «нововведення», 

«новина», «новаторство» 

Гільбух Ю. 3., Дробноход М. І. 

Інноваційний експеримент у школі. На 

допомогу початкуючому дослідникові. 

— К., 1994. — С. 3 

6. За своїм основним змістом 

поняття «інновація» приналежне 

не тільки до створення і 

поширення новацій, а й до змін у 

способах діяльності, стилі 

мислення, які з цим пов'язані 

Кларин М. В. Педагогическая 

технология в учебном процессе. — М., 

1989. — С. 55 

Закінчення таблиці 1 



1 2 3 

7. Інновація — процес часткових 

змін, що ведуть до модифікації 

окремо взятих цілей освіти або 

засобів і способів їх досягнення 

Онушкин В. Г., Огарев Е. И. 

Образование взросльїх: 

междисциплинарннй  словарь 

терминологии. — СПб. — Воронеж, 

1995. — С. 65 

8. Нововведення — комплексний, 

цілеспрямований процес 

створення, розповсюдження та 

використання нового, метою 

якого є задоволення потреб й 

інтересів людей новими засобами, 

що веде до певних якісних змін 

системи і способів забезпечення її 

ефективності, стабільності та 

життєздатності 

Сластенин В. А., Поднмова Л. С. 

Педагогика: инновационная 

деятельность. — М., 1997. — С.12 

9. Інновації — це й ідеї, і процеси, і 

засоби, і результати, взяті в 

єдності якісного вдосконалення 

педагогічної системи 

Підласий І. П., Підласий А. І. 

Педагогічні інновації // Рідна школа. — 

1998. — № 12. — С. 3 

10. Інновації — вперше створені, 

вдосконалені або застосовані 

освітні, дидактичні, виховні, 

управлінські системи, їх 

компоненти, що суттєво 

поліпшують результати освітньої 

діяльності 

Положення про порядок здійснення 

інноваційної освітньої діяльності // 

Директор школи. — 2001. — № 4 (148). 

— С. 7 

Розбіжності у тлумаченнях спричинені неоднаковим баченням їх авторами сутнісного 

ядра, а також радикальності нововведень. Одні з них переконані, що інновацією можна 

вважати лише те нове, яке має своїм результатом кардинальні зміни у певній системі, 

інші зараховують до цієї категорії будь-які, навіть незначні нововведення. 

З огляду на сутнісні ознаки інновації є всі підстави розглядати її як процес і як продукт 

(результат). Інновація як процес означає часткову або масштабну зміну стану системи і 

відповідну діяльність людини. Інновація як результат передбачає процес створення 

(відтворення) нового, що має конкретну назву «новація». На цій підставі розрізняють 

поняття «новація» («новий засіб») як певний засіб (нові ідеї, методи, методики, 

технології, програми тощо) та «інновація», яке ширше за змістом, оскільки означає 

процес, предметом якого є новації. 

В. Паламарчук новацію вважає результатом (продуктом) творчого пошуку особи або 

колективу, що відкриває принципово нове в науці і практиці, інновацію — ре- 

зультатом породження, формування і втілення нових ідей. Саме втілення нових ідей є 

ознакою, за якою відрізняють інновації від власне новацій: якщо педагог відкриває 

принципово нове, то він новатор, якщо трансформує наукову ідею у практиці — 

інноватор. 

Одним із найголовніших аспектів педагогічної інноватики є новизна педагогічного 

засобу. 



Новизна — один із основних критеріїв оцінювання педагогічних досліджень; основний 

результат творчого процесу; властивість і самостійна цінність нововведення. 

У педагогічній практиці, як і в інших сферах діяльності, новизна є відносною як в 

особистісному, так і в історичному плані: те, що нове для одного педагога, може бути 

не новим для іншого. Новизна завжди має конкретно-історичний характер. 

Народжуючись у певний час, прогресивно розв'язуючи завдання конкретно-істо- 

ричного етапу, вона з часом стає нормою, загальноприйнятою масовою практикою,  

або згодом — гальмом розвитку. 

У педагогіці новизна фігурує як абсолютно нове, відносна новизна, суб'єктивна 

новизна, псевдоновизна. На кожному з цих рівнів виявляються її суттєві особливості. 

Абсолютна новизна. Вона охоплює принципово не відомі раніше новації, які внаслідок 

їх реалізації стають радикальними нововведеннями. її фіксують за відсутності 

аналогів, прототипів конкретному нововведенню. 

Відносна новизна. Виявляє себе в кількох варіантах — як часткова новизна, яка 

полягає в оновленні одного з елементів системи, коли вона стає новою в якомусь од- 

ному відношенні; умовна новизна, що виникає за незвичного поєднання відомих 

елементів; місцева новизна, особливістю якої є використання новації, що засто- 

совувалася на інших об'єктах, у нових умовах. 

Суб'єктивна новизна. Про неї ведуть мову, коли об'єкт є новим для даного суб'єкта. 

Наприклад, предмет чи явище можуть бути абсолютно новими для однієї людини, 

нормативно новими для конкретної спільноти (наприклад, в одній країні) і не новими в 

іншій країні для іншої спільноти. 

Крім новизни, новація повинна володіти інноваційним потенціалом — здатністю 

забезпечувати протягом тривалого часу корисний результат від свого використання. 

Якщо нововведення не забезпечує корисний ефект, то воно є псевдонововведенням. 

Так часто буває при запровадженні у навчальний процес комп'ютерів. Це аж ніяк не 

свідчить, що комп'ютер як технічний засіб навчання не має інноваційного потенціалу, 

— таким потенціалом не володіють способи його включення в навчальний процес, що 

не дає змоги використати його основні можливості. 

У зв'язку з цим важливою проблемою педагогічної інноватики є вимір новизни об'єкта, 

чим займається педагогічна кваліметрія (лат. qualis — який за якістю і грец. metreo — 

вимірюю). Сфера її застосування досить широка. Це оцінювання підручників, 

різноманітних засобів забезпечення навчального процесу, а також науково-дослідної 

роботи учнів, студентів. 

З різноманітними виявами новизни в педагогічній інноватиці тісно пов'язана проблема 

педагогічної творчості. Як стверджував український педагог Василь Сухомлинський 

(1918—1970), « ...перетворопня наукових істин у живий досвід творчої праці — це 

найскладніша сфера дотикання науки до практики. Зроблене вченим відкриття, коли 

воно оживає в людських взаємовідносинах у живому пориві думок і емоцій, постає 

перед учителем як складне завдання, розв'язати яке можна багатьма способами... У 

виборі способу, втіленні теоретичних істин у живі людські думки й емоції саме і 

полягає творча праця вчителя». 

Результатами педагогічної творчості можуть бути: 
1. Педагогічні відкриття — наймасштабніші новаторські педагогічні рішення, 

пов'язані з формуванням, обґрунтуванням нових педагогічних ідей та їх впрова- 

дженням у конкретній педагогічній системі. 

2. Педагогічні винаходи — перетворення, конструювання окремих елементів 



педагогічних систем, засобів, методів, умов навчання та виховання. 
3. Педагогічні вдосконалення — модернізація й адаптація до конкретних умов уже 

відомих методів і засобів. 

Отже, важливою умовою інноваційного процесу і об'єктивною необхідністю в 

інноваційній діяльності педагога, сутнісною характеристикою інноваційного процесу є 

творчість. 

Істотне для педагогічної інноватики і співвідношення норми та інновації, які, 

динамічно взаємодіючи, співіснують, розвиваються (рис.2). Як відомо, норма зберігає 

те, що існує, а інноваційна діяльність його змінює. За спостереженнями сучасного 

російського дослідника, одного з авторів системної концепції нововведень А. 

Пригожина, варіанти взаємодії інновації та норми можуть коливатися від сприйняття 

нового як патології до перетворення норми у марновірство. Нове може означати як 

відхилення від норми, порушення її, так і незвичне використання. Підвищення 

сприйнятливості норми до нового може відбутися внаслідок раціоналізації норми, 

зіставлення норми з потребою, виведення інновації з норми. Передове завжди зберігає 

в собі багато елементів традиційного, що яскраво виявляється і в педагогіці. Це 

свідчить про необхідність бережливого ставлення до традиції, в лоні якої 

зароджується, формується і функціонує нове. 
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Рис. 2. Діалектика взаємоперетворення інновації і традиції 

 

Пізнанням особливостей зародження, розвитку, функціонування, а також істотних 

ознак таких феноменів, як норма, нове, новизна, відкриття, винахід, вдосконалення, 

займається інноватика, покликана забезпечувати ефективний розвиток суспільства 

залежно від потреб практики. її пошуковий, методологічний потенціал може бути 

застосований у будь-якій сфері людської діяльності, зокрема і в педагогічній. 

Наукові інтереси педагогічної інноватики пов'язані з вивченням інноваційних процесів 

у системі освіти і виховання. Саме такими є процеси створення, освоєння і 

застосування педагогічних новацій. 

Інноваційні освітні процеси — зумовлені суспільною потребою комплексні процеси 

створення, впровадження, поширення новацій і зміни освітнього середовища, в якому 

здійснюється їх життєвий цикл. 

Як і в інших сферах суспільного буття, в системі освіти інноваційні процеси є не 

просто впровадженням нового. Вони реалізуються як цілеспрямовані зміни цілей, 

умов, змісту, засобів, методів, форм діяльності, яким властиві новизна, високий 



потенціал підвищення ефективності діяльності загалом або у певних їх сферах, 

Здатність забезпечити довготривалий корисний ефект, узгодженість з іншими 

нововведеннями. 

Завдяки цим особливостям інноваційні процеси принципово відрізняються від 

процесів стабільних (табл. 2). 

Таблиця 2 Відмінності між стабільними та інноваційними процесами 

Характеристика Стабільний процес Інноваційний процес 
процесу 

1 2 3 

1. Кінцева мета Задоволення Задоволення нової 

традиційної суспільної потреби 

суспільної потреби  

2. Шляхи їх небагато. Відомий їх може бути багато. 

досягнення мети оптимальний серед Для вибору 
 них оптимального 
  необхідне вироблення 
  стратегій 
  інноваційної 
  діяльності 

3. Ризик при Низький Високий 
досягненні мети 

4. Тип процесу Неперервний Перервний 

5. Керованість Висока керованість. Керованість низька. 

процесом можли- Загалом оптимальні Необхідне стратегічне 

вості планування можливості планування 
 планування  

6. Плани Короткострокові Довгострокові. 

Можливе їх 

коригування 

Закінчення таблиці 2 

1 2 3 

7. Розвиток системи, в 

межах якої здійснюється 

процес 

Збереження рівня 

розвитку 

Перехід на новий рівень 

розвитку. Необхідне 

розроблення проекту і 

програми реалізації 

стратегічних змін 

8. Ступінь узгодженості 

інтересів учасників 

процесу 

Високий Низький 

9. Розподіл сфер 

відповідальності 

Стабілізує межі 

відповідальності 

Перерозподіляє 

відповідальність 

10. Форми організації Жорсткі, засновані на 

нормах і регламентах 

Гнучкі, структурування 

слабке 

Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить інноваційна діяльність, 

сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у 

традиційну систему, що передбачає найвищий ступінь педагогічної творчості. 



Суб'єктом, носієм інноваційного процесу є насамперед педагог-новатор. 
У широкому розумінні до педагогів-новаторів належать усі педагоги, які працюють 

творчо, прагнуть до оновлення своїх дидактичних і виховних засобів. У вузькому 

розумінні педагогом-новатором вважають автора нової педагогічної системи, тобто 

сукупності взаємопов'язаних ідей і технологій навчання й виховання. З таких позицій 

правомірно вважати педагогами-нова-торами Станіслава Шацького (1878—1934), 

Антона Макаренка(1888—1939), В. Сухомлинського, ШалвуАмонашвілі (нар. 1931), 

Софію Лисенкову (нар. 1924), Марію Монтессорі (1870—1952) та ін. 

Інноваційною діяльністю займається багато творчих педагогів, серед яких умовно 

можна виокремити три групи: 

1) педагоги-винахідники, які приходять до нового в результаті власних пошуків; 
2) педагоги-модернізатори, що вдосконалюють і по-новому використовують елементи 

створених систем задля позитивного результату; 

3) педагоги-майстри, які швидко сприймають і досконало використовують як 

традиційні, так і нові підходи та методи. 

Діяльність педагогів, що належать до цих категорій, утворює інноваційний 

педагогічний потік, який збагачує практику новими ідеями, новим змістом і новими 

технологіями. 

Інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, потребує особливих знань, 

навичок, здібностей. Впровадження інновацій неможливе без педагога-дослідника, 

який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, сформованою 

й усвідомленою готовністю до інновацій. Педагогів-новаторів такого типу називають 

педагогами інноваційного спрямування. їм властиві чітка мотивація інноваційної 

діяльності та викристалізована інноваційна позиція, здатність не лише включатися в 

інноваційні процеси, але й бути їх ініціатором. 

 

2. Структура педагогічної інноватики 

Інноваційні процеси в системі освіти засвідчують якісно новий етап взаємодії й 

розвитку науково-педагогічної та педагогічної творчості і процесів застосування її 

результатів. Для нього характерною є тенденція до ліквідації розриву між процесами 

створення педагогічних новацій і процесами їх сприйняття, адекватного оцінювання, 

освоєння і застосування, а також до подолання суперечності між стихійністю цих про- 

цесів і можливістю та необхідністю свідомого управління ними. 

Педагогічна інноватика відповідно до особливостей інноваційних процесів охоплює 

такі теоретичні блоки понять і принципів: створення нового в системі освіти і 

педагогічної науки; сприйняття нового соціально-педагогічним співтовариством; 

застосування педагогічних новацій, а також систему рекомендацій для теоретиків і 

практиків щодо пізнання інноваційних освітніх процесів та управління ними. 

1. Блок створення нового у педагогіці. У його контексті розглядаються такі проблеми, 

як нове в педагогіці, класифікація педагогічних новацій, умови створення нового, 

критерії новизни, міра готовності нового до його освоєння та використання, традиції й 

новаторство, етапи створення нового у педагогіці. Всі вони утворюють предмет 

педагогічної неології (грец. neos — нове і 1оgos — слово, вчення) — галузі 

педагогічних знань, у якій систематизуються, узагальнюються та розвиваються 

наукові, експериментальні й дослідні дані про процес науково-педагогічної творчості, 

його особливості, основні результати. 

Створення нового у педагогіці має свою специфіку, пов'язану з неповторністю 



особистості педагога, особливостями класу, групи, кожної дитини, типом, стилем 

діяльності навчально-виховного закладу. 

До головних завдань педагогічної неології на сучасному етапі належать: 
— розкриття суті та джерел зародження нового у педагогіці (соціальних, соціально- 

педагогічних, педагогічних детермінант нового); 

— розроблення типології нового у педагогічній науці й практиі.і; 

— визначення критеріїв і ступеня новизни; 
— виявлення сприятливих умов становлення, розвитку і утвердження нового у 

педагогіці; 

— визначення категоріального апарату теорії нового у педагогіці («нове», «старе», 

критерії оцінювання нового, етапи розвитку тощо); 

— розкриття зв'язку неології з іншими науками і напрямами педагогічних досліджень; 

— осмислення, систематизація функцій педагогічної неології в системі педагогічного 

знання; 

— визначення ролі та значення неології у педагогіці. 

Необхідність розроблення неології як напряму досліджень зумовлена посиленням 

інтенсивності інноваційних процесів, тобто процесів впровадження педагогічних 

новацій у теорію і практику. 

2. Блок сприйняття, освоєння й оцінювання нового. Поняття і принципи, що належать 

до цього блоку, розкривають специфіку оцінювання, освоєння і усвідомлення 

педагогічним співтовариством того, що виникає у педагогічній теорії й практиці. 

Явища консерватизму і новаторства у педагогіці, особливості інноваційного се- 

редовища, готовність педагогічного співтовариства до сприйняття і оцінювання нового 

вивчає педагогічна аксіологія (грец. ахіоs — цінний і 1оgos — слово, вчення) — розділ 

педагогіки, в якому досліджуються значущі для педагогічної праці цінності навчання і 

виховання. 

У вітчизняній філософській і педагогічній літературі проблемам аксіології тривалий 

час не приділяли належної уваги, а поняття «аксіологія» (вчення про цінності) 

трактувалось як елемент ідеалістичної філософії. Першим запропонував цей термін у 

1902 р. французький філософ П'єр Лапі, а в 1908 р. його застосував німецький філософ 

Едуард Гартман (1842—1906). 

У контексті сучасного наукового знання аксіологія розглядається як теорія цінностей з 

акцентом на їх загальнолюдських аспектах, що зумовлено утвердженням у свідомості 

людей гуманістичного мислення, новими соціальними реаліями. Педагогічна дійсність 

як частина соціальної охоплює всю сукупність конкретних педагогічних явищ, які 

беруть участь у цілеспрямованому процесі формування людини. До них належать 

суб'єкти цього процесу (педагоги й вихованці), зміст і процес навчання й виховання, 

різноманітні навчально-виховні засоби. Педагогічні явища утворюють першу велику 

групу цінностей, яку повинна досліджувати педагогічна аксіологія. Друга група 

охоплює науково-педагогічні явища: педагогічні теорії, ідеї, принципи та результати 

науково-педагогічної діяльності. 

Педагогічні явища якісно відрізняються одне від одного. Будь-яке з них можна 

оцінити, однак не кожне може бути цінністю, оскільки деякі є деструктивними щодо 

розвитку особистості або з часом втрачають цінність. 

3. Блок використання та застосування нового (розроблення рекомендацій). У його 

контексті відбувається осмислення практики застосування педагогічних інновацій, 

вивчення закономірностей і форм упровадження, використання нового. Всі ці явища 



вивчає педагогічна праксіологія (грец. ргакtikos — діяльний і 1оgos — слово, вчення) 
— галузь педагогічних знань, яка досліджує ефективність механізмів застосування 

педагогічних інновацій, оптимальної інноваційної діяльності. З цього погляду 

безперечним є те, що процес впровадження і освоєння педагогічних інновацій повинен 

бути природним — у цьому запорука його ефективності. 

Як відомо, впровадження означає перетворення практики на основі результатів 

досліджень за обов'язкового їх застосування з метою підвищення ефективності нав- 

чально-виховного процесу. Сучасна педагогічна практика орієнтується на такий 

принцип впровадження нового, як варіативність, що передбачає раціональне 

поєднання різних його видів, найпоширенішими серед яких є: 

— обов'язкове (регламентується директивними документами); 
— вибіркове (вибір змісту, форм і методів упровадження залежно від конкретних 

умов); 

— ініціативне (в його основі ініціатива колективів навчально-виховних закладів, 

окремих педагогів). 

У педагогічній інноватиці утвердився такий алгоритм (система операцій) 

впровадження нового: 

1) вивчення завдань, передбачених нормативними документами; 

2) аналіз практики і зіставлення отриманих у його процесі даних із соціальними 

вимогами; 

3) моделювання еталонних результатів, яких очікують у результаті перетворення 

педагогічної практики; 

4) пошук ідей, рекомендацій, що можуть бути впроваджені; 
5) розроблення комплексної програми, яка охоплює закономірності впровадження 

нового; 

6) відбір дидактичних, матеріальних, інформаційних, організаторських засобів тощо; 

7) теоретична, методична, психологічна підготовка учасників впровадження нового; 

8) встановлення зв'язку з авторами рекомендацій. 

Інноваційні процеси, які поєднують створення, освоєння та застосування педагогічних 

нововведень, здатні значно прискорити процеси оновлення системи освіти загалом. 

Тому вивчення та реалізація всіх трьох блоків інноваційних процесів широко 

використовується в системі освіти на різних її рівнях. 

 

3. Класифікація педагогічних нововведень 

Класифікація нововведень необхідна для з'ясування всебічної характеристики 

нововведення, пізнання, осмислення спільного і відмінного з іншими нововведеннями. 

Вона збагачує знаннями, які допомагають якнайточніше обирати необхідне нове і 

розробляти оптимальну технологію його освоєння, яка максимально враховувала б 

специфіку нововведення. 

У загальній теорії інновацій залежно від предметного змісту розрізнюють такі види 

нововведень: 

— техніко-технологічні (стосуються вдосконалення організаційно-виробничих 

процесів у промисловості); 

— соціально-економічні (спрямовані на оновлення економічних і суспільних явищ); 

— організаційно-управлінські (охоплюють різні сфери управлінської діяльності); 

— комплексні (органічне поєднання двох або всіх видів нововведень). 
Виокремити види педагогічних нововведень досить складно, тому що сфери освіти 



настільки тісно взаємопов'язані, взаємозумовлені та взаємозалежні, що новації в одній 

із них зумовлюють новації в будь-якій іншій. Дуже важко впроваджувати новації в 

деякі компоненти освіти, оскільки у зв'язку з цим неминуче постає проблема 

сукупного ефекту. Класифікація педагогічних нововведень ще більше утруднюється з 

огляду на складність, комплексність і динамічність процесу навчання та виховання. 

Традиційно інновації в освіті поділяють на такі групи: 

1. Залежно від сфери застосування: 
— інновації у змісті освіти (оновлення змісту навчальних програм, підручників, 

посібників тощо); 

— інновації в технології навчання та виховання (оновлення методик викладання та 

взаємодії у виховному процесі); 

— інновації в організації педагогічного процесу (оновлення форм і засобів здійснення 

навчально-виховного процесу); 

— інновації в управлінні освітою (оновлення структури, організації і керівництва 

освітніми закладами); 

— інновації в освітній екології (архітектурне планування освітніх закладів, 

використання будівельних матеріалів, інтер'єр приміщень та ін.). 

2. Залежно від масштабу перетворень: 

— часткові (локальні, одиничні) нововведення, не пов'язані між собою; 
— модульні нововведення (комплекс пов'язаних між собою часткових нововведень, 

що належать, наприклад, до однієї групи предметів, однієї вікової групи дітей тощо); 

— системні нововведення (охоплюють весь навчально-виховний заклад). Вони 

передбачають перебудову всього закладу під певну ідею, концепцію або створення 

нового освітнього закладу на базі попереднього (наприклад, дитячий садок — школа, 

адаптивний дитячий садок, школа-лабораторія тощо). Для їх освоєння необхідне 

розроблення програми розвитку навчально-виховного закладу. 

З. Залежно від інноваційного потенціалу: 
— модифікаційні нововведення (пов'язані з удосконаленням, раціоналізацією, 

видозміною, модернізацією того, що має аналог або прототип). Це може бути 

програма, методика, окрема розробка тощо. Модернізація може бути спрямована як на 

технологічний, так і на особистісний аспекти засобу, що оновлюється. Можна 

видозмінити відому методику чи застосувати її до нового предмета, а можна, 

виявивши свої особистісні якості, інакше її реалізувати, збагатити і цим суттєво 

підвищити її ефективність (наприклад, опорні конспекти українського педа-гога- 

новатора Віктора Шаталова, ідея яких була запропонована у 1933 р. російським 

психологом Петром Гальперіним у працях про орієнтовані основи дій); 

— комбінаторні нововведення (передбачають нове конструктивне поєднання 

елементів раніше відомих методик, які в такому варіанті ще не використовувались). 

Вони є не будь-яким поєднанням, а саме конструктивним, тобто таким, за якого 

з'являються нові системні властивості і які породжують новий ефект. Таким но- 

вовведенням можна вважати розроблену російською вчителькою Оленою Потаповою 

методику оптимізації навчання 6—7-річних дітей письма в три етапи, яка передбачає 

тренування дрібної мускулатури пальців (обведення, штрихування), роботу кількох 

аналізаторів, написання букви за допомогою трафарету. Кожний з елементів (етапів) є 

модифікованою інновацією (розминка спортсмена, підготовка голосового апарату 

співака — розспівування, буквені трафарети у М. Монтессорі та ін.). Поєднання цих 

елементів забезпечує каліграфічне письмо, підвищує орфографічне чуття дитини та 



економить 20—ЗО годин навчального часу для звукового аналізу слів і розвитку 

мовлення. Хоча окремо вони були відомі раніше, саме їх комбінація породила нову 

якість, тобто дала інтеграційний ефект, що виявився у формуванні розвинених навичок 

письма та економії часу порівняно з традиційними методиками; 

— радикальні, або фундаментальні, глобальні, базові нововведення (вони, як правило, 

є відкриттями, найчастіше виникають у результаті творчої інтеграції і сприяють 

створенню принципово нових навчальних засобів). Таким було запровадження класно- 

урочної системи, освоєння основ наук у Монтессорі-школах не шляхом окремого 

вивчення традиційних предметів (фізики, біології, історії та ін.), а через так званий 

мета-предмет — «космічне виховання». 

Динаміка, результативність, інші особливості процесу нововведення залежать від 

інноваційного потенціалу навчально-виховного закладу. 

Інноваційний потенціал навчально-виховного закладу — здатність навчально- 

виховного закладу створювати, сприймати, реалізовувати нововведення і своєчасно 

позбавлятися від застарілого, педагогічно недоцільного. 

Ця здатність переважно є наслідком творчих прагнень педагогічного колективу, його 

ставлення до нововведень. 

4. Залежно від позиції щодо свого попередника: 
— заміщуючі нововведення (їх запроваджують замість конкретного застарілого 

засобу). До них належать театральні, художні студії, спортивні секції, школи балету і 

танців тощо; 

— скасовуючі нововведення (суть їх полягає у припиненні діяльності певних органів, 

об'єднання, у скасуванні форми роботи, програми без заміни їх іншими, якщо вони 

неперспективні з огляду на потреби розвитку навчального закладу або гальмують 

його); 

— відкриваючі нововведення (передбачають освоєння нової програми, нового виду 

освітніх послуг, нової технології тощо). Наприклад, комп'ютеризація освітнього 

процесу, перехід до нових інформаційних технологій; 

— ретровведення (освоєння в навчально-виховному закладі нового, яке існувало в 

педагогічній практиці раніше). Як правило, воно тривалий час не використовувалося, 

колись було відмінено помилково чи втратило свою актуальність у тодішніх умовах. 

Такими ретровве-деннями можна вважати вивчення у сучасних школах історії різних 

релігій, запровадження курсів логіки, психології, риторики, давніх мов тощо. 

5. Залежно від місця появи: 

— нововведення в науці (оновлення педагогічної теорії); 

— нововведення в практиці (оновлення педагогічної практики). 

6. Залежно від часу появи: 

— історичні нововведення (відродження історико-подагогічної спадщини в нових 

умовах); 

— сучасні нововведення (інновації сьогодення). 

7. Залежно від рівня очікування, прогнозування і планування: 

— очікувані (планові) нововведення; 

— неочікувані (незаплановані) нововведення. 

8. Залежно від галузі педагогічного знання: 

— виховні нововведення (у галузі виховання); 

— дидактичні нововведення (у галузі навчання); 

— історико-педагогічні нововведення (у галузі історії педагогіки) тощо.



Тема 2. Системні технології відомих педагогів. 

Мета: ознайомити студентів з технологіями відомих педагогів; розкрити 

особливості системних технологій відомих педагогів; розвивати увагу, 

пам'ять; виховувати інтерес до предмету. 

 

План 
1. Особливості змісту технології «Йєна-план» П. Петерсена. 

2. Особливості змісту педагогічної технології «Школа успіху і радості»  

С. Френе. 

     3. Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка. 

 3.1. Особливості змісту технології фізичного виховання дітей 

 

Рекомендована література 

Основна література  

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник – 

К., Академвидав, 2004 – 352 с. 

Допоміжна література  

2. Єфименко М. За принципом «Не зашкодь!»// Дошкільне виховання. – 1999 

- № 7 

3. Єфименко М. Хлопці – козаки, а дівчата – квіточки… Статева культура у 

фізичному вихованні дошкільнят // Дошкільне виховання. - 2000.№9 

 

 

1. Особливості змісту технології «Йєна-план» П. Петерсена. 
Реалізація передбаченої технологією «Йєна-план» виховної мети 

неможлива без докорінної зміни змісту і методів навчання. 

П. Петерсен розглядав навчальне життя як «світ ситуацій», які 

створюють для дітей певні проблеми і природно спонукають до їх вивчення. 

Тому, на його думку, турбота про забезпечення необхідного мінімуму знань 

(«залізний склад знань») має поєднуватися із системною працею, 

спрямованою на загальний розвиток дитини і підготовку її до орієнтування в 

навколишньому середовищі. Навчання він вважав вторинним процесом, 

підкореним головній виховній ідеї шкільної громади, сукупністю 

«продуманих і осмислених занять, що формують свідомість, уміння і 

навички, які сповнені любов´ю до життя і виховним смислом». 

Як принциповий противник схоластичного навчання і методичного 

формалізму, Петерсен виступав за те, щоб школу «слова і балаканини» з її 

масовим навчанням замінити школою «життя і праці», в якій без примусу й 

покарань використовувалися б різноманітні зорієнтовані на дитину форми 

навчання. 

За переконаннями П. Петерсена, такі форми навчання, як бесіда, 

трудова діяльність, слід поєднувати з іграми і святами, які переважають у 

житті дітей дошкільного віку. Без них «нормативне» навчання, шкільні роки 

дитини будуть неповноцінними. 



Тому Йєна-план-школи активно використовують ігрові форми занять з 

різноманітним матеріалом, особливо у перші шкільні роки, включаючи 

тренінгові ігри з використанням лічби, музики, поезії; популярні ритмічні й 

спортивні ігри, які повторюються впродовж усього шкільного періоду, 

рухливі ігри на перервах і в позаурочний час. Система «Йєна-план» 

ґрунтується на використанні діалогічних форм і методів навчання, під час 

реалізації яких учень є рівноцінним партнером учителя. Йдеться передусім 

про такі форми і методи: 

– розмова у «колі» під час «тижневого старту» (початку навчального 

тижня). Такі розмови присвячені темам, які хвилюють дітей, кожен може 

розповісти про свої проблеми, одержати допомогу не лише від учителя, а й 

від товаришів; 

– навчальна бесіда на прогулянках і екскурсіях. Метою її є усвідомлене 

сприйняття учнями навколишнього світу, взаємозв´язків у ньому, набуття 

індивідуального досвіду на основі знання у простій, зрозумілій і доступній 

формі. Бесіда не повинна бути моралізаторською, нудним повчанням для 

дитини; 

– діалог під час групової роботи за одним столиком. Його учасники 

обговорюють різні теми, зокрема способи використання певного навчального 

завдання. 

Особливо ефективним П. Петерсен вважав навчання в діяльності, у 

процесі якого дитина виявляє особливості різних предметів та явищ 

навколишнього світу, відкриває нові аспекти їх природи. Головне, щоб 

запитання, які виникають у дитини, переростали у припущення про можливі 

шляхи розв´язання виявлених нею протиріч і проблем. 

Як усі представники гуманістичної педагогіки, П. Петерсен виступав 

проти оцінок та свідоцтв, які, на його думку, «псують власну робочу лінію 

дитини і порушують власне моральне судження», створюючи неправильну 

мотивацію до учіння. Водночас він визнавав, що дитина схильна до 

оцінювання і повинна його вимагати, оскільки потребує впевненості щодо 

власного зростання і прогресу. У школах, які працюють за технологією 

«Йєна-план», усі роботи дітей виставляються на публічний огляд і 

оцінюються учнями (взаємно), а також викладачами, відвідувачами («про 

себе»), адже вже самі роботи красномовно свідчать про індивідуальну 

успішність. Завершенням навчального року є детальна характеристика 

кожного вихованця, яку складає вчитель: об´єктивний звіт для батьків і 

суб´єктивний звіт для дитини. Для об´єктивного звіту використовують 

спостереження і судження вчителів, які навчають дитину протягом року. 

Такий звіт дає змогу побачити особливості, нахили, обдарованість школяра, 

спрямувати спільні зусилля батьків і педагогів на забезпечення сприятливих 

умов для індивідуального розвитку дітей. 

На основі об´єктивного звіту класний керівник складає для кожної 

дитини суб´єктивний звіт, у якому зазначає те, що, за його переконанням, 

справлятиме на неї виховний вплив. 



Розклад у школі, яка працює за «Йєна-планом», передбачає чергування 

уроків (малювання, музика, математика, рідна мова, батьківщинознавство, 

суспільствознавство та ін.) із заняттям, яке у розкладі значиться як штам-

група. Це сприяє формуванню і розвитку взаєморозуміння, дружніх 

стосунків, емоцій, здібностей дітей до соціальної перцепції (лат. perceptio — 

сприймання). 

Навчальний матеріал інтегрований тематично, і його зміст у перші роки 

навчання значною мірою визначається інтересами самих дітей. З часом він 

усе більше залежить від педагога. 

Домашні завдання діти отримують не кожний день, а відразу на цілий 

тиждень. Вони передбачають розв´язання кількох задач і прикладів, 

написання твору, розповіді, виготовлення саморобки, підготовку малюнка 

тощо. Порядок виконання завдань учень обирає самостійно. Нерідко 

завдання об´єднуються однією темою. Наприклад, у березні діти молодшої 

штам-групи вивчають комплексну тему «Весна у місті». 

У групі вільно формуються підгрупи за інтересами, віком. Їх склад 

змінюється залежно від видів навчальної роботи та успіхів учнів. Такі 

підгрупи виконують завдання-проекти: облаштування експозиції, 

конструювання моделі, підготовку виступу. Парами учні виконують завдання 

з правопису, що дає змогу забезпечити взаємоперевірку якості виконання 

завдань. Під час занять активно використовуються вправи, навчальні ігри, 

групове обговорення дитячих робіт, різних аспектів шкільного життя. 

Особлива роль відводиться відкриттю навчального тижня, підбиттю його 

результатів, звітним виставкам, загальношкільним зборам, роботі з батьками. 

День у Йєна-план-школі обов´язково охоплює чотири компоненти: гру, 

бесіду, працю, свято. Всі ці види діяльності вважаються особливо значущими 

для дитини, тому завдання педагогів полягає в оптимальному поєднанні їх у 

шкільному житті. 

Після кожного уроку діти (1—3 рік навчання) переходять в інше класне 

приміщення, де їх зустрічають різні вчителі. Через два-три уроки вони 

збираються штам-групою у своїй кімнаті, обмінюються враженнями від 

уроків, виконують тижневе комплексне завдання на спеціально 

видрукуваному окремому листку для кожного учня. 

Багато Йєна-план-шкіл випускають свої календарі, що є своєрідним 

планом роботи школи на наступний навчальний рік, містять підготовлений 

педагогами цікавий дидактичний матеріал. Кожна сторінка такого календаря 

присвячена певному місяцю і завданням, які потрібно буде розв´язувати. У 

серпні, наприклад, починається навчальний рік і обирають представників від 

батьків до ради школи, що є важливим етапом шкільного життя. Як правило, 

до ради залучають батьків, які своєю безпосередньою участю у справах 

школи сприяють реалізації навчально-виховних завдань, фінансують окремі 

акції. У вересні зазвичай проводять осіннє свято, перше у навчальному році 

засідання «круглого столу» з обговорення роботи школи відповідно до 

«Йєна-плану». На кожен місяць передбачають три-чотири загальношкільні 

заходи. Ними можуть бути новорічне свято, театральна вистава, подорож, 



спортивне свято, свято для батьків тощо. У календарі зазначають склад усіх 

штам-груп, адреси й домашні телефони дітей і педагогів, публікують статті 

вчителів щодо вивчення рідної та іноземних мов, опанування грамоти, з 

релігійних питань тощо. 

Символом багатьох сучасних шкіл, які працюють за «Йєна-планом», 

став «Бонкелар» — вітряковий механізм. Як відомо, у його перехресті є 

коліщатко, без якого вітряк не міг би працювати — молоти зерно. Аналогічно 

в душі дитини, стверджують педагоги, які сповідують принципи педагогічної 

технології «Йєна-план», існує особливий механізм: «Щойно дорослий 

відшукає в її душі цей дивовижний механізм, заведе — і ось вже дитина 

почала рости». Здійснити це завдання, пробудити внутрішні сили дитини 

може тільки педагог, який відмовився від догматичних підходів, перебуває на 

позиціях гуманістичного виховання. 

Педагогіка общинності набуває особливої актуальності у зв´язку з 

прийнятими в Україні концепціями національного, громадянського 

виховання та необхідності взаємодії батьків, освітніх закладів і громадськості 

у вихованні дітей і молоді. 

 

2. Особливості змісту педагогічної технології  

«Школа успіху і радості» С. Френе. 
С. Френе був переконаний, що для втілення у життя прогресивної 

педагогічної теорії необхідно створити і впровадити «нові матеріальні засоби 

навчання і виховання». Найважливішим серед них, на його думку, була 

шкільна типографія, зі створення якої він розпочав свою експериментальну 

роботу. Тривалий час типографські машини були обов´язковим 

устаткуванням кожної школи, що працювала за його технологією. За 

переконаннями С. Френе, типографія дає змогу налагодити системну і 

цілеспрямовану роботу з так званими «вільними текстами» — невеликими за 

обсягом творчими розповідями дітей про свої родини, друзів, плани на 

майбутнє, враження від екскурсій та прогулянок. Кращі «вільні тексти» 

вчитель відбирав для обговорення, під час якого діти вносили корективи, 

доповнення і приймали до друку. Надалі ці матеріали використовували як 

навчальні посібники. 

   У 20-ті роки XX ст. друкарські машини було запроваджено й у 

вітчизняних школах. 

   Шкільну типографію і «вільні тексти» С. Френе вважав 

найяскравішими символами нової школи, практичним втіленням ідей 

збагачення навчально-виховного процесу, постійного вивчення особистості 

дитини, врахування її інтересів і потреб. «Вільний текст» він використовував 

не лише як навчальну вправу, а насамперед як важливий соціально-

психологічний тест, результати якого допомагають зрозуміти особливості 

усвідомлення дитиною себе і соціального середовища. Водночас вони 

репрезентують новітню технологію мовленнєвого розвитку дітей. На відміну 

від традиційних методів, основою яких була імітація дитиною мови 

дорослих, неефективних однотипних вправ на формування граматичної 



правильності мови, «вільні тексти» повертають у школи рідну мову як живий 

засіб спілкування. З огляду на це було створено оригінальний метод навчання 

читання. Застосування поширеного традиційного складового методу, згідно з 

яким діти хором читали з настінних таблиць відірвані від реального життя 

слова і речення, породжувало труднощі, пов´язані з переходом до читання і 

розуміння смислу текстів. За словами С. Френе, такий метод викликає 

«смерть розуму». Ознайомившись із методикою навчання дітей, 

запропонованою Ж.-О. Декролі, він дійшов висновку: «Сприйняття тексту не 

є синтетичним, буква за буквою; воно цілісне, згідно з гештальтпсихологією. 

Отже, ця властивість сприймання повинна бути використана при навчанні 

читання "глобальним методом", коли воно (читання) розгортається від 

цілісного сприйняття слів до складів і, нарешті, звуків». У цих міркуваннях 

С. Френе обґрунтував аналітико-синтетичний метод сприйняття тексту. 

Читання письмового тексту він розумів передусім як пошук смислу. Однак 

читання є невіддільним від письма, тому навчання читати повинно бути 

організовано навколо творчої письмової діяльності. Наприклад, дитина 

розповідає, а вчитель записує її розповідь на дошці простими словами. Діти 

читають їх, переписують у зошити, а окремі слова — на картки для 

використання при складанні нових розповідей. 

   Під час створення текстів, заснованих на враженнях, шестирічна 

дитина повинна відбирати відповідні букви з каси букв. Така діяльність, за 

спостереженнями С. Френе, дає дітям більшу радість, ніж просте почуття 

задоволення. Складання слова з окремих букв полегшує запам´ятовування 

графічної структури найуживаніших слів. 

   Педагогіка С. Френе передбачає співробітництво. І не лише вчителя й 

учнів, а й учнів один з одним — у класі, школі, з партнерами по листуванню, 

з батьками та іншими дорослими. Спонукання до учіння, знання 

спрямовуються не тільки від учителя («за вертикаллю — зверху»), як це 

властиво традиційній педагогіці, вони є наслідком і горизонтальної взаємодії 

(взаємодопомога дітей, підготовлені для своїх товаришів повідомлення, 

листування), і «за вертикаллю — знизу» (дитячі повідомлення, встановлені 

дітьми закони і правила, запропоновані ними різні форми роботи). 

   Педагогічна система С. Френе принципово відмовляється від 

систематичного використання підручників, особливо у початковій школі, 

оскільки це, за твердженнями її прихильників, унеможливлює 

індивідуалізацію навчання, пригнічує органічні інтереси дитини, нав´язує 

сліпу віру в друковане слово. 

   Для систематичного набуття учнями нових знань Френе створив 

оригінальні навчальні посібники — особливі картки, кожна з яких містить 

або частину навчального матеріалу з певного предмета, або конкретне 

завдання (текст для граматичної вправи, арифметичну задачу, питання з 

історії, географії тощо). Нумеровані картки систематизовано у 

спеціалізованих картотеках за предметами або комплексними темами. Для 

занять кожна дитина з допомогою вчителя підбирає потрібні картки, 

використання яких дає змогу усвідомлено засвоювати навчальний матеріал в 



індивідуальному темпі, приділяючи більше уваги питанням, які особливо 

цікавлять. Зміст і послідовність навчальних карток систематично 

оновлюється з урахуванням нової інформації, а відповідно — нового 

оцінювання висновків. Участь у створенні цих своєрідних посібників беруть 

за дорученням учителя старші учні. 

   Педагогічна технологія С. Френе передбачає чітке планування 

навчального процесу. Вчитель відповідно до державної програми для 

початкової школи планує роботу на місяць. Цим планом кожна дитина з 

допомогою вчителя складає індивідуальний тижневий план, у якому 

відображає основні види своєї роботи. Це дає учням змогу краще розуміти 

навчальні завдання, самостійно розподіляти свій час і зусилля, розвиває 

почуття відповідальності. Індивідуальна робота має першочергове значення у 

формуванні особистості й у засвоєнні знань. На думку С. Френе, цей процес 

розгортається за логікою наукових пошуків, охоплюючи такі етапи: 

   1. Презентація і вираження. На цьому етапі головне, щоб дитина 

репрезентувала за допомогою слова або малюнка своє бачення певної теми. 

   2. Аналіз презентацій у групі або з дорослими, коментарі кожного 

учня з його особистим аналізом. Це дає змогу іншими очима побачити 

зроблене, розвиває аналітичні навички. 

   3. Порівняння та аналогія. Як правило, вони відбуваються шляхом 

зіставлення з подібними ситуаціями, які раніше аналізувалися. 

   4. Комунікація в групі. Важливість її в тому, що кожний учень робить 

свій внесок у колективну побудову знання. 

   5. Синтез. Особливість його полягає в тому, що правила поведінки 

кожного учня група приймає на обмежений термін, вони змінюються 

залежно від матеріалу, що вивчається. 

   Щоп´ятниці у другій половині дня дитина підсумовує зроблене за 

тиждень («Підсумок мого тижня»), користуючись умовними позначками: 

   - зеленим кольором: я виконав індивідуальний план цілком; 

   - оранжевим: мені не вдалося цілком виконати свій план; 

   - червоним: мені не вдалося виконати свій план, і я потребую 

допомоги на наступному тижні. 

   Однією з найнегативніших рис традиційної шкільної практики С. 

Френе вважав недосконалу систему оцінювання, яка, за його переконаннями, 

не відтворює реального стану успішності, породжує доказовість, нездорове 

суперництво, нещирість, егоїзм. Це зауважував і К. Ушинський: «У 

самолюбстві французька педагогіка знайшла найсильніший важіль і працює 

ним немилосердно. Задля цієї мети французи винайшли багато «геніальних» 

засобів: нагороджують своїх вихованців орденами, надають чини і друкують 

їх імена в газетах». Традиційною для французької школи була система так 

званої класифікації — встановлення рангу учня відповідно до навчальних 

успіхів («перший», «третій», «сьомий» та ін.). Змагання однолітків С. Френе 

вважав доцільним у спорті, іграх і був принциповим противником 

використання їх у навчальній діяльності, вбачаючи у цьому причини 

комплексів неповноцінності, глибоких особистісних негараздів у житті 



людини. Гуманною місією шкільного навчання він проголосив 

культивування успіхів кожного учня, що є необхідним для самоствердження 

особистості. 

   Педагогічна технологія С. Френе передбачає використання у навчанні 

методу проб і помилок («експериментального намацування»), оскільки 

знання не може передаватися у готовому вигляді «вчителем, який знає, 

учневі, який не знає». Набагато важливіше навчити дитину мислити, 

допомогти їй оволодіти методом пізнання, критичним ставленням до 

дійсності. 

   Основою навчання є властива всім дітям допитливість. А педагог 

повинен створювати проблемні ситуації, за яких учні відчувають потребу про 

щось дізнатися, чогось навчитися. На цьому ґрунтується природний метод 

навчання, згідно з яким діти пізнають основи географії, отримуючи листи від 

кореспондентів з усього світу, і, розповідаючи їм про свою країну, вчаться 

читати й писати на основі власних «вільних текстів». При цьому заняття в 

класі не є для них розвагою, оскільки, як стверджував С. Френе, «природним 

заняттям для дитини є не гра, а праця», але праця якомога більше 

мотивована. Навіть звичайна вправа стає набагато привабливішою, якщо 

очевидна її необхідність для наступної творчої роботи. 

   Пізнання під час занять у класах відбувається у процесі постійного 

висунення і перевірки гіпотез — природничо-наукових, лінгвістичних, 

математичних та ін. При цьому кожен має право помилятися, що є 

необхідним етапом на шляху пізнання. Головне, щоб кожна помилка була 

проаналізована, для чого дітям необхідно освоїти такі прийоми мислення, як 

порівняння, аналіз, синтез. За такого підходу дитина усвідомлює, що 

навчатися вона може самотужки, а вчитель лише допомагає їй у цьому. 

Вивчення середовища, на думку С. Френе, набуває смислу у процесі 

безпосереднього впливу дитини на нього, його перетворення. Таке вивчення 

швидко розширюється і збагачується завдяки її розповідям товаришам про 

найвизначніші події свого життя. Для цього діти можуть використовувати 

форму вільного викладу, шкільну газету, про яку знають і в сім´ї, листування 

між школами. Індивідуальному й колективному листуванню між школярами, 

а також з дітьми та дорослими, які живуть в інших регіонах Франції, інших 

країнах, належить особливо важлива роль у педагогіці С. Френе. Воно дає 

змогу ближче познайомитися з людиною, усвідомити її право бути собою, 

відрізнятися від інших, жити інакше. А щоб бути зрозумілим тим, із ким 

листуєшся, необхідно виявити певні зусилля. Бо навіть листування рідною 

мовою вимагає синтезу раніше засвоєних знань. Крім того, отримана у 

процесі листування інформація нерідко спонукає до вивчення нових галузей 

знань, а обмін думками — до нових пошуків, зародження, створення нових 

ідей, спроб їх перевірити. 

   Орієнтуючись на забезпечення єдності розумового і морального 

виховання, С. Френе застерігав від хибного уявлення педагогів, що засвоєння 

дитиною значного обсягу знань зумовлює підвищення рівня їх моральності і 

громадянської самосвідомості, доводив, що науковий і моральний прогрес 



нерівноцінні за своїм значенням. На його думку, небезпеку для людства 

становить технократичне мислення, оскільки науково-технічний прогрес 

таїть у собі загрозу атомної катастрофи, екологічні кризи тощо. Значною 

мірою він живить авторитарну педагогіку, яка задля високих результатів 

нівелює волю й інтереси дитини. У моральному вихованні недопустимою є 

опора на словесні методи. Формальні розмови про мораль лише створюють 

хибне уявлення про легкість дотримання правил моральної поведінки, що 

завдає особистості неабиякої шкоди. Справжня моральність полягає не в 

сліпому підкоренні вимогам дорослого, а в добровільному виборі власного 

способу дій на основі усвідомлення обов´язку і честі. 

   Для саморозвитку в дітей моральних вчинків необхідно, щоб 

діяльність школи була спрямована на виховання взаємодопомоги, 

гуманності, особистої гідності. Важлива роль у цьому належить 

самоуправлінню учнів, яке у педагогічній системі С. Френе реалізується у 

формі шкільного кооперативу — об´єднання дітей і дорослих задля спільного 

використання знарядь праці, спільного прийняття рішень і спільної 

відповідальності. У цій системі відносин педагог, зберігаючи авторитетність і 

впливовість, переставав бути одноосібним суддею, а брав участь у діяльності 

обраної таємним голосуванням ради, що діяла на засадах свободи слова, 

рівних прав, відкритого обговорення. Щосуботи у другій половині дня 

проводилося спільне засідання кооперативу. До нього організовували 

виставки кращих дитячих робіт за тиждень, виступи, наводили порядок у 

класній кімнаті. 

   Важливим елементом технології С. Френе є шкільна стінна газета, 

яку створюють упродовж тижня. Для цього щопонеділка у шкільному 

коридорі вивішують великий аркуш білого паперу, поділений на чотири 

колонки: «Я критикую», «Я хвалю», «Я хотів би», «Я зробив». Поруч із 

аркушем прив´язують олівець, щоб будь-хто міг зробити запис, неодмінно 

підписавши його. У наукових працях С. Френе проаналізовано багато таких 

нотаток, що свідчать про гуманні взаємини між дітьми і педагогами, 

різноманітність інтересів, доброзичливість і взаємну вимогливість, 

небайдужість до подій у школі. Наприкінці тижня зміст газети обговорюється 

на зборах, а однією з найсуворіших санкцій колективу щодо порушників 

дисципліни вважається заборона на певний час робити записи у стінгазеті. 

Якщо учень часто згадується у рубриці «Я хвалю» і ці судження достатньо 

обґрунтовані, то його вчинки схвалюють оплесками зборів, що є найвищою 

нагородою. Отже, традиційна для звичайної школи модель ображеного («Я 

пожаліюся на тебе вчителеві») у школі С. Френе замінена зрілим 

демократичним попередженням («Я буду критикувати тебе у стінній газеті»), 

що сприймається не як помста чи погроза, а як громадянський вчинок. 

   Педагогічна система С. Френе сукупно представлена у таких його 

працях, як «Нова французька школа», «Моральне й громадянське 

виховання», «Формування особистості дитини і підлітка», «Звернення до 

батьків» та ін. Стислий виклад усіх концептуальних положень його 

педагогічної технології, супроводжуваний текстами, у яких сформульовані 



певні світоглядні положення, з трьома принципово різними відповідями, 

містить праця «Педагогічні інваріанти» (лат. invarians (invariantis) — 

незмінний). Педагог повинен обрати одну з них. Зіставлення дає підстави для 

висновків, якої системи педагогічних поглядів він дотримується: традиційної, 

інноваційної чи педагогічні позиції чітко не визначені. 

   З цією метою С. Френе розробив своєрідний педагогічний код: 

   - зелений колір (для позначення методів і засобів, які узгоджуються зі 

сформульованими інваріантами і без сумніву можуть використовуватися 

педагогами, оскільки успішно апробовані у минулому); 

   - червоний колір (ним позначали методи й засоби, що суперечили 

інваріантам і яких слід якнайшвидше позбутися); 

   - жовтий колір (для позначення ефективних за певних обставин 

методів і засобів, які водночас потребують обережного використання 

педагогом, оскільки мають тимчасовий характер). 

   Наприклад: Майбутня демократизація суспільства готується 

демократією школи; авторитарна школа не може сформувати майбутніх 

громадян демократичного суспільства. 

   1. Ви намагаєтесь утвердити демократію у школі (зелений колір). 

   2. Ваша школа залишається авторитарною (червоний колір). 

   3. Ви робите несміливі спроби демократизації, які не порушують 

навчально-виховного процесу (жовтий колір). 

   Педагогічний світогляд С. Френе характеризується яскравим 

гуманістичним спрямуванням. Визначальним чинником освітньої системи, 

теоретичною основою порівняння чинних освітніх систем він вважав 

філософію освіти. На думку автора технології «Школа успіху і радості», 

вчитель, який володіє філософськими основами педагогічної діяльності, 

здатний створювати власні педагогічні технології, оскільки він бачить 

стратегію освіти і може визначити своє місце в ній. Такий підхід, разом із 

гуманістичними засадами педагогіки С. Френе, актуальний у розумінні суті, 

завдань і ролі освіти в сучасному світі. 

 

3. Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка. 
Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка «Театр фізичного 

розвитку та оздоровлення дітей» розрахована на дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку. Автор назвав її ще «тотальним ігровим методом», 

втіливши у цих словах своє педагогічне кредо «грати щодня, грати постійно, 

грати завжди». Ґрунтується ця технологія на таких десяти професійних 

положеннях: 

1. Йти за логікою природи (педагогіка повинна бути природною). 

2. Фізичне виховання дітей повинно здійснюватися по спіралі, нове 

поєднуючи з відомим. 

3. Педагогічний спідометр, або так звані загально-розвивальні вправи 

(підбирати підготовчу частину заняття — уроку — згідно з «еволюційною 

гімнастикою»). 

4. Поділ заняття на три частини за фізіологічною суттю. 



5. Театр фізичного виховання дітей (граючи — оздоровлювати, граючи — 

виховувати, граючи — розвивати, граючи — навчати). 

6. Позитивна, світла енергія радості і задоволення (фізичне виховання 

повинно заряджати дітей позитивними емоціями). 

7. Руховий портрет дитини «малює» методика ігрового тестування. 

8. Створи тренажери сам! 

9. Здоров'я здорових вимагає профілактики та корекції. 

10. Через рухи та гру — до виховання Людини майбутнього. 

У системі фізичного виховання дітей Єфименко виокремлює такі основні 

рухові режими: плавальний, лежачий, повзальний, сидячий, стоячий, 

ходьбовий, лазальний, біговий, стрибковий. їх назви свідчать про те, яким 

основним рухам надають перевагу на конкретному занятті. 

«Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» сповідує принцип «двох 

засад у педагогіці», що передбачає різні підходи до організації роботи з 

дівчатками та хлопчиками. Цьому питанню присвячене дослідження М. 

Єфименка «Еротична культура в педагогіці дошкільного дитинства (на 

прикладі фізичного виховання)», в якій він доводить, що у процесі фізичного 

виховання дітей потрібно використовувати різні заняття для хлопчиків і 

дівчаток. Для цього педагог має усвідомити, якої саме мети він прагне 

досягти. Чіткому усвідомленню відмінностей щодо мети фізичного 

виховання хлопчиків і дівчаток може сприяти, за переконаннями М. 

Єфименка, скомпонована ним таблиця (табл. 1), що у загальних рисах 

змальовує фізичні та психічні якості чоловічості й жіночості, які слід 

розвивати під час занять у дітей відповідних статей. 

 

Рухові та особистісні ознаки чоловічості й жіночості 

Особистісні ознаки 

чоловічості 

Особистісні ознаки 

жіночості 

фізична сила гнучкість (пластичність) 

витривалість точність рухів 

спритність координованість 

швидкість легкість 

атлетичність стрункість 

висока енергійність відчуття ритму 

наступальність витонченість 

сміливість артистичність 

ризиковість лагідність 

рішучість ніжність 

наполегливість естетичність 

цілеспрямованість граційність 

сила волі компромісність 

лідерство терплячість 

 



Безперечно, певною мірою всі ці якості належить виховувати як у хлопчиків, 

так і в дівчаток. У контексті міркувань М. Єфименка йдеться про окремі 

заняття, на яких має домінувати виховання статевих ознак. Очевидно, є 

певний сенс у його твердженнях, що ігри для дівчаток і хлопчиків мають 

бути різними. Так, типовими для хлопчиків можуть бути ігри «Запорозькі 

козаки», «Астронавти», «Юні матроси», «Рятівники», «Десантники», 

«Ніндзя», «Прикордонники», «Скелелази», для дівчаток — «Бджілки», 

«Метелики», «Сонечко», «Із життя квітів», «Зірочки», «Рибки», «Ляльковий 

магазин», «Народжені морем» та ін. 

Значний вплив на формування статевої ідентифікації у процесі фізичного 

виховання має відповідне забезпечення занять — атрибути, музика, кольори, 

емоційне забарвлення спілкування педагога з вихованцями, його тембр 

голосу, тон команд. 

У педагогічній технології «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» 

як форму фізичної активності дітей застосовують обґрунтований її автором 

горизонтальний пластичний балет («пластик-шоу » ). Найважливішими в 

ньому є музичність, хореографічність, естетичність. У відчутті музики і 

музичному самовираженні М. Єфименко передбачає такі етапи: 

— рухово-танцювальна наслідувальна діяльність (робити те, що робить 

педагог, наслідуючи його рухи); 

— частково-наслідувальна рухова танцювальна діяльність (діти частково 

наслідують вихователя, а також імпровізують); 

— вільний стиль (цілковите музичне і пластичне самовираження дітей 

відповідно до музичної композиції). 

Слово «горизонтальний» у назві пластичного балету означає дотримання 

сформульованого автором технології першого принципу — «йти за логікою 

природи». Відповідно до нього розроблено всі пози в програмах «пластик-

шоу» : 

— вправи у позах лежачи на спині; 

— вправи у позах лежачи на животі; 

— вправи у позі на боці; 

— вправи у перевертаннях із спини на живіт і навпаки; 

— вправи у позі сидячи та ін. 

Обов'язковою умовою програми горизонтального пластичного балету є 

вихідна стартова поза лежачи на спині, руки вздовж тулуба, тіло розслаблене 

і спокійне. Завершувати програму повинна поза стоячи на колінах, спина 

випрямлена і ніби витягнута доверху, руки простягнуті «до Сонця» (до Бога), 

пальці рук випрямлені і розведені, погляд спрямований доверху і вперед. 

Філософський смисл цієї пози означає радість життю, Сонцю, новому дню, 

природі, присутньому в кожній людині божественному началу, яке визначає 

гармонію Всесвіту. На кінчиках пальців рук, особливо великого пальця, 

розміщені входи енергетичних каналів, які єднають організм людини з 

Космосом. У такому положенні, стверджує педагогічна технологія, організм 

під-заряджається необхідною для повноцінної життєдіяльності енергією. 



Усі рухи у «пластик-шоу» мають бути плавними, м'якими, пластичними. 

Вправи виконують під відповідну музику, з використанням елементів 

хореографії, яка є естетичною складовою рухової активності дітей. 

Горизонтальний пластичний балет як новий синтетичний напрям у 

фізичному вихованні дітей об'єднує все позитивне, чим багаті художня 

гімнастика, аеробіка, балет, брейкданс, шейпінг, акробатика, музичні заняття. 

Він успішно замінює комплекс гімнастики пробудження. Скорочені його 

програми можна використовувати як фізкультурні хвилинки, фізкультурні 

паузи, фізкультурні розваги і свята. 

 

3.1 Особливості змісту технології фізичного виховання дітей 

 

Педагог, який вирішив працювати за технологією М. Єфименка, має 

насамперед продумати ігрову тему, на основі якої відбуватиметься його 

ігрова взаємодія з дітьми. Технологія «Театр фізичного розвитку та 

оздоровлення дітей» розрахована на проведення всіх чи кількох занять як 

однієї великої тематичної гри (ВТГ), тобто макрогри. Схематично завдання 

будь-якої гри міститься у формулюванні її теми, що педагогу слід 

обов'язково враховувати. Сюжет гри не повинен суперечити першому 

положенню авторської системи фізичного виховання, яке зобов'язує 

починати будь-яку рухову діяльність дітей із лежачих, тобто горизонтальних 

(розвантажувальних), положень з поступовою вертикалізацією поз і ритмів 

руху до прямоходіння, повзання, бігу, підстрибувань, стрибків. Вдалий добір 

макроігор є передумовою того, що заняття з фізичної культури будуть 

захопливими для дітей, матимуть очікуваний ефект. Іноді на означення таких 

занять використовують термін «фізкультурна казка», який тлумачиться як 

ігрове дійство, організоване з урахуванням основних природних 

закономірностей рухового розвитку дитини. Педагог може розіграти зі 

своїми вихованцями будь-яку тему, казку, ситуацію, дотримуючись при 

цьому формул природного рухового розвитку дітей. В основі ігор можуть 

бути характерні для тієї місцевості, де впроваджується технологія, історичні, 

географічні, етнографічні сюжети. 

У процесі рухово-ігрової діяльності можна ознайомити дітей із 

найрізноманітнішими професіями, їх специфікою, професійними термінами, 

особливостями рухового режиму, що забезпечує ефект професійної орієнтації 

дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. 

У реалізації педагогічної технології «Театр фізичного розвитку та 

оздоровлення дітей» велике значення в процесі фізичного виховання має 

створення образів, що розігрують діти. Як переконаний прихильник 

асоціативної педагогіки, яка ґрунтується на пробуджених у дітей під час гри 

асоціаціях, М. Єфименко доводить, що справжня педагогіка повинна 

базуватись на мінімумі тренажерів, але на максимумі образів. Це допомагає 

дітям бачити те, чого насправді немає, або те, що вони хотіли б бачити під 

час гри-заняття. І в напівпорожньому залі творчо налаштований педагог 

може створити ситуацію, за якої діти почуватимуться ніби в казковій або 



конкретній місцевості, в будь-якій історичній ситуації, в ролі будь-якого 

персонажа. Наприклад, використовуючи гімнастичні лави, можна захоплено 

гратись у сміливих матросів, готувати фрегат до відплиття. Мінімум 

матеріально-технічного обладнання, за словами М. Єфименка, не повинен 

заважати «творити високу педагогіку» , засновану на пробудженні у дітей 

потужних асоціативних запасів, які зберігаються в глибинах їхньої пам'яті. 

Тема макрогри повинна бути підпорядкована певній меті і відповідати 

певному руховому режиму. Так, для повзально-рухового режиму підходять 

ігри «Дружні ховрашки», «Мандрівка в підземне царство», 

«Прикордонники», «Чарівні м'ячики», «Нові пригоди Колобка», 

«Автогонки», «Космічні мандрівники», «Веселий зоопарк», «На підводному 

човні, або Аквалангісти», «Першопрохідці», «Рятівники» та ін. Для режиму 

лазіння призначені ігри «Боцман та юнги, або Свистати всіх нагору», «Веселі 

мавпочки», «У нетрях Амазонки», «Альпіністи-скелелази», «Цирк засвічує 

вогні», «Десантники» тощо. Відповідні блоки ігор добирають для інших 

рухових режимів. 

ВТГ об'єднує дії дітей і педагога однією сюжетною лінією і містить кілька 

міні-ігор та ігор-вправ. 

Ситуаційна міні-гра будується на передбачених сюжетом макрогри рухових 

діях. Наприклад, у макрогрі «Боцман та юнги, або Свистати всіх нагору» 

виникають такі природні рухові ситуації: 

1. «По трапу на корабель!» (трап твердий, трап напівтвердий, трап гнучкий, 

трап вузький, трап слизький, трап хитається, по трапу з ношею, розминутись 

на трапі, запізнився на трап — стрибай!). 

2. «На палубі» (палуба крениться вправо, вліво; ніс задерся; корма піднялась; 

палуба хитається; ходіння по палубі; біг по палубі в безвітряну погоду; біг 

під час шторму тощо). 

3. «Людина за бортом!» (зависнути на бортику палуби, тримаючись двома 

руками і ногою; зависнути на бортику палуби, тримаючись руками; вилізти 

на палубу з допомогою друзів; забратися на палубу самотужки; кинути 

рятувальний круг, канат, драбину і т. д.). 

4. «Свистати всіх нагору!» (лазіння по твердій драбині різними способами; 

лазіння по похилій, напівтвердій, мотузяній драбині; лазіння по канату та 

ін.). 

Міні-гра містить кілька ігрових вправ, основою кожної з яких є певна рухова 

дія. У міні-іграх слід передбачити різноманітні за формою і за ступенем 

складності варіанти рухових дій — ігрові вправи, на яких і базується рухова 

ігрова діяльність дітей. Після вибору макрогри необхідно підготувати 

інтер'єр фізкультурного залу до гри-заняття, тобто за допомогою кількох 

атрибутів інструктор (вихователь) повинен перетворити фізичний простір на 

простір ігровий, зуміти «розширити» його за межі стін, надати йому нового 

змісту. Для цього готують необхідні для занять тренажери та дрібний 

інвентар. Важливо, щоб форма, фактура, призначення, розташування цих 

атрибутів наштовхували дітей на думку про смисл рухово-ігрового дійства, 

яке їх очікує. 



Гра-заняття з фізичної культури має багато спільного з театральним 

спектаклем. З огляду на це М. Єфименко запровадив у теорію і практику 

фізичного виховання дітей поняття «театр фізичного виховання». 

Характеризуючи споріднені поняття (заняття — спектакль, педагог — 

режисер, конспект заняття — сценарій, зал — сцена, діти — актори, вправи 

— ролі та ін.), він доводив, що на заняттях з дітьми гра повинна бути не 

винятком, не фрагментом, а його фундаментом. Кожне заняття має творитися 

як спектакль фізичного виховання, а педагог — домагатися, щоб у дітей було 

якомога більше улюблених занять-спектаклів. За такого підходу абсолютно 

неприпустимо трафаретно розпочинати заняття із шикувань, 

перешиковувань, марширування. Немає місця в педагогічній технології М. 

Єфименка і для вправ із стройової підготовки. Підготовча частина повинна 

налаштовувати всі фізіологічні функції організму дитини на майбутню 

роботу, допомогти вийти на режим максимальної працездатності. На цьому 

етапі занять домінуючими є принципи наступності, поступовості, 

послідовності, які ґрунтуються на формулі «від простого до складного». 

Будь-яка форма рухової активності дітей має починатися з лежачих, 

горизонтальних поз відносного спокою з поступовим навантаженням, 

переходом до вертикалізованих положень стоячи, ходіння, лазіння, бігу, 

стрибків і т. д. За таких умов дитячий організм поступово розкриває свої 

фізіологічні можливості, втягується в режим роботи і досягає максимальної 

працездатності в основній частині заняття. Остання третина основної частини 

заняття має бути своєрідним піком психологічного та фізичного 

навантаження, «Еверестом, на який і потрібно здійснити спільне рухово-

ігрове сходження». 

За твердженням М. Єфименка, мистецтво справжнього педагога полягає в 

умінні гармонійно поєднувати в одному занятті-спектаклі такі найголовніші 

характеристики: 

1. Висока моторна «щільність» заняття. Йдеться про те, що на занятті з 

фізичної культури діти повинні рухатись і моторна «щільність» повинна 

досягати в середньому 65—80 %. 

2. Висока функціональність занять. Під час заняття-спектаклю мають бути 

створені умови для повноцінного навантаження всіх основних м'язових 

масивів, серцево-судинної і дихальної систем. Функціонально високими є 

рухові режими при пульсі від 140 до 160 і навіть 180 і більше ударів за 

хвилину. 

3. Уміння заряджати дітей позитивною, світлою енергією задоволення від 

гри, взаємодії з педагогом та однолітками. 

Інструктор із фізичного виховання (вихователь, учитель) має бути вільною 

від догм, упереджень, «спрямованою до Істини, Гармонії та Щастя» 

людиною. Він ніколи не повинен підвищувати голос на дітей, пригнічувати 

їх. Педагог, який усвідомлює своє призначення, у взаємодії з дітьми буде і 

поетом, і художником, і музикантом, і режисером. Така людина не може не 

бути гармонійною, красивою. Вона не тільки вчитиме дітей, а й 



збагачуватиме їх емоційно, духовно, розвиватиме у них прагнення краси і 

гармонії. 

Порівнюючи фізкультурний зал із театральною сценою, М. Єфименко 

особливу увагу звертав на організацію, облаштування ігрового простору. 

Кожен елемент обладнання, кожен фізкультурний тренажер мають бути 

підпорядковані ігровій меті. Цілком доречно, щоб вони, як і діти, мали 

відповідні функціональному призначенню імена-образи, які збуджували б у 

малюків певні асоціації. Тому розроблені за його рекомендаціями конструкції 

мають такі назви: «Неспокійна піраміда», «Бамбуліна», «Зебра», 

«Платформа», «Ліфт», «Джунглі-маятники», «Літаюча тарілка», «Ритмохід» 

та ін. До того ж, один і той самий елемент обладнання може виконувати різні 

функції. Наприклад, гімнастичну лаву можна використовувати на різних 

заняттях по-різному: у комплексі гімнастики пробудження «Павучки й 

мушки» дві паралельні лави виконують роль павутиння; в занятті «Космічні 

рятівники» — зображують ракети; в «Забавних фізкультурниках» 

перетворюються і на велосипед, і на коня, і на скреслу кригу. 

Як у театрі під час спектаклів необхідно часто змінювати декорації, так і у 

фізкультурному залі в ігрових ситуаціях виникає потреба в 

багатофункціональних тренажерних конструкціях. їх М. Єфименко назвав 

тренажерами-загонами, оскільки одна базова конструкція може швидко і 

легко трансформуватись у безліч конструкцій. Наприклад, тренажер 

«Призма» можна застосовувати майже у двадцяти варіантах. 

Ефективними в реалізації педагогічної технології «Театр фізичного розвитку 

та оздоровлення дітей» є тренажери-іграшки, які, будучи зовні схожими на 

театральну декорацію, відповідають усім параметрам тренажера (міцність, 

надійність, універсальність, багато-функціональність, система безпеки тощо). 

Найфункціо-нальнішими серед них вважають тренажери-іграшки 

«Віслючок», «Зебра», «Дракоша» та ін. 

Технологія М. Єфименка значну роль відводить мовному спілкуванню як 

головному інструменту педагогічного впливу вихователя. Йдеться про 

спілкування під час заняття-спектаклю між педагогом і дітьми, між дітьми, 

між дітьми та іграшками-персонажами. Мовлення повинно супроводжувати 

кожну рухову дію, ситуацію. Поєднання рухової та мовленнєвої діяльності у 

фізичному вихованні дітей передбачає: 

— монолог педагога з метою створення у дітей відповідного ігрового 

настрою (настанова на початку заняття та після його завершення); 

— діалог між педагогом і дітьми з метою інформування їх про явища життя, 

поповнення їх знань, розширення світогляду. При цьому використовують 

методичний прийом «створення педагогічного вакууму», коли педагог 

починає фразу, а діти закінчують її, дбаючи, щоб вона була адекватною 

конкретній ігровій ситуації; 

— озвучування рухів пропонованого ситуацією образу. Наприклад, 

виконання вправи «Насос» озвучується звуками «чуф-пуф, чуф-пуф»; «їдемо 

на конячці» — імітацією цокоту копит, клацанням язиком, тобто кожному 

рухові відповідає тільки для нього характерний звук; 



— поєднання і синхронізація мовлення та руху з поступовим залученням 

ритмічних, музичних, зорових і тактильних впливів; 

— формування фізіологічного і мовленнєвого дихання; 

— артикуляційна (лат. articulatio — виразно, чітко вимовляти) гімнастика; 

— театр міміки і жесту; 

— робота над виразністю мовлення, виробленням дикції, навичок емоційного 

забарвлення фрази, над паузою та логічним наголосом; 

— розширення й активізація словникового запасу та формування лексико-

граматичних навичок. 

У всіх ситуаціях повинна функціонувати образна термінологічна мова 

спілкування. Це означає, що назви вправ мають викликати в уяві дітей 

необхідні асоціації. Водночас кожна вправа, поза, руховий режим мають бути 

схожими за своєю структурою на предмет, поведінку тварини або природне 

явище, назву чого вживають під час заняття-спектаклю. Наприклад, замість 

сухого «згинання-розгинання рук в упорі лежачи» виконують вправу 

«Насосики», а замість формального «лежачи на спині, швидко згрупуватися 

вперед, сівши» використовують вправу «Качалочка», «Іванець-киванець», 

тобто звертаються до знайомих дітям образів. 

Кожне заняття з фізичної культури повинно мати звукомузичний супровід. 

Педагогічна технологія М. Єфименка не визнає традиційних варіантів 

музичного супроводу, базованого на гучній маршовій музиці з першої 

хвилини заняття та жорстких ритмічних композиціях при виконанні дітьми 

вправ для загального розвитку. Своєю емоційною зарядженістю, 

темпоритмом вона повинна відповідати принципу послідовного формування 

основних рухів, що є передумовою оптимального звукового навантаження на 

організм і психіку дитини. Тому музичний супровід має починатися відносно 

тихою, повільною, прозорою, пластичною, ніжною музикою на початку 

заняття (гімнастика «пробудження») з поступовим наростанням сили звуку, 

темпоритму, динамізму і функціональності. Для забезпечення ефективності, 

оптимальності музичного супроводу необхідна вдумливо дібрана професійна 

аудіотека. Однак музика повинна не домінувати на занятті, а бути його тлом, 

далеким планом. На передньому плані мають фігурувати педагог-інструктор, 

його голос, рухово-ігрові дії, які він пропонує дітям. Деякі заняття взагалі 

можна проводити без музики, що в кожному конкретному випадку педагог 

вирішує особисто. 

Важливою передумовою успішного застосування педагогічної технології 

«Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» є планування. Конкретний 

план-конспект може мати будь-яку форму, головне, щоб вона була зручною 

для педагога. Оптимальною формою плану-конспекту зарекомендував себе 

сценарій заняття — короткий виклад його змісту, сюжетна схема, за якою 

створюється видовище (спектакль). Такий план-конспект здебільшого 

використовують досвідчені педагоги, які творчо мислять, оскільки він 

містить лише суть майбутнього рухового ігрового дійства і такі його аспекти: 

— назва великої тематичної гри; 

— превалюючий на занятті руховий режим; 



— стислий опис змісту всієї гри-заняття; 

— графічне оформлення заняття (за необхідністю) на плані фізкультурного 

залу: розташування обладнайня, місце педагога, дітей, їхні переміщення, 

система безпеки тощо; 

— розміщені й пронумеровані у відповідній сюжетній послідовності рисунки 

ігрових вправ; 

— образні назви зображених вправ (за текстом, на рисунках чи за окремим 

переліком). 

План-конспект має відповідати передбачуваному на конкретному занятті 

педагогічному завданню або їх комплексу. У сукупності цих завдань 

виокремлюють такі групи: 

— навчальні (формують уміння та навички); 

— розвиваючі (розвивають рухові якості); 

— оздоровчі (корекційно-профілактичні), що мають на меті підвищення 

загальної життєстійкості організму дітей, профілактику та корекцію 

відхилень у їх здоров'ї та руховому розвитку; 

— виховні (виховання особистісних якостей майбутньої людини-

громадянина). 

Одночасне розв'язання на кожному конкретному занятті всіх груп завдань не 

є обов'язковим. Одне заняття може бути більш навчальним, інше — 

переважно оздоровчим чи виховним. Хоча найкраще за цим критерієм 

проводити заняття комплексні, тобто ті, під час яких розв'язують кілька 

педагогічних завдань. 

Крім сценарію, можливе використання й таких форм та елементів планування 

занять: 

1. Вільний план заняття. 

2. Набір карток (на зразок бібліографічних) із вправами та іграми. 

3. Рисунки вправ з їх назвами. 

4. Вірші до занять (часто власні). 

5. Різноманітні комбіновані варіанти (план заняття з набором карток до 

нього, вірші з рисунками вправ та ін.). 

6. Індивідуальні педагогічні знахідки. 

Фізичне виховання дітей не повинно зводитися лише до мускульної 

діяльності, як це традиційно культивується у практиці дошкільних і шкільних 

закладів. Рухова активність у фізичному вихованні є сприятливою основою 

для інших видів навчально-виховної роботи. Суть, значення, завдання 

кожного фізкультурного заняття, на думку М. Єфименка, промовисто 

виражає девіз «Через рух і гру — до кращого життя!». Рухово-ігрова 

діяльність сприяє засвоєнню дітьми знань про навколишній світ, його закони, 

особливості. 

Фізкультурне заняття, крім традиційних, розв'язує різноманітні супутні 

завдання: 

1. Формування через рухи просторових, часових і енергетичних уявлень: 

довгий — короткий (довше — коротше); малий — великий (менше — 

більше); вузький — широкий (вужчий — ширший); дальній — ближній (далі 



— ближче); верхній — нижній (вище — нижче); лівий — правий (лівіше — 

правіше); багато — мало (більше — менше); сильний — слабкий (сильніше 

— слабше) тощо. 

2. Вивчення у процесі рухової активності фізичних властивостей, фактури 

матеріалів і предметів: важкий — легкий, гладкий — шершавий, еластичний 

— крихкий, холодний — гарячий, мокрий — сухий і т. д. 

3. Ознайомлення в процесі фізичного виховання з призначенням різних типів 

предметів (обладнання) і формування на цій основі елементів предметної 

логіки (для чого та як застосовується певний предмет). 

4. Уточнення, розширення й активізація дієслівного словника дітей: ловити, 

кидати, котити, висіти, перехоплювати руками, розгойдуватися, підніматись, 

опускатися, лазити, нахилятися, зістрибувати (з використанням гімнастичної 

лави) та ін. 

5. Розвиток через вправи, ігри та естафети математичних уявлень, а також 

уваги, логіки, пам'яті, спостережливості. 

6. Виховання в дітей таких особистісних якостей, як чесність, сміливість, 

співчуття, наполегливість, справедливість, скромність, цілеспрямованість. 

7. Формування у процесі рухової діяльності жіночості, м'якості, охайності (у 

дівчаток), мужності, лідерства, джентльменства (у хлопчиків); уміння 

дотримуватися правил ґречності у взаєминах із ровесниками, педагогом, 

старшими; пробудження у дітей почуття прекрасного, гармонії (у діях, мові, 

музиці, природі тощо). 

8. Корекція емоційного стану дітей: створення мотивації до неї, формування і 

закріплення позитивних емоцій, вироблення правильних емоційних реакцій 

на конкретні рухові (ігрові) ситуації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3. Технології розвивального навчання. 

Мета: ознайомити студентів з технологіями розвивального навчання 

Л.Занкова та ельконіна-Давидова; розкрити сутність технологій 

розвивального навчання; розвивати пам'ять, увагу» виховувати інтерес до 

предмету. 

 

План 

1. Історико-педагогічні засади проблеми розвитку. 

2. Технологія розвивального навчання Л. Занкова. 

3. Технологія особистісно-розвивального навчання Ельконіна — 

Давидова. 

Рекомендована література 
Основна література  

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний 

посібник – К., Академвидав, 2004 – 352 с. 

1. Історико-педагогічні засади проблеми розвитку. 
Можливість суттєвих змін у школі теоретики і практики вітчизняної 

освіти пов´язують з ідеями розвивального навчання. На основі наукових 

праць створено методичні посібники, спеціальні програми. Одним із 

основних принципів реформування вітчизняної школи проголошено принцип 

розвивальної освіти. 

Найпоширенішими у масовій початковій школі є варіанти системи 

розвивального навчання, розроблені науковими колективами під 

керівництвом російських психологів і педагогів Леоніда Занкова (1901—

1977), Даниїла Ельконіна (1904—1977) і Василя Давидова (1930—1998). У 

тісному контакті з педагогами-практиками вони створили повний комплект 

підручників для початкової школи. Ці технології як самодостатні дидактичні 

системи широко впроваджують поряд з традиційним навчанням у школах 

Києва, Харкова, Севастополя, Миколаєва, Херсона та ін. 

Проблема розвитку існує з тих пір, як людство почало усвідомлено 

спрямовувати свої зусилля на підготовку дітей до виживання. Про це 

свідчать археологічні знахідки та елементи минулого в сучасних мовах, у 

житті та звичаях різних народів, ігри для розвитку кмітливості, загадки, 

розваги, головоломки, які дійшли до нас із глибин століть. З появою 

писемності подібні свідчення набули системного характеру. Одним із перших 

реалізував у процесі навчання ідею розвитку давньокитайський мислитель 

Конфуцій (прибл. 551—479 до н. е.), прізвище якого означає «учитель Кун». 

У його школі навчання проводилось у формі вільних бесід, спільних 

роздумів, дискусій. Для Конфуція головним було не озброєння учнів 

конкретними знаннями, а їх ґрунтовний загальний розвиток, моральне і 

духовне піднесення. Його ідеї у різні часи розвивали давньогрецькі 

мислителі Сократ (прибл. 470—399 до н. е.), Демокріт (прибл. 470 (460) — 

прибл. 380 (370) до н. е.), давньоримський філософ Квінтіліан (прибл. 35 — 

прибл. 96), італійський педагог-гуманіст Вітторіно да Фельтре (1378—1446), 



французький філософ, письменник Мішель де Монтень (1533—1592), Я.-А. 

Коменський, Ж.-Ж. Руссо. 

Термін «розвивальне навчання» наприкінці XVIII ст. запровадив Й.-Г. 

Песталоцці, чиї ідеї про розвиток здібностей дітей К. Ушинський назвав 

відкриттям значнішим, ніж відкриття Америки. А сам Й.-Г. Песталоцці 

розвиток вважав «всезагальною потребою всього людства». У шкільному 

навчанні це завдання, на його думку, повинно розв´язуватися у процесі 

викладання всіх предметів. Особливо цінними у педагогічній спадщині 

Песталоцці є ідея розвитку дітей у процесі навчання через принцип 

природовідповідності і своєрідне тлумачення природи задатків. 

Безпосередньо стимулювала формування цілісної теорії розвивального 

навчання висловлена на початку 30-х років XX ст. Л. Виготським ідея про 

можливість і доцільність навчання, орієнтованого на розвиток дитини як на 

безпосередню головну мету. За його переконаннями, оцінювати рівень 

розвитку дитини потрібно не лише за тим, що вона робить самостійно 

(актуальний рівень розвитку), а й за тим, що вона може робити з допомогою 

дорослого (зона найближчого розвитку). Водночас Л. Виготський не 

заперечував необхідності засвоєння знань, умінь і навичок, однак їх він 

вважав не кінцевою метою навчання, а лише засобом розвитку учнів. 

Рівень актуального розвитку дитини засвідчують сформовані в неї 

психічні процеси. Це означає, що за її актуальним розвитком можна судити 

про завершені цикли розвитку. Однак метою освіти є перспективний 

розвиток дитини, тому розвивальна освіта, крім досягнутих результатів 

розвитку, використовує процеси, що перебувають на стадії становлення. В 

дитячому садку, початковій школі дитину вчать нового, просуваючи її в 

розвитку, даючи їй змогу зробити більше, ніж вона може. 

Дитина може наслідувати тільки те, що перебуває у зоні її 

інтелектуальних можливостей. З допомогою дорослого, на думку 

Виготського, вона може виконувати не будь-які дії, а лише ті, до яких 

певною мірою готова: «Що дитина вміє робити сьогодні у співробітництві (з 

дорослим), вона зможе зробити завтра самостійно… Лише те навчання в 

дитячому віці добре, яке забігає поперед розвитку й веде його за собою. Але 

навчати дитину можна лише тому, чому вона вже здатна навчатися… 

Можливості навчання визначаються зоною її найближчого розвитку». На цій 

підставі він робить висновок: «Педагогіка повинна орієнтуватися не на 

вчорашній, а на завтрашній день дитячого розвитку. Тільки тоді вона зможе в 

процесі навчання викликати до життя ті процеси розвитку, які поки що 

перебувають у зоні найближчого розвитку». 

Ці міркування Л. Виготського щодо організації навчально-виховного 

процесу пізніше набули конкретизації, уточнення та поглиблення. 

 

2. Технологія розвивального навчання Л. Занкова. 
Однією з перших спроб практичної реалізації ідеї розвивального 

навчання було обґрунтування розвитку як провідного критерію оцінювання 

роботи школи, дослідно-експериментальне дослідження об´єктивних 



педагогічних закономірностей у співвідношенні навчання та розвитку. 

Пізнання цих закономірностей розглядалось як крок до утвердження нової 

дидактичної системи, що мала забезпечити значно вищі, ніж масова, зокрема 

найпередовіша, педагогічна практика, результати навчання і на цій основі 

досягти оптимального рівня загального розвитку школярів. Уся ця робота була 

зосереджена в лабораторії Науково-дослідного інституту теорії та історії 

педагогіки АПН СРСР, яку очолював Л. Занков. З 1929 р. він вів науково-

дослідну роботу в Москві: спочатку в Науково-дослідному інституті 

дефектології, згодом — у НДІ теорії та історії педагогіки АПН. Він 

обґрунтував можливість застосування в педагогічних дослідженнях різних 

видів педагогічного експерименту, висунув і реалізував ідею включення у 

педагогічний експеримент психологічних методів вивчення загального 

розвитку учнів як засобу результативності педагогічних нововведень. Під його 

керівництвом у 50—60-ті роки XX ст. створено нову дидактичну концепцію 

початкового навчання, спрямовану на загальний розвиток дітей. 

Згідно з цією концепцією загальний розвиток тлумачився як розвиток 

здібностей учнів. Основними критеріями при визначенні його рівня були 

розвиток спостережливості, абстрактного мислення, практичних дій. Прагнучи 

сформувати дидактичну систему, яка забезпечила б найвищу ефективність 

навчання, що є передумовою загального розвитку учнів, Л. Занков 

обґрунтував основні дидактичні принципи розвивального навчання, суттєво 

відмінні від принципів традиційної дидактики (наочності, свідомості, 

систематичності тощо), спрямованих на успішне навчання, тобто засвоєння 

учнями знань, умінь, навичок. Нова система принципів зорієнтована на 

досягнення оптимального рівня загального розвитку школярів, що, 

безперечно, пов´язано і з належною успішністю у навчанні. Загалом система 

розвивального навчання мала у своїй основі такі взаємопов´язані принципи: 

принцип навчання на високому рівні складності; принцип навчання швидким 

темпом; принцип провідної ролі теоретичних знань; принцип усвідомлення 

школярами процесу учіння; принцип цілеспрямованої і систематичної роботи 

з розвитку всіх учнів. 

1. Принцип навчання на високому рівні складності. Цей принцип є провідним 

у технології розвивального навчання і характеризується, на думку Л. Занкова, 

не тим, що перевищує «середню норму» складності, а насамперед тим, що 

розкриває духовні сили дитини, дає їм простір і спрямування. Йдеться про 

складність, пов´язану з пізнанням суті явищ, які вивчаються, залежностей між 

ними, із справжнім залученням дітей до цінностей науки й культури. Засвоєні 

знання, стаючи надбанням школяра, забезпечують перехід на вищий ступінь 

розвитку. 

Навчання на високому рівні складності супроводжується дотриманням 

відносної міри складності. Наприклад, до програми для 3-го класу включена 

тема «Значення відмінків іменників (придієслівних). Деякі основні значення». 

Вона досить високого рівня складності, але її вивчення стимулює розвиток 

мислення молодших школярів. Перед тим вони вивчали 1, 2 і 3-тю відміни 

іменників, закінчення іменників, які належать до різних відмін, перебуваючи в 



одному і тому ж відмінку. Тепер учні повинні абстрагуватися від 

відмінностей, характерних для всіх типів відміни, і осмислити значення 

конкретного відмінка. Так, безприйменниковий орудний відмінок, який 

залежить від дієслова, має найтиповіше значення знаряддя чи засобу, за 

допомогою якого виконується дія (гратися м´ячем, малювати пензлем, писати 

ручкою тощо). Таке узагальнення являє собою більш високий рівень 

мислення. 

2. Принцип навчання швидким темпом. Він органічно пов´язаний із 

попереднім і передбачає відмову від одноманітного повторення пройденого 

матеріалу. Суть його полягає в тому, щоб діти безперервно збагачували свій 

розум різноманітним змістом, який створює сприятливі умови для глибшого 

осмислення набутих знань. Однак не варто вдаватися до поспішності в 

навчальній роботі і збільшувати кількість завдань для школярів. 

Дієвим у такому навчанні є застосування диференційованого (франц. 

differentiation, від лат. differentia — відмінність) підходу, за якими одні й ті 

самі теми програми сильні і слабкі учні вивчають з неоднаковою глибиною. 

3. Принцип провідної ролі теоретичних знань. Він орієнтує на зосередження 

уваги не на всіх складностях, а на пов´язаних із теоретичним осмисленням 

явищ, виявленням їх внутрішніх суттєвих зв´язків. Головним у навчальному 

процесі є розмежування різних ознак об´єктів і явищ, що вивчаються. 

Здійснюється воно в межах принципу системності й цілісності, згідно з яким 

кожний елемент засвоюється у зв´язку з іншим і всередині певного цілого. У 

формуванні понять, способів мислення, діяльності домінує індуктивний шлях, 

який передбачає перехід від спостереження одиничних фактів і явищ до 

встановлення загальних закономірностей, правил, законів. Особливу роль 

відіграє процес порівняння, яке дає змогу з´ясувати подібність і відмінність 

явищ і речей, диференціювати їх властивості, відношення. Значна увага при 

цьому приділяється розвитку аналізуючого спостереження, здатності до 

виокремлення різних аспектів і властивостей явищ, їх чіткому мовленнєвому 

вираженню. 

Однак цей принцип не заперечує ролі образних уявлень молодших школярів, а 

лише стверджує неможливість визнання конкретного мислення провідним у 

розумовому розвитку учнів початкових класів. 

Його застосовують під час вивчення всіх предметів. У технології 

розвивального навчання Л. Занкова формування навичок відбувається на 

основі повноцінного загального розвитку, на базі глибокого осмислення 

відповідних понять, відношень, залежностей. 

4. Принцип усвідомлення школярами процесу учіння. Цей принцип випливає 

із загальноприйнятого дидактичного принципу свідомості і передбачає 

усвідомлення учнями способів дій і операцій, за допомогою яких відбувається 

процес учіння, що є передумовою розуміння навчального матеріалу, вміння 

застосовувати теоретичні знання на практиці, оволодіння мислительними 

операціями (порівняння, синтез, узагальнення), а також позитивного ставлення 

школярів до навчальної праці. Адже одна з найважливіших умов розвитку 

учня полягає в тому, що процес оволодіння знаннями і навичками є об´єктом 



його усвідомлення. Тому навчальний процес має бути організований так, щоб 

учень з´ясував для себе розташування матеріалу, необхідність заучування 

певних його елементів. 

5. Принцип цілеспрямованої і систематичної роботи з розвитку всіх учнів. 

Зосереджений він на подоланні неуспішності окремих учнів, посиленій увазі 

до їх загального психічного розвитку. Йдеться про виявлення і корекцію тих 

аспектів психічного розвитку, відставання яких було основною причиною 

неуспішності. За традиційної методики для подолання неуспішності слабких 

учнів використовують багато тренувальних вправ, однак це не сприяє 

розвитку дітей, а спричинює ще більше відставання, оскільки вони 

потребують систематичної роботи, спрямованої на їх розвиток. Експерименти 

Л. Занкова засвідчили, що цілеспрямована й систематична робота зумовлює 

зрушення у розвитку слабких учнів і кращі результати у засвоєнні знань і 

навичок. 

            Зміст розвивального навчання зорієнтований на пізнання загальної 

картини світу засобами науки, літератури, інших видів мистецтва. У 

початкових класах, наприклад, він охоплює матеріал із природознавства, 

географії, історії. Особлива увага приділяється зображувальній діяльності, 

музиці, читанню художніх творів, праці в її моральному та естетичному 

значеннях. 

Технологія Л. Занкова передбачає участь школярів у різних видах діяльності, 

використання у викладанні дидактичних ігор, дискусій, а також методів, 

спрямованих на збагачення уяви, мислення, пам´яті, мови. Вона виявила свою 

ефективність на всіх етапах організації процесу навчання, передусім у 

розвитку психічних функцій молодших школярів. Однак здійснені протягом 

60—70-х років XX ст. спроби впровадити її у масову шкільну практику не 

були успішними, оскільки вчителі не змогли забезпечити нові програми 

відповідними технологіями навчання. 

            Орієнтація школи наприкінці 80-х — на початку 90-х років XX ст. на 

особистісно-розвивальну освіту оживила інтерес до цієї концепції. Але її 

глибинний смисл для багатьох дотепер залишається непізнаним і 

нерозкритим. Через те дидактичні її принципи враховуються частково і 

впроваджуються поверхово. 

 

3.Технологія особистісно-розвивального навчання  

Ельконіна — Давидова. 
Найпослідовніше ідеї Л. Виготського щодо можливості та доцільності 

навчання, орієнтованого на розвиток дитини, були розвинуті у психологічній 

теорії діяльності (О. Леонтьєв, П. Гальперін, О. Запорожець та ін.), що 

зумовило кардинальний перегляд традиційних уявлень про розвиток і його 

співвідношення з навчанням. Її прихильники вже не вважали метою розвитку 

дитини розвиток її пізнавальних функцій (мислення, пам´яті, сприймання 

тощо), найголовнішим, на їх погляд, є становлення її як суб´єкта 

різноманітних видів і форм людської діяльності. 

Д. Ельконін, розвиваючи ідеї свого вчителя Л. Виготського, досліджував 



широке коло проблем дитячої та педагогічної психології. Центральною 

проблемою його досліджень була природа дитинства й глибинні закони 

психічного розвитку дитини. Спираючись на поняття «провідна діяльність», 

обґрунтоване ним спільно з О. Леонтьєвим, Ельконін створив розгорнуту 

періодизацію психічного розвитку в дитячому віці, описав усі основні типи 

провідної діяльності дитини від народження до 17 років. Він є автором теорії 

ігрової та навчальної діяльності, ефективної технології навчання дітей на 

основі звукового аналізу слова. 

Своєрідність навчальної діяльності школярів Д. Ельконін убачав не в 

засвоєнні знань і вмінь, а в самозміні дитини. При цьому школяр свідомо 

сприймає навчальну діяльність як особливу діяльність, особисту мету. Так на 

початку 60-х років XX ст. було сформовано основи концепції розвивального 

навчання, в якій дитина є не об´єктом впливів учителя, а суб´єктом учіння, 

який самозмінюється. Для розрізнення традиційного поняття «навчальна 

діяльність», тотожного поняттю «учіння», у системі розвивального навчання 

використовують поняття «цілеспрямована навчальна діяльність». 

Спільно з Д. Ельконіним працював його колега В. Давидов. Вони керували 

багатоплановим експериментальним дослідженням щодо формування у 

молодших школярів ставлення до навчальної діяльності як до особистої мети 

свого розвитку, яке мало підтвердити гіпотезу щодо розвивального навчання. 

Експеримент тривав у школах Харкова, Києва, Москви, деяких інших містах. 

До безпосереднього аналізу перебігу та результатів експерименту було 

залучено спеціалістів із соціології освіти, психології розвитку, теорії 

пізнання та розвитку. Результати цих досліджень дали підстави для висновку, 

що дитина молодшого шкільного віку може розв´язати свої освітні завдання, 

якщо у структурі її психіки сформуються і розвинуться такі психічні 

новоутворення, як абстрактно-теоретичне мислення, здатність до довільного 

(усвідомленого та цілеспрямованого) управління поведінкою, активність і 

суб´єктність у навчальній діяльності. 

У результаті багаторічних експериментальних досліджень В. Давидов 

обґрунтував способи відбору змісту навчання в початковій школі, які 

враховують особливості та структуру навчальної діяльності й забезпечують 

формування в учнів теоретичного мислення. 

Наприкінці 80-х років XX ст. було розроблено й опубліковано програми 

розвивального навчання для 1—5 класів, видано підручники та методичні 

посібники, що мало забезпечити інтенсивну практичну реалізацію цієї 

концепції. 

Цілеспрямовану навчальну діяльність характеризують такі особливості: 

1. Особлива форма активності дитини, спрямована на зміну себе як суб´єкта 

учіння. Така діяльність орієнтована не на здобуття матеріальних або інших 

результатів, а безпосередньо на розвиток учнів. 

Видатний російський психолог Сергій Рубінштейн (1889—1960) виокремив 

два види (способи) научіння і два види діяльності, в результаті яких людина 

оволодіває новими знаннями і вміннями. Перший зорієнтований на 

оволодіння знаннями і вміннями як на пряму мету, а другий забезпечує 



аналогічний результат через досягнення інших цілей. Учіння в цьому разі є 

не самостійною діяльністю, а процесом, що здійснюється як компонент і 

результат діяльності, до якої він включений. На завершальному етапі 

ефективне, за його твердженням, поєднання обох способів. 

Учні початкових класів у процесі учіння беруть участь у цілеспрямованій 

навчальній діяльності та інших видах діяльності (ігровій, трудовій), 

зорієнтованих на досягнення зовсім інших цілей (виготовлення якоїсь речі, 

деталі, розв´язання задачі тощо). Оволодіння знаннями і вміннями при цьому 

є побічним результатом їх діяльності. Найефективнішим щодо успішності й 

особливо в психічному розвитку школярів є перший спосіб учіння 

(цілеспрямована навчальна діяльність). Згідно з теорією Ельконіна—

Давидова, він має бути провідним, основним у процесі оволодіння новими 

знаннями. Це означає, що мотиви навчальної діяльності (навчально-

пізнавальні) мають бути домінуючими, головними у мотивації учіння 

школярів. 

2. Головним змістом навчання повинні бути загальні способи дій щодо 

розв´язання різноманітних завдань, які спрямовували б діяльність учнів на 

оволодіння цими способами. Як відомо, однією з найхарактерніших ознак 

сформованості в учнів цілеспрямованої навчальної діяльності є розрізнення 

ними конкретного результату своїх дій і загального способу, завдяки якому 

вони його досягли. 

3. Необхідність з´ясування у процесі цілеспрямованої навчальної діяльності 

походження понять і позначуваних ними дій, підтвердження необхідності 

цих понять і дій для теоретичного пізнання відповідної галузі знань, а також 

теоретичних засад дій, що засвоюються. Без цього неможливе свідоме і 

самостійне засвоєння учнями нових понять. Це означає, що у процесі 

навчання знання не повинні даватися в «готовому вигляді», а вивчення 

нового поняття, розділу, теми має починатися з мотивації, тобто з 

роз´яснення, для чого і чому необхідно вивчати певний розділ, тему. 

4. Організація навчання від абстрактно-загального до конкретно-окремого. 

Цим розвивальне навчання принципово відрізняється від традиційної 

дидактики, яка спрямовує пізнавальний процес від окремого до загального. 

Розвивальне навчання спирається на принцип змістового узагальнення, 

згідно з яким загальні знання передують знанням окремим, конкретним. Це 

означає, що вивчення певного розділу повинно починатися з ознайомлення 

школярів із загальними, абстрактними його основами, а потім поступово 

збагачуватися конкретними фактами та знаннями. Наприклад, перш ніж 

освоювати окремі способи математичних дій, необхідно з´ясувати сутність 

поняття «число» як відношення величин, що є передумовою усвідомленого 

конструювання способів дій з будь-якими числами (цілими і дробовими, 

додатними і від´ємними). 

На думку В. Давидова, принцип змістового узагальнення та утворення 

теоретичного поняття полягає у виокремленні загальної форми різноманітних 

явищ, у з´ясуванні походження змісту поняття. Подальше засвоєння 

відбувається «сходженням» від абстрактного до конкретного. Через 



недотримання цього принципу у процесі засвоєння виникають труднощі для 

дітей. Наприклад, неусвідомлення учнями закономірностей орфографії, 

системності її понять і правил спричинене тим, що матеріал з орфографії 

сприймається не в системі, а як ізольовані правила, поняття. Застосування 

фонематичного принципу орфографії передбачає формування у молодших 

школярів поняття «фонема» як основи для навчання загального способу 

виокремлення і написання всіх орфограм. Отже, молодші школярі, 

засвоюючи теоретичні основи рідного письма, оволодівають практичними 

(орфографічними) уміннями. 

Змістові узагальнення становлять основу системи теоретичних знань. До них 

належать: 

– найзагальніші наукові поняття, що виражають глибинні причинно-

наслідкові зв´язки й закономірності, фундаментальні генетично вихідні 

явища, категорії (число, слово, енергія, матерія тощо); 

– поняття, в яких виокремлені не зовнішні, предметно-конкретні ознаки, а 

внутрішні зв´язки (історичні, генетичні та ін.); 

– теоретичні образи, одержані шляхом мислительних операцій з 

абстрактними об´єктами. 

Змістове узагальнення є осягненням предмета не через його наочну, 

зовнішню подібність з іншими, а через приховані конкретні взаємозв´язки, 

через суперечливий шлях його внутрішнього розвитку. Наприклад, поняття 

«плід» може бути емпіричним (заснованим на досвіді), якщо брати до уваги 

його зовнішні ознаки (зародок у період внутріутробного розвитку; орган 

рослини, утворений з квітки для формування і захисту насіння). І змістовим, 

якщо абстрагувати його до всезагальних процесів розвитку, зміни (результат 

процесу розвитку). 

5. Науково-теоретичний характер цілеспрямованої навчальної діяльності. У 

процесі досліджень було доведено можливість формування у дітей 

дошкільного віку елементів теоретичного мислення. Тому основний зміст 

навчання повинен бути орієнтований на наукові, а не емпіричні знання. Його 

необхідно спрямувати на формування в учнів науково-теоретичного стилю 

мислення. Цю гіпотезу згодом підтвердили експериментально: в учнів, які 

навчалися за цією методикою, було виявлено значно вищий темп розумового 

розвитку. 

Водночас установка на ранній розвиток абстрактного, понятійного мислення, 

формування його на основі «сходження» від абстрактного до конкретного 

нерідко призводить до недооцінення ролі наочності, конкретизації знань, а 

також значення інших видів мислення, форсований розвиток абстрактного 

мислення без достатньої конкретизації матеріалу, що засвоюється, без зв´язку 

із наочно-практичним і наочно-образним мисленням може спричинити 

формальне засвоєння знань, утворення порожніх, відірваних від живої 

дійсності абстракцій. 

Очевидно, мають рацію педагоги, психологи, які застерігають від 

невиправданого протиставлення емпіричного і теоретичного узагальнень, 

диференціації мислення на емпіричне і теоретичне як самостійних форм 



пізнання. Адже обидва види мислення безперервно взаємодіють щодо змісту, 

взаємодоповнюються: емпіричні знання (абстракції, поняття тощо), як 

відомо, становлять основу розвитку теоретичних знань, а теоретичні знання 

розширюють сферу функціонування знань емпіричних. 

Відповідно до особливостей цілеспрямованої навчальної діяльності 

формується її структура, складовими якої є навчально-пізнавальні мотиви, 

навчальне завдання, навчальні дії, оцінювання. 

Навчально-пізнавальні мотиви. Цілеспрямована навчальна діяльність, за 

словами Д. Ельконіна, «повинна спонукатися адекватними мотивами», 

безпосередньо пов´язаними з її змістом, тобто мотивами набуття 

узагальнених способів дій (мотиви власного зростання, самовдосконалення, 

самопізнання). Сформувавши такі мотиви у ранньому віці дитини, значно 

легше підтримувати, наповнювати новим змістом загальні мотиви діяльності 

школяра, пов´язані з його позицією, участю в суспільно значущій діяльності. 

Завдяки цьому для учня набувають глибокого суспільного смислу особисте 

вдосконалення, особисті успіхи. 

Учитель, здійснюючи розвивальне навчання, метою якого є засвоєння 

системи наукових понять, повинен організувати адекватну цьому завданню 

навчальну активність учнів. Навчання, спрямоване на засвоєння способів 

розв´язання типових завдань, базується на навчальній активності 

репродуктивного (відтворювального) типу. Організація такої активності 

передбачає, що учні чітко виокремлюють і фіксують запропонований для 

засвоєння спосіб дії, усвідомлюють його смисл і побудову, здатні більш-

менш точно відтворити його при виконанні відповідних вправ. 

Для забезпечення цих важливих умов успішності відтворювальної навчальної 

активності школярів учитель має продемонструвати і пояснити зразок для 

засвоєння способу розв´язання, забезпечити надійний контроль за 

правильністю його застосування при розв´язанні тренувальних завдань. 

Демонстрація, пояснення і контроль визначають суть методів, на яких 

ґрунтується традиційне навчання. Однак ці дії можна реалізувати по-різному. 

Наприклад, обмежитися демонстрацією готового зразка чи сконструювати 

його спільно з учнями; побудувати своє пояснення у формі коментаря до 

зразка чи створити відповідну проблемну ситуацію; запропонувати вправу, 

виконання якої не припускає ніяких відхилень від заданого зразка, чи 

систему завдань «на розуміння». Від цього залежить ефективність методів 

навчання, але суть їх незмінна: всі вони є варіантами ілюстративно-

пояснювального методу, розрахованого на організацію навчальної активності 

відтворювального типу. 

Система розвивального навчання молодших школярів може успішно 

функціонувати за пошуково-дослідницької навчальної діяльності, яка 

розпочинається з формулювання для учнів навчального завдання, що вимагає 

від них якісно нового розуміння аналізу ситуації і своїх дій. 

Пошуково-дослідницький метод — метод залучення учнів до самостійних і 

безпосередніх спостережень, на основі яких вони встановлюють зв´язки 

предметів і явищ дійсності, роблять висновки, пізнають закономірності. 



Внесення елементу дослідження в навчальну діяльність сприяє вихованню в 

школярів активності, ініціативності, допитливості, розвиває їхнє мислення, 

заохочує потребу дітей у самостійних пошуках. 

Навчальне завдання. Обґрунтовуючи це поняття, В. Давидов і Д. Ельконін 

тлумачили його як мету, що постає перед учнем у формі проблемного 

завдання, яке створює навчальну (проблемну) ситуацію. Під час її 

розв´язання учні засвоюють загальний спосіб роботи з матеріалом, 

поширюючи його на розв´язання інших завдань. Оволодіння цим способом, 

його застосування є головною метою навчальної діяльності. 

Поставивши перед учнями навчальне завдання, вчитель організовує його 

розв´язання, тобто власне пошукову діяльність. Для цього він повинен бути 

реальним учасником спільного пошуку, а не його керівником. Усі його 

міркування про конкретні дії учнів, пропозиції щодо варіантів розв´язання 

завдань мають бути відкритими для критичного аналізу та оцінювання так 

само, як і дії учнів. 

Навчальні дії. Суть їх полягає у розв´язанні навчального завдання. До таких 

дій належать: 

– виокремлення проблеми із поставленого завдання; 

– виокремлення загального способу розв´язання проблеми на основі аналізу, 

загальних відношень у матеріалі, що вивчається; 

– моделювання загальних відношень навчального матеріалу і загальних 

способів розв´язання навчальних проблем у предметній, графічній або 

буквеній формі; 

– конкретизація та збагачення окремими виявами загальних відношень і 

загальних способів дій; 

– контроль за процесом і результатами навчальної діяльності, за виконанням 

попередніх завдань; 

– оцінювання засвоєння загального способу як результату розв´язання 

навчального завдання. 

Переконавшись, що навчальне завдання розв´язане, тобто встановлено і 

зафіксовано вихідний спосіб дії, учитель організовує оцінювання розв´язку. 

Оцінювання. Дає змогу визначити рівень придатності віднайденого способу 

для розв´язання інших завдань. Вони можуть бути сконструйовані учителем 

разом з учнями шляхом зміни умов вихідного завдання, у процесі 

розв´язання якого було знайдено спосіб дії. 

Отже, основними складовими пошуково-дослідницького методу, що 

відповідає цілям і змісту розвивального навчання, є: 

– формулювання навчального завдання; 

– спільне з учнями розв´язання навчального завдання; 

– організація оцінювання віднайденого способу дії. 

Відповідно до структури цілеспрямованої навчальної діяльності розроблено 

типологію уроків: 

– уроки формулювання навчального завдання; 

– уроки моделювання способів розв´язання навчальних проблем; 

– уроки контролю за результатами навчальної діяльності; 



– уроки оцінювання результатів розв´язання навчального завдання. 

Кожний із цих типів уроків має свою специфіку. Своєрідність уроків 

першого типу полягає в тому, що навчальне завдання постає лише наприкінці 

заняття, тобто учень протягом уроку осмислює те, чого не знає. На уроках 

моделювання сформульоване на попередньому уроці завдання розглядається 

як модель і потребує нового способу дій. 

Для реалізації технології розвивального навчання учителю необхідно не 

лише адаптувати її до конкретної навчальної ситуації, а й забезпечити 

принципово інший тип взаємодії з учнями. 

Можливості і характер взаємодії учителя й учнів, тобто їх участі у 

розв´язанні навчального завдання, обумовлюються його змістом і умовами 

розв´язання. Оскільки навчальні завдання в традиційному і розвивальному 

навчанні принципово відрізняються, суттєві відмінності має і взаємодія між 

учителем та учнями у процесі розв´язання цих завдань. 

Взаємодія між учасниками традиційного процесу навчання базується на 

жорсткому і послідовному поділі функцій управління і виконання, кожна з 

яких закріплюється за однією із сторін, що взаємодіють, зумовлює характер 

відносин між ними, сформованих за типом керівництва — підкорення. Стиль 

цих відносин може варіюватися від демократичного до авторитарного, але 

суть їх завжди буде незмінною: учитель веде учнів до передбаченої мети, а 

вони йдуть за вчителем. 

У системі розвивального навчання навчальне завдання вимагає від учителя й 

учнів пошуку способів здійснення конкретної дії. Спільний пошук 

передбачає не поділ функцій між ними, а виокремлення послідовних етапів 

розв´язання навчального завдання. Ступінь і форми участі учителя й учнів у 

такій діяльності залежать від реальних можливостей учня, з розширенням 

яких учитель відкриває йому нові ланки спільної діяльності. 

Носієм навчальної діяльності є її суб´єкт. Молодший школяр здійснює власну 

навчальну діяльність спочатку разом з іншими і з допомогою вчителя. У цій 

взаємодії він поступово, розвиваючись як суб´єкт навчальної діяльності, стає 

учнем, тобто дитиною, яка змінює і вдосконалює саму себе. Для цього учень 

повинен знати про обмеженість своїх можливостей, прагнути й уміти долати 

її, а значить аналізувати власні мислительні дії та знання, тобто рефлексувати 

(лат. reflexio — відображення, аналіз). 

Ефективним щодо розвитку рефлексивності є ведення щоденника, який за 

формою суттєво відрізняється від традиційного шкільного щоденника. За 

розвивального навчання ведення щоденника допомагає учневі утвердитися як 

особистості, здатній критично мислити, діяти, розвиватися. Однією з 

передумов цього є розвиток його самооцінки. 

У молодшому шкільному віці, для якого характерні втрата безпосередності у 

соціальних відносинах, переживання, пов´язані з оцінюванням і контролем, 

особливо гостро відчувається потреба в самооцінці, самоствердженні та 

самореалізації. Становлення і розвиток їх відчутно пом´якшує перехід 

дитини в новий психологічний період її життя, робить його 

результативнішим. 



Система розвивального навчання розкриває широкі можливості для розвитку 

самооцінки учня, допомагає усвідомити себе як суб´єкта, що 

саморозвивається, самостійно здобуває знання. Навчальна діяльність 

потребує рефлексії-оцінки того, ким учень був і ким став, яких результатів і 

завдяки чому досягнув, які труднощі відчуває і як їх долати. 

Щоденник, який використовують у системі розвивального навчання, має такі 

особливості: 

– фіксує статус молодшого школяра як учня, є формою самовираження і 

самоствердження, яка дає змогу побачити рівень своїх досягнень і 

самовизначитися в навколишньому світі, краще зрозуміти себе, свою 

унікальність і цінність; 

– є способом наукової організації навчальної праці через самооцінку, 

засвоєння, усвідомлення інтересів тощо; 

– за змістом і обсягом рубрик він розвивається разом з учнем, що залежить 

від його особистісних особливостей та новоутворень; 

– сприяє матеріалізації поточної (у формі лінійок щоденно) і поетапної (у 

формі лінійок або словесної самооцінки за основними віхами життя) 

рефлексивності. 

Зміст щоденника визначають сітка, що організовує навчальну працю учнів, і 

рубрики, в яких вони виражають своє ставлення до себе, своєї навчальної 

діяльності та навколишнього світу. Як правило, він містить такі рубрики: 

«Мені дуже подобається», «Мені зовсім не подобається», «Все дуже цікаво», 

«Мої успіхи», «Ніяк не можу зрозуміти», «Хочу знати», «Хочу вміти», «Хочу 

стати», «Візитна картка вчителя», «Моє здоров´я» тощо. 

Регулярно наприкінці навчального дня у щоденниках і протягом навчального 

дня у зошитах на трьохрівневих лінійках діти відмічають рівень і якість своїх 

навчальних та інших досягнень, з допомогою учителя встановлюють 

залежність (взаємозміну) рівнів різних критеріїв оцінювання, оскільки зі 

зміною одного рівня оцінювання змінюється рівень іншого критерію. 

Об´єктами самооцінки уміння вчитися є мотивація (інтерес до пізнання світу 

і завдяки цьому зміна себе), навчальні дії як складова навчальної діяльності, 

співробітництво (уміння спілкуватися, дотримуючись моральних норм, 

уміння вдумливо працювати) і деякі особистісні якості. 

Щодо критеріїв, за допомогою яких діти оцінюють себе, іншого, групу, весь 

клас у формі лінійок у зошитах, щоденнику та на загальнокласній лінійці, 

використовують такі позначки і скорочення: 

А — 

акуратність 

ПР — правильність 

ГР — грамотність 

І — інтерес 

СТ — старанність 

К — краса 

В — видумка 

ТР — трудність 

Р — розуміння 

КР — контроль і т. д. 

Розвивальне навчання суттєво впливає і на розвиток емоційної сфери 

учнів. Якісно виконана робота викликає задоволення, що діє значно краще, 

ніж найвищий бал, виставлений учителем. У процесі навчального 



спілкування у молодших школярів з´являється почуття поваги до іншої 

людини, її позиції, думки, не пов´язане з особистими симпатіями й 

антипатіями. Новим змістом наповнюється для них почуття справедливості, 

інтенсивно формується почуття власної відповідальності за спільну справу. 

Отже, учіння, набуваючи форми спілкування, стимулює розвиток почуттів, 

які визначають моральне обличчя особистості. 

Головним інструментом учителя в навчально-виховному процесі є запитання. 

В педагогічній науці його не відносять ні до категорій дидактики, ні до 

прийомів, ні до способів, ні до засобів. Попри те, саме умінням віртуозно 

застосовувати запитання на уроці пояснюють успіхи багатьох учителів-

новаторів. Невипадково знамениті діалоги Сократа, що прислужилися 

формуванню особливого мистецтва і науки — маєвтики — побудовані на 

особливій системі формулювання запитань співрозмовнику. 

За характером і рівнем розвивального впливу на учнів запитання 

класифікують на нижчі, середні і вищі. Запитання нижчого рівня здійснюють 

лише функцію контролю знань. Запитання середнього рівня — навчально-

освітню функцію, вищого рівня — розвивальну. 

Розрізняють запитання за зовнішньою і внутрішньою орієнтацією. 

Запитанням зовнішньої орієнтації властива контролююча функція, 

внутрішньої орієнтації — гностична (пізнавальна), діагностична 

(розпізнавальна), прогностична (заснована на передбаченні), адаптивна 

(пристосувальна), медіативна (посередницька), пансофійська (заснована на 

всезагальній мудрості), сугестивна (навіювальна). 

Запитання мають утворювати систему або типологію, для якої обов´язковими 

є такі показники: 

– охоплення змістової сторони предмета, що вивчається; 

– передбачення навчання учнів узагальнених прийомів розумової діяльності, 

операцій мислення, а загалом — методів науки, втілених в узагальнених 

способах розв´язання; 

– орієнтованість на формування творчого мислення; 

– орієнтація на різні рівні складності; 

– передбачення освоєння матеріалу, що вивчається, через емоційно-моральну 

сферу. 

Для розвивального навчання велику цінність мають запитання евристичного 

рівня, спрямовані на розвиток дітей. Їх поділяють на три групи, беручи за 

основу аспекти їх розвивального впливу. До першої групи належать 

запитання, які містять (виражають): 

– суперечливі точки зору щодо теми, яка вивчається; 

– неправильні побутові уявлення учнів про факти і явища з їх науковим 

поясненням; 

– різні судження учнів; 

– боротьбу ідей в історії науки, що вивчається; 

– різні способи розв´язання проблем науки; 

– спонукання до виявлення причинно-наслідкових зв´язків фактів, явищ і їх 

властивостей; 



– спонукання до узагальнених умовисновків за змістом, що вивчається. 

Друга група містить запитання, що передбачають: 

– аналіз причинно-наслідкових зв´язків фактів, явищ, ознак; 

– порівняння фактів, явищ за різними ознаками; 

– формулювання власного визначення понять; 

– характеристику конкретного прийому або операції мислення, перенесення 

їх на конкретний матеріал, який вивчається; 

– конкретизацію або абстрагування; 

– класифікацію фактів, явищ, які вивчаються, їх властивостей тощо. 

Запитання евристичного рівня, які належать до третьої групи, спонукають 

учнів до таких видів діяльності: 

– самостійне перенесення знань і вмінь у нову ситуацію, актуалізацію 

попередніх знань; 

– пошук нових проблем у стандартних ситуаціях; 

– виявлення нових функцій знайомого об´єкта; 

– виявлення структури об´єкта чи явища, яке вивчається; 

– виявлення альтернативного рішення; 

– комбінування раніше відомих способів розв´язання у новий спосіб. 

Отже, особистісно-розвивальне навчання як новий спосіб у педагогічній 

практиці і науці, що поступово замінює пояснювально-ілюстративний спосіб, 

характеризується такими особливостями: 

– врахування і використання закономірностей розвитку, пристосування до 

рівня і особливостей індивіда; 

– зорієнтованість педагогічного впливу на випереджання, стимулювання, 

спрямування і прискорення розвитку успадкованих задатків особистості; 

– ставлення до дитини як до повноцінного суб´єкта діяльності; 

– спрямованість на розвиток усієї сукупності якостей особистості; 

– здійснення навчання у зоні найближчого розвитку дитини; 

– побудова змісту навчання за логікою теоретичного мислення (провідна 

роль теоретичних знань, узагальнень, дедукція, змістова рефлексія); 

– здійснення навчання як цілеспрямованої навчальної діяльності, в якій 

дитина свідомо ставить цілі і завдання самозмінюватися і творчо їх досягати; 

– здійснення навчання на основі розв´язання навчальних завдань; 

– колективна діяльність, діалог-полілог, ділове спілкування дітей; 

– оцінювання результатів з огляду на суб´єктивні можливості учнів. 

Концепція розвивального навчання Ельконіна — Давидова спрямована 

передусім на розвиток творчості як основи особистості. Багато її положень 

підтверджено у процесі експериментів, які тривають і нині. 

У 1994 р. було створено професійну міжнародну громадську організацію — 

Асоціацію «Розвивальна освіта» (початкова назва — «Розвивальне 

навчання»), президентом якої є російський учений Володимир Зінченко. 

Асоціація покликана допомогти вчителям освоїти технологію розвивального 

навчання, сприяти її розвитку. 

Із 1997 р. щорічно проходять Міжнародні інтелектуально-творчі олімпійські 

ігри шкіл, що працюють за системою Ельконіна — Давидова. У них беруть 



участь різновікові команди учнів (2—4 класи) і педагоги з багатьох міст 

Росії, України, Латвії, Казахстану. Олімпіаду проводять у три тури, які 

відрізняються за цілями, формами проведення і критеріями оцінювання 

результатів. Перший тур (командний, різновіковий) спрямований на 

виявлення рівня оволодіння дітьми груповими формами робіт. Для цього 

учасникам пропонують розв´язання завдання, зміст якого має 

міждисциплінарний характер. Другий тур (парний) зорієнтований на 

перевірку вміння дітей працювати в парі. Третій тур має індивідуальний 

характер. Предметні завдання диференційовані для різних вікових категорій 

учнів. Мета заключного туру полягає у виявленні найздібніших учнів з 

різних предметів. Участь в олімпіаді є ще одним етапом розкриття творчих 

можливостей дітей, їх здатності до аналізу, планування та рефлексії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 4. Технології раннього навчання дітей М. Зайцева та Г. Домана. 

Мета: розкрити зміст педагогічних технологій видатних педагогів; розвивати 

пам'ять, увагу;и виховувати інтрес до прдемету. 

 

План 

1. Особливості змісту педагогічних технологій М. Зайцева. 

2. Технології раннього навчання Г. Домана. Особливості змісту 

технологій Г. Домана. 

Рекомендована література 

Основна література  

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний 

посібник – К., Академвидав, 2004 – 352 с. 

 

1. Особливості змісту педагогічних технологій М. Зайцева. 
Технології раннього навчання спрямовані на опанування грамоти та 

математичний розвиток дітей. Технологія навчання грамоти пропонує 

оригінальний шлях до читання через письмо (від письма кубиками — до 

читання). Свого часу цей метод запропонувала і розробила М. Монтессорі. 

Ріднить педагогічну технологію М. Зайцева з цим методом відмова від 

фонемного принципу навчання читання, замість якого пропонується 

складовий. М. Зайцев посилається на здобутки М. Монтессорі і в методиці 

формування елементарних математичних уявлень (математичний посібник 

«Столік»), умінь виконувати складні математичні операції без 

перевантаження і виснаження. 

Гра-посібник «Кубики Зайцева» містить 52 картонки які можна легко скласти 

в кубики, три таблиці та методичні коментарі. Кубики поділяють за різними 

критеріями: 

– за кольоровими ознаками (колір, поєднання кольорів, одно-, двобуквені 

склади з буквами трьох кольорів). За кольором кубики розпізнають, 

послуговуючись такою схемою: «золотий» — жовтий, «залізний» — сірий, 

«дерев´яний» — світло-коричневий, білий. За поєднанням кольорів: «залізно-

золотий», «дерев´яно-золотий», «залізно-дерев´яний»; 

– за об´ємом кубики поділяють на великі й маленькі, великі подвійні (склеєні 

один з одним), маленькі подвійні; 

– за звучанням наповнювача (кубики Зайцева, що звучать): «золоті», 

«залізні», «дерев´яні», «залізно-дерев´яні», відсутність звуку; 

– за вібрацією наповнювача, яка сприймається пальцями руки, що тримає 

кубик; 

– за вагою; 

– за поєднаннями ознак. 

М. Зайцев розглядав склад як «мускульне зусилля мовного апарату, що 

усвідомлюється», кожну букву саму по собі, кожну букву на позначення 

приголосного звука з наступною, яка позначає голосний, або кожну, що 

передає приголосний з м´яким знаком. 

Склади розташовують у таблиці, зіставляючи і співвідносячи їх за 



дзвінкістю, глухістю, твердістю, м´якістю. 

Навчання читання за кубиками М. Зайцева відбувається у три етапи: 

1. Ознайомлення з кубиками і таблицями, вивчення складів. Його метою є 

ознайомлення дітей з кубиками і таблицями, навчання їх розрізняти кубики 

за кольором і звучанням, називати склади на кубиках, знаходити і називати 

склади в таблицях. Кожному кубику відповідає стовпчик або рядок у 

таблицях. Після роботи з кубиками діти за допомогою указки відшукують у 

таблицях потрібні сполучення. У пошуках одного вони встигають перебрати і 

запам´ятати десятки сполучень. Блискуча систематизація допомагає пізнати 

принцип подібності, алгоритми пошуку. 

На цьому етапі діти виконують такі ігрові вправи: «Вгадай, який кубик 

звучить», «Підбери до маленького великий кубик», «Побудуй башточку чи 

паровоз», «Знайди на своєму кубику букву золотого кубика і назви склад», 

«Знайди кубик, який я назвала», «Якого кубика не стало?», «Що змінилось?». 

Коли називають «ім´я» та «прізвище» кубика, склади промовляють: хором; 

дитина, до якої апелює педагог; по черзі (наприклад, Л — ЛА — ЛО — ЛУ 

— ЛИ — ЛЕ). Далі настає черга для ігор «Знайди на картках слово, складене 

з кубиків», «Склади з кубиків слово, написане на картці», «Знайди своє ім´я 

на картці серед інших», «Склади з кубиків назву до картинки», «Складове 

лото» (з використанням картинок із зображенням тварин і неповним 

підписом на картинці та картинок із складом, якого не вистачає). 

На таблицях зображені ті самі кубики, але в розгорнутому вигляді. 

Вихователь указкою показує слова, а діти порівнюють їх із тим словом, що 

вже викладене кубиками. З опорою на такі таблиці трирічний малюк легко 

вивчає до сотні складів та складових пісеньок. Таке проспівування є чудовою 

«гімнастикою для розуму» і сприяє коригуванню звуковимови. Дітям 

подобається супроводжувати пісеньки грайливими рухами рук, плесканням у 

долоні, притупуваннями, за сигналом вихователя робити паузи, співати 

тихіше чи голосніше, швидше чи повільніше. Дуже важливо, щоб діти 

проспівували всі склади, які є в українській мові. Це допомагає зробити для 

них читання легким і зрозумілим. 

2. Читання одного слова. Дітям, які вже вміють викладати з кубиків різні 

слова, пропонують так звані складові картки (написані яскравим великим 

шрифтом). На цьому етапі ускладнюються й ігри. Вони вже потребують не 

тільки зацікавленості дітей, а й їх самоорганізації. Граючи в ігри 

«Здогадайся, де твоє ім´я», «Назви іграшку по-іншому», «Знайди слово 

навпаки» тощо, діти самостійно викладають прості речення, визначають та 

ставлять наголос у словах, розділові знаки. Читання слів з карток 

супроводжується спеціальними завданнями, спрямованими на розвиток 

мовлення, пам´яті та кмітливості. Причому діти швидко навчаються читати 

цілими словами. 

3. Читання тексту, ігри-тексти з кубиками. Цей етап передбачає закріплення 

вміння дітей впевнено читати окремі слова, читати слова у реченнях і 

відтворювати суть прочитаного. Дітям пропонують ігри з картками, ігри-

головоломки з кубиками і роботу з текстом: «Підбери потрібний колір», 



«Підбери потрібне слово», «Який предмет я загадала?», «Знайди 

продовження слова» та ін. Так, у грі «Схожий — несхожий» використовують 

картки зі словами: м´яч, куля, троянда, ромашка, сонечко, хрущ, лисиця, 

вовк, трактор, вантажівка. Вихователь описує предмети, наприклад: «Дві 

квітки. Одна з білими пелюстками і жовтою серединою. Друга з рожевими 

пелюстками і колючками. Одна квітка садова, друга — польова». Діти мають 

порівнювати їх, знаходячи спільні й відмінні ознаки, впізнавати за описом, 

знаходити відповідь серед карток. 

Після того як діти навчаться читати невеликі тексти (прислів´я, приказки, 

скоромовки, лічилки тощо), вони опановують читання текстів із книжок з 

великим шрифтом і яскравими, виразними ілюстраціями. Вихователь читає 

вголос, а діти стежать за текстом очима і читають внутрішнім голосом. На 

цьому етапі вихователю важливо дбати про освітлення кімнати, навчити 

дітей правильно сидіти під час читання тощо. 

Отже, розвивальний ефект технології навчання читання досягається завдяки 

складовому, а не фонемному принципу навчання; поєднанню навчання зі 

співами; використанню всіх видів пам´яті; максимальній наочності. 

Цей підхід реалізується і у формуванні в дітей елементарних математичних 

уявлень. 

Гра-посібник «Столік» («Мільярдер») зорієнтована на математичний 

розвиток дітей. Базується вона на використанні двох наборів картонних смуг 

(числових стрічок) завдовжки 65 см по 10 шт. у кожному, з рядами чисел: від 

0 до 9, від 10 до 19… від 90 до 99, завширшки від 6 до 23 см (ширина смуги 

зростає із збільшенням значення числового ряду). Відмінність наборів 

полягає в тому, що в одному десяток представлений пірамідкою з кружечків, 

набраних як 4 + 3 + 2 + 1, у другому — двома рядами квадратиків 5 + 5. 

Застосовують і дві таблиці — зелену, що знайомить з використанням знаків 

«+», «-», «=» на елементарних арифметичних прикладах; і червону, яка 

допомагає дитині зрозуміти математичні дії множення і ділення. 

Крім ознайомлення з цифрами, числами і математичними діями, посібник 

представляє будь-яке число в межах сотні у чотирьох образах: звуковому, 

графічному (цифровому), кількісному та компонувальному (можливості 

поділу одного числа на інші або його складання). Наприклад, число 47: 

 



Дитина сприймає його (як і будь-які інші числа) у сукупності ознак: сорок 

сім — чує звуки; бачить, скільки предметів представлено (кружалець, 

квадратиків); як вони скомпоновані: чотири десятки, сім одиниць (сім 

складається з чотирьох і трьох у кружальцях або з п´яти і двох у 

квадратиках), до десяти не вистачає трьох; бачить, як це число виражається 

цифрами. 

Для ознайомлення дітей з числовою стрічкою М. Зайцев пропонує низку 

вправ: 

1. Порахуй, переводячи указку з клітинки в клітинку і голосно називаючи 

числа, від початку до кінця стрічки. 

2. Порахуй по порядку: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 і 100, якщо 

розташувати картку з написаними на ній цифрами під зображенням нуля. 

Через деякий час діти можуть рахувати і в зворотному порядку: 100, 90, 80, 

70 … 10, 0, а пізніше — від ста до нуля: 100, 99, 98, 97, … 3, 2, 1, 0. Дітям 

подобається здійснювати «запуск ракети» із зворотним відліком, щоб, замість 

«нуль», вигукнути: «Пуск!» 

3. Покажи, скільки тобі років. Дитина на числовій стрічці показує (як 

правило, з ентузіазмом), скільки їй років. Аналогічні дії діти виконують, 

відповідаючи на питання про вік братика, сестрички, тата, мами, родичів, 

номер свого будинку, квартири, телефону тощо. Назву вулиці вони 

показують по складовій таблиці (посібник «Кубики Зайцева»). 

За допомогою карток і числових стрічок діти вчаться рахувати двійками, 

трійками, четвірками і т. д. (17, 34, 51, 68, 85), додавати, віднімати, 

розв´язувати задачі, освоювати десяткові дроби тощо. 

До методичних переваг «Століку» належать логічність побудови, що дає 

змогу навіть найменшим дітям оволодіти алгоритмами і здійснювати 

математичні дії з одно- і двозначними числами, та наочність. Гра-посібник 

допомагає дитині розвивати творчість, рухатися, взаємодіяти з однолітками. 

Однією із складових успіху технологій Зайцева є неухильне дотримання 

принципу «від конкретного до абстрактного, від конкретно-образного до 

словесно-логічного». 

Технології М. Зайцева кардинально відрізняються від традиційних методик 

розвитку мовлення дітей і формування в них елементарних математичних 

уявлень. Однак вони засвідчили свою високу результативність, а також 

можливість застосування не лише в освітніх закладах, а й у домашніх умовах. 

2. Особливості змісту технологій Г. Домана. 
Очолювані Г. Доманом спеціалісти в галузі розвитку раннього 

навчання розробили оригінальні технології навчання дітей читання, 

математики, а також технологію, завдяки якій дитина може оволодіти 

енциклопедичними знаннями. 

Технологія навчання дітей читання. Вона принципово відрізняється від 

загальноприйнятої. Називаючи дитину «лінгвістичним генієм», Г. Доман 

переконаний, що її потрібно вчити читати не за буквами і складами, а відразу 

словами, оскільки це значно простіше і доступніше для дітей будь-якого віку, 



починаючи з 6—8 місяців. Це означає, що дитина може навчитися читати 

(про себе) раніше, ніж говорити. 

Ця технологія придатна і для навчання читання дітей іноземними мовами. 

Як свідчать дослідження Г. Домана, дитина запам´ятовує певне слово, 

побачивши і почувши його 12—15 разів. Для цього рекомендується писати 

слова на смужках щільного паперу розміром 10—15 см червоними 

прописними буквами заввишки 7,5 см, оскільки великі букви максимально 

прості для зору, а червоний колір здатний привернути увагу дитини. 

Поступово можна переходити на чорні букви меншого розміру. 

Протягом 5—6 днів дитині показують набори слів (по п´ять у кожному), 

починаючи з одного набору і поступово збільшуючи їх кількість до п´яти. 

Кожний із них показують дитині тричі на день протягом 5 днів, кожне слово 

— до 1 секунди. За день проводять 15 занять тривалістю 5—7 секунд, з 

інтервалом не менше півгодини. Далі у кожному наборі щодня замінюють 

одне слово на нове. 

Дитина будь-якого віку, навчаючись читати, долає 5 етапів, на яких 

об´єктами її уваги є: 

1) окремі слова; 

2) словосполучення; 

3) прості речення; 

4) поширені речення; 

5) книги. 

Перші 15 слів, які пропонують дитині для читання, мають бути 

найзнайомішими і найприємнішими для неї. Як правило, це її ім´я, імена 

родичів, назви улюблених продуктів і видів діяльності, предметів 

домашнього побуту та ін. Потім дають слова, які позначають частини тіла, 

елементи будинку і домашньої обстановки; предмети, що належать дитині, 

продукти харчування тощо. Наступна група слів містить дієслова. Кожне 

нове слово супроводжують демонстрацією дії, яку воно позначає. Пізніше 

пропонують прикметники. 

На кожному новому етапі поступово зменшують висоту букв, дотримуючись 

правила, яке забороняє одночасно зменшувати розмір шрифту і збільшувати 

кількість слів. 

Технологія навчання дітей математики. Її застосовують у ранньому віці 

(2,5—3 років), оскільки вона дає змогу навчити мозок дитини розрізняти 

кількість і, як наслідок, усі обчислення здійснювати як операції з множинами, 

за рахунок чого і досягається їх швидкість. Навчання дітей математики згідно 

з цією технологією передбачає 5 етапів: 

1) упізнавання кількості; 

2) упізнавання рівності; 

3) розв´язання прикладів; 

4) упізнавання цифр; 

5) упізнавання рівності з цифрами. 

Суть технології Г. Домана найчіткіше окреслює перший етап. Для 

впізнавання кількості виготовляють комплект карток з червоними 



кружальцями, від 1 до 100. Навчання починають з карток, на яких нанесені 

кружальця від 1 до 5. Дитині тричі на день послідовно показують картки з 

кількістю кружалець від 1 до 5 і називають відповідне число. Наступного дня 

проводять три заняття з першим комплектом, додаючи ще один комплект — 

з картками від 6 до 10. Його також показують тричі на день. Перед кожним 

наступним показом картки обов´язково перетасовують, щоб їх послідовність 

була непередбачуваною. 

З першими двома комплектами заняття проводять п´ять днів. З шостого в 

кожному комплекті щоденно одну картку змінюють на нову. Приблизно за 50 

днів дитина запам´ятовує всі картки і відрізняє одну від одної. Відтоді вона 

зможе сприймати те, що дорослий може лише бачити. З першого погляду 

вона впізнає 47 кружалець, 47 монеток або 47 мотрійок, виявляючи 

феноменальну здатність до розрізнення: вона завжди відрізняє 99 кружалець 

від 98 і 100. 

Після ознайомлення з числами та їх записом у мозку дитини виникає бачення 

відповідної кількості кружалець, тобто вона здатна «бачити» відповідну 

множину, що дає змогу швидко здійснювати будь-які математичні 

обчислення. Ця здатність є основою особливих математичних здібностей. 

Після подолання п´яти етапів навчання математики розпочинається глибоке 

вивчення математики за підручниками з математики, алгебри, геометрії, 

тригонометрії, вищої математики самостійно або з допомогою старших. 

Технологія формування в дітей енциклопедичних знань. Суть її полягає у 

збагаченні розуму дитини різноманітними фактами, які є основою знань. За 

твердженням Г. Домана, існує певна аналогія між людським мозком і 

комп´ютером: «Мозок, як і комп´ютер, повністю залежить від набору фактів, 

закладених у його пам´ять». У комп´ютері цей запас іменується базою даних, 

а мозок, як висловився Г. Доман, використовує «базу знань». Факти, які 

засвоюють діти, він вважає своєрідними «бітами знань». Малюки вивчають і 

запам´ятовують їх значно швидше й легше, ніж дорослі. Чим менша дитина, 

тим легше й успішніше це їй дається. Але факти становлять лише основу 

знань, а не самі знання. Середній набір фактів свідчить про середнє за рівнем 

знання; великий набір фактів означає, що база для знань перевищує середню. 

Технологія Домана сприяє засвоєнню дитиною десятків тисяч точних, 

надзвичайно цікавих фактів («бітів знань»). Їх подають на картках розміром 

30 х 30 см чітким малюнком, схемою, якісною ілюстрацією, фотографією. На 

зворотному боці кожної картки розміщують пояснювальний текст, який 

зачитує дорослий. 

Щоб зробити інформацію доступнішою для вивчення дитиною, всі галузі 

знань Г. Доман поділив на 10 розділів: 

1. Біологія. 

2. Історія. 

3. Географія. 

4. Математика. 

5. Фізіологія людини. 

6. Загальні закони природознавства. 



7. Музика. 

8. Мистецтво. 

9. Мови. 

10. Література. 

Кожний розділ знання поділено на підрозділи (категорії). 

Наприклад, розділ — Біологія 

Категорія: 

1. Ссавці. 

2. Птахи. 

3. Рептилії. 

4. Амфібії. 

5. Риби. 

6. Молюски. 

7. Комахи. 

8. Квіти. 

9. Дерева. 

10. Кущі. 

Розділ — Географія 

Категорія: 

1. Материки та океани. 

2. Країни Європи. 

3. Країни Америки. 

4. Країни Азії. 

5. Антарктида — міжнародний континент. 

6. Прапори держав світу. 

7. Представники корінного населення країни. 

8. Високі гори. 

9. Великі ріки світу. 

Розділ — Математика 

Категорія: 

1. Геометричні форми у планіметрії. 

2. Кути. 

3. Геометричні об´ємні форми. 

4. Математичні символи. 

5. Аксіоми в геометрії. 

6. Римські цифри. 

7. Метрична система мір довжини. 

8. Метрична система мір ваги. 

9. Вимір часу. 

10. Система дробів. 

Розділ — Музика 

Категорія: 

1. Музичні інструменти. 

2. Ноти. 

3. Символи. 



4. Видатні композитори. 

5. Тривалість музичних інтервалів. 

6. Видатні співаки. 

7. Відомі артисти балету. 

8. Давні музичні інструменти різних народів світу. 

9. Уривки з відомих музичних творів. 

Розділ — Мистецтво 

Категорія: 

1. Видатні художники. 

2. Шедеври Ван-Гога. 

3. Шедеври Пабло Пікассо. 

4. Шедеври Леонардо да Вінчі. 

5. Шедеври Сезанна. 

6. Шедеври Рембрандта. 

7. Шедеври Мікеланджело. 

8. Шедеври Дюрера. 

9. Шедеври Ботічеллі. 

10. Шедеври вітчизняних художників. 

За відповідною логікою формуються «біти знань», наприклад: 

Розділ — Географія 

Категорія — Материки й океани. 

Біти знань (контури кордонів): 

1. Азія. 

2. Америка. 

3. Африка. 

4. Антарктида. 

5. Європа. 

6. Австралія і Океанія. 

7. Атлантичний океан. 

8. Індійський океан. 

9. Тихий океан. 

10. Північний Льодовитий океан. 

Розділ — Математика 

Категорія — Геометричні форми. 

Біти знань (рисунки): 

1. Куб. 

2. Сфера. 

3. Призма. 

4. Циліндр. 

5. Конус. 

6. Піраміда. 

7. Еліпсоїд. 

8. Октаедр. 

9. Додекаедр і т. д. 

Розділ — Музика 



Категорія — Музичні інструменти. 

Біти знань (зображення): 

1. Піаніно. 

2. Скрипка. 

3. Гітара. 

4. Флейта. 

5. Гобой. 

6. Валторна. 

7. Тромбон. 

8. Кларнет. 

9. Барабан. 

10. Віолончель і т. д. 

Розділ — Мистецтво 

Категорія — Шедеври живопису. 

Біти знань (репродукції): 

1. «Джоконда». 

2. «Мадонна з немовлям». 

3. «Соняшники». 

4. «Святе сімейство». 

5. «Три музиканти». 

6. «Весна». 

7. «Марія Медичі». 

8. «Меланхолія». 

9. «Явління Христа народу». 

10. «Весілля» і т. д. 

Для зручності розподілу і вивчення матеріалу кожну категорію розбито на 

комплекти з 10 карток-бітів із найменуванням кожного біта на звороті. 

Пояснювальний текст, що характеризує конкретний біт, має відповідати 

таким вимогам: 

– інформація в ньому повинна бути точною, тобто містити факти, а не 

припущення; 

– інформація має бути зрозумілою, термінологічно точною, без двозначності; 

– текст повинен бути цікавим і, по можливості, з гумором. 

Наприклад: 

Розділ — Музика 

Категорія — Музичні інструменти. 

Комплект — Струнні інструменти. 

Біт — Скрипка. 

Пояснювальний текст: 

1. Скрипка — струнний інструмент. 

2. Скрипка має чотири струни. 

3. На скрипці грають за допомогою смичка. 

4. Смичок виготовляють з кінського волосся, і коли ним водять по струнах, 

утворюються звуки. 

5. Скрипка має різні функціональні частини (перелік). 



6. Струни скрипки кріплять до колок. 

7. Скрипка була вперше виготовлена в Італії у XVI ст. 

8. Перші скрипки використовували як народний інструмент для 

танцювальної музики. 

9. Вперше скрипку було запроваджено в оперний оркестр Клаудіо 

Монтеверді. 

10. Нині скрипка — важливий інструмент симфонічного оркестру: у повному 

оркестрі 35 скрипок. 

Г. Доман рекомендує розпочинати ознайомлення з бітами знань 

представленням 5 різних категорій, кожна з яких містить 5 бітів знань. У 

перші дні слід повторювати: «Це комаха (назва)». Згодом можна вимовляти 

лише найменування бітів, оскільки діти дуже швидко засвоюють правила. 

Кожну категорію потрібно повторювати не менше 3 разів на день. Поступово 

їх кількість збільшують до 10 на день, прискорюють темп їх показу (на 

кожну категорію — не більше 10 секунд). Після цього в кожній категорії 

один біт замінюють на новий. Видалені картки кладуть у картотеку. 

«Життєвий цикл» одного біта — 30 демонстрацій, тобто його показують 

тричі на день протягом 10 днів. 

Відстоюючи право дитини на освіту, яке, за словами Г. Домана, закладено в 

генах, він стверджує: «Кожна дитина після народження володіє більшим 

потенційним інтелектом, ніж той, який використовував при житті Леонардо 

да Вінчі». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тема 5. Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. 

Мета: ознайомити з технологією Г. Альтшуллера; розкрити сутність 

технології розвитку творчої особистості; розвивати пам'ять, увагу; 

виховувати інтерес до предмету. 

 

План 
1. Концептуальні положення технології розвитку творчої особистості. 

2. Особливості змісту технології Г. Альтшуллера. 

 

Рекомендована література 
Основна література  

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний 

посібник – К., Академвидав, 2004 – 352 с. 

 

1. Концептуальні положення технології розвитку творчої особистості. 

Досягнення творчого рівня розвитку особистості можна вважати найвищим 

результатом будь-якої педагогічної технології. Але існують технології, в яких 

розвиток творчих здібностей є пріоритетною метою. Серед них чільне місце 

посідає ТРВЗ — теорія розв´язання винахідницьких завдань, яка ефективно 

сприяє розвиткові технічної творчості загалом і творчої особистості зокрема. 

Створена вона в 1946 р. російським ученим-дослідником, письменником-

фантастом Генріхом Альтшуллером (1926—1998). 

Технологію Альтшуллера протягом тривалого часу з успіхом 

використовували у роботі з дітьми на станціях юних техніків, де і з´явилася її 

друга частина — творча педагогіка, а згодом і новий розділ ТРВЗ — теорія 

розвитку творчої особистості. У 70—80-ті роки XX ст. ТРВЗ широко 

впроваджували в школах і училищах, а з 1987 р. — і в дитячих садках. 

Нині ТРВЗ успішно розвивається в навчальних закладах Києва, Полтави, 

Харкова, Рівного, Луганська та інших міст України. У м. Одесі (під 

керівництвом М. Меєровича і Л. Шрагіної) працює лабораторія «ТРВЗ — 

педагогіка України». 

Теоретичним джерелом технології розвитку творчої особистості є закони 

розвитку технічних систем, пізнання яких передбачає аналіз різноманітної 

патентної та науково-технічної інформації. Як правило, вдосконалення 

технічних систем відбувається у процесі реалізації винахідницьких завдань з 

дотриманням відповідної системи стандартів. Значну роль при цьому відіграє 

систематизований інформаційний фонд, який постійно оновлюється, 

збагачується. 

Як точна наука, теорія розв´язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) має свою 

галузь дослідження і відповідний інструментарій. Попри те, що вона виникла 

у техніці (технічній системі), її ідеї та механізми можуть бути використані 



при розв´язанні нетехнічних творчих завдань у соціальних, наукових, 

художніх системах, тобто в галузі психології, педагогіки, культури та ін. На 

відміну від методик, які становлять сукупність окремих прийомів, ТРВЗ є 

цілісною, самодостатньою технологією, послуговуючись якою можна 

розв´язувати проблеми будь-якої складності. 

У багатьох дослідженнях процесу творчості висловлюються різні, аж до 

діаметрально протилежних, думки щодо ролі й місця інтуїції. Одні вчені 

намагаються підкреслити чи навіть абсолютизувати її провідну роль, інші — 

заперечують вплив інтуїції, зосереджуючись на логічних елементах творчого 

процесу. З прагненням формалізувати цей процес пов´язані зусилля щодо 

створення універсальної науки про творчість — еврилогії. 

За переконаннями Г. Альтшуллера, створенню загальної теорії творчості 

мають передувати дослідження конкретних видів творчості. Лише 

спираючись на окремі теорії творчості (винахідницької, наукової, 

літературної), можна створити загальну теорію творчості, яка, в свою чергу, 

дасть новий поштовх розвитку окремих теорій. 

Теорія Альтшуллера виходить із того, що завдання бувають різними і їх 

неможливо розв´язувати взагалі. Спершу необхідно з´ясувати, чому легко 

розв´язуються прості завдання і важко — складні. У всій сукупності творчих 

завдань було виокремлено п´ять їх рівнів: 

1. Завдання, під час розв´язання яких використовують призначені для цього 

засоби. Знаходять їх у межах однієї вузької спеціальності, обравши одне 

рішення кількох загальноприйнятих і очевидних варіантів. Сам об´єкт при 

цьому залишається без змін. 

2. Завдання, розв´язання яких вимагає певної видозміни об´єкта. При цьому з 

десятків варіантів доводиться обирати оптимальний. Засоби розв´язання 

таких завдань належать до однієї галузі техніки. 

3. Завдання, розв´язання яких приховане серед сотень неправильних, 

оскільки об´єкт, що вдосконалюється, має бути значно змінений. Прийоми 

розв´язання таких завдань знаходять в інших галузях техніки. 

4. Завдання, у процесі розв´язання яких об´єкт, що вдосконалюється, 

змінюється повністю. Пошук рішень, як правило, відбувається не у сфері 

техніки, а в сфері науки. 

5. Завдання, розв´язання яких досягається зміною всієї технічної системи, до 

якої належить об´єкт, що вдосконалюється. Кількість проб і помилок за таких 

обставин зростає до сотень тисяч і мільйонів. Здебільшого засоби 

розв´язання завдань цього рівня знаходяться за межами тогочасних 

можливостей науки. Тому традиційно розв´язанню винахідницького завдання 

передує наукове відкриття. 

Ефективним прийомом розв´язання винахідницьких завдань є переведення їх 

з вищих рівнів на нижчі. Якщо, наприклад, завдання четвертого чи п´ятого 

рівнів, послуговуючись спеціальними прийомами, перевести на перший або 

другий рівень, то далі спрацює звичайний для такої ситуації механізм їх 

розв´язання. Головне, щоб навчитися швидко звужувати пошукове поле, 

перетворюючи «складне» завдання на «просте». 



Творчі, винахідницькі завдання стають такими, оскільки містять у собі 

суперечності, в подоланні яких виявляється сутність творчого процесу. 

ТРВЗ застосовують і для виховання та розвитку мислення людини. Головне 

місце в ній належить життєвій стратегії творчої особистості (ЖСТО) та 

розвитку творчої уяви (РТУ). Як відомо, творчість — це діяльність, яка на 

основі реорганізації наявного досвіду і формування нових комбінацій знань 

породжує нове. Виявляється вона на різних рівнях. Для одного рівня 

творчості характерне використання наявних знань і розширення галузі їх 

застосування; на іншому створюється абсолютно новий підхід, що змінює 

усталений погляд на об´єкт або галузь знань. Суть креативності (творчості) 

як психологічної властивості полягає в інтелектуальній активності й 

чутливості до побічних продуктів діяльності. Творча особистість бачить 

результати, які становлять принципову новизну, а нетворча — лише 

результати, які стосуються досягнення мети (доцільні результати). 

За спостереженнями Г. Альтшуллера, відмінності між вичайним і творчим 

мисленням стосуються багатьох аспектів (табл. 3). 

Таблиця 3. Порівняльна характеристика звичайного і творчого мислення 

Звичайне мислення Творче мислення 

1. Тенденція до полегшення, 

спрощення вимог задачі 

Тенденція до ускладнення вимог 

задачі 

2. Тенденція до ухиляння від складних 

кроків 

Прагнення йти шляхом поглиблення 

складності 

3. Уявлення про об´єкт нечітке, 

зосереджене на об´єкті-прототипі 

Уявлення про об´єкт чітке, 

спрямоване на пошук ідеального 

кінцевого варіанта 

4. Уявлення про об´єкт однобічне, 

поверхове 

Уявлення про об´єкт «об´ємне». 

Охоплює одночасно його підсистему 

й надсистему, до яких він належить 

5. Уявлення про об´єкт без бачення 

його розвитку 

Об´єкт бачиться в історичному 

розвитку: у минулому, сьогоденні й 

майбутньому, якщо буде збережена 

лінія розвитку 

6. Уявлення про об´єкт «жорстке» Уявлення про об´єкт «пластичне», 

легко піддається змінам у просторі й 

часі 

7. Пам´ять підказує близькі, а тому 

слабкі аналогії 

Пам´ять підказує далекі (а тому 

сильні) аналогії, причому запас 

інформації постійно поповнюється за 

рахунок добору принципів, прийомів 

8. Бар´єр спеціалізації з часом стає все 

вищим 

Бар´єр спеціалізації постійно 

руйнується 

9. Рівень управління мисленням не Мислення стає все більш керованим: 



зростає дослідник оцінює розвиток мислення, 

відхиляє невдалі варіанти, легко 

здійснює розумові експерименти 

За результатами аналізу методів активізації мислення було зроблено 

висновок, що здатність розв´язувати творчі завдання можна і потрібно 

розвивати через навчання. Так було спростовано думку про «осяяння», яке не 

піддається управлінню і відтворенню. 

Результати психолого-педагогічних досліджень свідчать, що, коли дитині 3—

6 років, її творча уява, фантазія сягають найвищого розвитку. Та якщо три-

чотирирічний малюк мислить нестандартно, часом навіть інтуїтивно, то 

згодом ця здатність зникає, оскільки дітей вчать сприймати вже готове, всіма 

доведене. Навіть молодші школярі настільки пригноблені стереотипами 

мислення (у ТРВЗ — психологічною інерцією), що їх уже неможливо 

навчити грамотно творчо мислити. 

Психологічна інерція є бар´єром при створенні, застосуванні нового. Такими 

психологічними бар´єрами можуть бути: 

– боязнь втрутитися в чужу галузь, породжена вузькою спеціалізацією; 

– боязнь видатися некомпетентним, що породжує боязнь критики; 

– страх перед авторитетом; 

– боязнь ідеального як чогось недосяжного, нереального; 

– невміння сприймати об´єкт у незвичній функції, тобто творча сліпота. 

Для усунення цих бар´єрів необхідно дотримуватися основних принципів 

стимулювання творчої активності, які передбачають: 

– створення для дитини безпечної психологічної бази, до якої вона могла б 

повертатися, будучи «здивованою» власними відкриттями у процесі пошуків 

нестандартних рішень; 

– підтримання здатності дитини до творчості, неприпустимість несхвальної 

оцінки творчих спроб; 

– терпимість до незвичних ідей і запитань, необхідність відповідати на всі 

запитання дітей тощо. 

Важливим для педагогів є дотримання розроблених професором К. 

Вайнцвангом «заповідей» творчої особистості: 

– будь господарем своєї долі; 

– досягни успіху в тому, що любиш; 

– зроби свій конструктивний внесок у спільну справу; 

– вибудовуй свої відносини з людьми на довірі; 

– розвивай свої творчі здібності; 

– культивуй у собі сміливість; 

– піклуйся про своє здоров´я; 

– не втрачай віри в себе; 

– намагайся мислити позитивно; 

– поєднуй матеріальний достаток із духовним задоволенням. 

Стосовно дитини концепція ТРВЗ понад усе ставить принцип 

природовідповідності, згідно з яким педагог, навчаючи дитину, повинен 



знати і враховувати її природу. Водночас вона спирається на положення Л. 

Виготського про те, що дитина дошкільного віку приймає програму навчання 

тією мірою, якою ця програма стає її власною. 

ТРВЗ застосовують і в музиці, літературі, журналістиці, менеджменті, 

рекламі тощо. Розроблено курс соціальної ТРВЗ (розв´язання життєвих 

проблем). У мережі Інтернет є більше 5000 посилань на слово TRIZ. 

Створено Міжнародну, Європейську та регіональні асоціації ТРВЗ. У США 

працює Інститут Альтшуллера. Ця технологія розповсюджена в Канаді, 

США, Австралії, Японії, країнах Європи та Південної Америки. 
 

2. Особливості змісту технології Г. Альтшуллера 
Систему ТРВЗ було адаптовано для роботи з дітьми у школі й 

дитячому садку. Праці Г. Альтшуллера «Алгоритм винаходу», «Творчість як 

точна наука» стали основою так званої творчої педагогіки. Згодом у 

спеціальних дослідженнях (В. Бухвалов, Б. Злотін, Г. Іванов, С Ладошкіна, А. 

Нестеренко, Т. Сидорчук, Л. Шрагіна, М. Шустерман) було розроблено 

методи і прийоми навчання школярів на базі ТРВЗ, а також адаптовано 

основні принципи ТРВЗ для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку 

(А. Страунінг, О. Нікашин). Суть цієї технології полягає у формуванні 

системного, діалектичного мислення, розвитку творчої уяви, винахідницької 

кмітливості. Використання її має не просто розвинути фантазію дітей, а 

навчити їх мислити системно, творчо, розуміти єдність і протиріччя 

навколишнього світу, бачити і вирішувати проблеми. На це може бути 

здатною тільки творча особистість. 

Методи і прийоми розвитку творчої особистості. Технологія ТРВЗ для 

дошкільників і молодших школярів є технологією колективних ігор і занять з 

детальними методичними рекомендаціями. Вона має на меті не замінити 

основну програму, за якою працює педагог, а максимально підвищити її 

ефективність. Основу технології становлять ігри-заняття, під час яких діти 

знайомляться з навколишнім світом, вчаться виявляти суперечливі 

властивості предметів, явищ і розв´язувати ці суперечності, і які 

передбачають самостійний вибір дитиною теми, матеріалу та виду діяльності. 

Виявлення і розв´язання суперечностей є ключем до творчого мислення. 

Безліч їх трапляється у навколишньому житті, бо скрізь, де необхідно щось 

удосконалити, поліпшити, доводиться мати справу із суперечностями. 

Діти дошкільного та молодшого шкільного віку виявляють такі суперечності, 

працюючи над ігровими і казковими завданнями, які перетворюються на 

захоплюючу пошукову, аналітичну діяльність. Такою для багатьох із них стає 

гра «Добре — погано» (автори — М. Шустерман і Л. Шуб), яка ґрунтується 

на положенні про те, що кожен предмет, явище має свої позитивні й 

негативні сторони. Для гри обирають будь-який об´єкт, який не викликає в 

дитини стійких асоціацій, позитивних або негативних емоцій. Це може бути 

олівець, книга, лампа тощо. Кожен гравець має назвати, що в об´єкті 

«погано», а що «добре», що подобається і що не подобається, що зручно і що 

не зручно. Наприклад, поняття «снігопад»: добре ліпити із свіжого снігу 



снігову бабу, але засніженими шляхами погано їхати машинам; «голосна 

музика»: добре зранку — швидко прокидаєшся і робиш зарядку, але ввечері 

заважає робити уроки і спати. Гра «Добре — погано» розвиває мову дитини, 

її фантазію, вчить розмірковувати; яскраво ілюструє деякі закони діалектики, 

зокрема такі її категорії, як протиріччя, якість і кількість, можливість і 

дійсність. 

Для розв´язання протиріч дітям пропонують цікаві ігрові завдання. 

Наприклад, обговорюючи властивості парасольки, вони зважають на те, чим 

вона зручна і чим незручна і в такий спосіб доходять висновку, що для 

захисту від дощу вона повинна бути великою, а для зручності використання 

— маленькою. Але чи може парасолька одночасно бути великою і 

маленькою? Завдання розв´язують прийомом розподілу в часі суперечливих 

вимог до парасольки. Складана парасолька — в одному разі вона велика, в 

іншому — маленька. 

За підрахунком Г. Альтшуллера, існує до 40 принципів розв´язання протиріч. 

Цими принципами успішно користувалися герої народних і авторських казок. 

Ознайомлення навіть з деякими з них свідчить про їх універсальність: 

1. Зроби заздалегідь (принцип заснований на зміні об´єкта). Наприклад, герої 

вирушають у далеку дорогу і розмотують ниточку клубка, розкидають 

камінці, що допоможе їм повернутися назад. 

2. Перетворити шкоду на користь. Негативні фактори використовуються для 

отримання позитивного ефекту. Наприклад, у казці братів Грімм «Три пряхи» 

наявний фактор — потворності трьох тіток (відвисла губа, довгий палець, 

величезна нога) позбавили головну героїню від немилої роботи (позитивний 

результат). 

3. Прийом копіювання. Замість справжнього об´єкта використовують його 

оптичну копію. Наприклад, у казці О. Пушкіна «Руслан і Людмила» 

Чорномор, щоб спіймати Людмилу, яка втекла, перетворюється на Руслана і 

легко досягає мети. А в «Молодильних яблуках» такий прийом використовує 

Вовк, перетворившись спочатку на коня, а потім — на царівну. 

4. Принцип мотрійки. Заснований на розташуванні одного предмета в 

середині іншого. Так, Чахлик Невмирущий ховає свою смерть на кінчику 

голки, голку — в яйці, яйце — в качці, качку — в качурі, качура — в 

кришталевій скриньці. 

5. Розв´язання протиріч у часі. У казці С. Маршака «Дванадцять місяців» 

одні місяці з´являються на новорічній галявині раніше свого часу, а інші — 

значно пізніше. 

6. Принцип зміни агрегатного стану. Об´єкт переходить в інший агрегатний 

стан і від цього змінюються його якості. Так, серце Кая з казки Г.-Х. 

Андерсена «Снігова королева» перетворилося на кригу та змінило свої 

якості: замість доброго стало злим. 

Практики-початківці, як правило, користуються розробленими прийомами 

розв´язання протиріч. Досвідчені педагоги, працюючи з дітьми, самі 

знаходять протиріччя і способи їх розв´язання в об´єктах природного та 

предметного світу. Та всі прийоми зорієнтовані на те, щоб навчити дітей 



шукати і знаходити своє рішення, виявляти творчу фантазію. 

Методи, які застосовують у технології ТРВЗ, розвивають такі пізнавальні та 

творчі здібності дітей, як уміння встановлювати причинно-наслідкові зв´язки, 

робити висновки, інтегрувати й синтезувати інформацію, аналізувати 

ситуації, передбачати наслідки, вибудовувати гіпотези, застосовувати нові 

ідеї та методи розв´язання задач на практиці; здатність висловлювати 

оригінальні ідеї і винаходити нове; творча уява, дивергентність мислення 

(здатність припускати існування кількох правильних відповідей на одне 

запитання і продукувати оригінальні творчі ідеї), розуміння неоднозначності 

ідей, розвинена інтуїція та ін. 

Метод фокальних об´єктів (МФО). Суть його полягає у перенесенні 

властивостей одного предмета на інший. Фокальним (лат. focus — осередок) 

називають об´єкти, що перебувають у фокусі, в центрі уваги. 

Послуговуючись цим методом, ставлять такі завдання: 

1. Придумати щось нове, видозмінюючи або вдосконалюючи реальний 

об´єкт. 

2. Познайомити дітей з чимось новим або закріпити здобуті раніше знання, 

розглядаючи предмет у незвичному ракурсі. 

3. Скласти розповідь або казку про об´єкт, який розглядається, 

використовуючи знайдені ознаки (повністю або частково). 

4. Проаналізувати художній твір або картину. 

5. Розробити новий вид заняття, прогулянки, рухливої гри тощо, обравши 

словосполучення, яке найбільше подобається або відповідає меті. 

Словосполучення добирають несподівані. Розробляючи новий вид діяльності, 

необхідно чітко окреслити, що саме обмірковується — форма чи зміст. 

Використовуючи метод фокальних об´єктів, слід дотримуватись такого 

алгоритму роботи: 

1. Розглядаючи або змінюючи будь-який об´єкт, мимоволі обрати інший 

предмет (кілька предметів), який не стосується фокального слова. 

2. Для вибору іншого предмета (кількох предметів) дітям пропонують 

картинки, іграшки, яскраві предмети. 

3. Дати 5—10 визначень вибраного предмета (Який він (вона, воно, вони)?). 

4. Дібрані ознаки прикладають до слова у фокусі; отримані словосполучення 

розглядають. 

5. Коли потрібне або цікаве словосполучення знайдено, надати фокальному 

слову відповідних якостей. Для цього ввести до фокального об´єкта не 

властиві йому елементи, які зумовлюють його видозміну. 

Наприклад: слово у фокусі — крокодил. 

Слова-помічники: 

Літак — пасажирський; блискучий; гуде, літає, світиться. 

Яблуня — квітуча; зелена; дає тінь, плоди. 

Завдання: скласти казку (розповідь) про фокальний об´єкт, використовуючи 

знайдені визначення. 

«Жив на Півночі крокодил. Так, так, він жив на Півночі, тому що він 

прилетів туди з Африки. Це був незвичайний крокодил: шкіра його була 



блискуча і зелена, вкрита квіточками, вона світилась і грала на сонці. 

Щотижня пасажирський літаючий крокодил перевозив звірів у відпустку: 

кенгурят і мавпочок на Північ — померзнути, а білих ведмедів і тюленів до 

Африки — погрітися. 

Всі любили цього крокодила, тому що до Африки він привозив холодне 

смачне морозиво. Ласуючи ним, звірята ховалися у тіні крокодила. А на 

Північ він віз квіти, смачні фрукти. Всім було добре, а найкраще — 

крокодилові. Він був потрібний усім». 

Нестандартному мисленню, прийняттю нешаблонних рішень найбільше 

перешкоджає психологічна інерція, властива майже всім дорослим, яку вони 

намагаються прищепити і дітям. 

Метод мозкового штурму. Використання цього методу сприяє подоланню 

психологічної інерції, продукуванню максимальної кількості нових ідей у 

мінімальний термін. Обґрунтував його американський підприємець А. 

Осборн. Мозковий штурм є колективним пошуком нетрадиційних шляхів 

розв´язання проблем. Його психологічну основу становить теорія З. Фрейда 

про те, що у звичайних ситуаціях мислення людини визначається 

здебільшого свідомістю, в якій панують контроль і порядок, а для подолання 

психологічної інерції потрібно створити умови для прориву із підсвідомості 

«неспокійних і грізних сил та інстинктів». Цей метод враховує психологію не 

лише окремої людини, а й «натовпу», що дає змогу залучати з глибини 

підкірки мозку підказку до розв´язання задачі. Під час мозкового штурму 

забороняється будь-яка критика (словесна, жестова, мімічна), підтримується 

будь-яка ідея, навіть жартівлива або безглузда. Усі висловлені ідеї записують 

для розгляду групою експертів. Після «затвердження» рішення «генератори 

ідей» поділяються на «противників» і «прибічників» з метою виявлення 

слабких місць і виправлення їх. 

Цей метод використовують у роботі зі старшими дошкільниками та 

молодшими школярами, а також із педагогами під час семінарів-практикумів. 

З дітьми мозковий штурм може виникнути незаплановано під час розв´язання 

пізнавального завдання, гри-заняття тощо. Особливість його полягає в тому, 

що діти у процесі обговорення самі коригують, аналізують висловлені ідеї. 

Мозковий штурм є ефективним за дотримання таких правил: 

– працювати доцільно з невеликою підгрупою (від двох до семи дітей); 

– висловлювати можна будь-яку думку; 

– заохочувати вільне асоціювання: чим незвичнішою видається ідея, тим вона 

цікавіша; 

– ідей має бути якомога більше; 

– усе висловлене можна комбінувати як завгодно; 

– завершити дискусію необхідно її підсумком, тобто визначенням 

найцікавішої ідеї. 

На початковому етапі вивчення будь-якої значущої теми доцільно 

застосувати таку схему мозкового штурму: 

1. Формулювання мети. 

2. Визначення проблеми. 



3. Встановлення обмежень. 

4. Висвітлення шляхів традиційного розв´язання зазначеного завдання. 

5. Виокремлення елементів, які треба вдосконалити. 

6. Пропозиція ідей та їх аналіз. 

7. Добір рішень із художньої літератури. 

8. Індивідуальний захист дітьми свого рішення. 

9. Добір оригінальних рішень, які можна реалізувати. 

10. Перевірка ідей на практиці. 

Схема організації мозкового штурму на завершальному етапі вивчення теми 

передбачає: 

1. Схематичний аналіз об´єкта. 

2. Формулювання мети та проблеми заняття. 

3. Встановлення обмежень. 

4. Пропонування та аналіз ідей. 

5. Добір рішень із літератури. 

6. Добір оригінальних рішень. 

7. Практичне застосування нових ідей. 

Мозковий штурм доцільний і при переході від механічного запам´ятовування 

до смислового. Найефективніший він під час практичних занять і групових 

консультацій на етапі пізнання об´єкта, що вивчається, або на етапі 

формування нових понять про об´єкт вивчення. 

Метод синектики. Його творцем є американський психолог Вільям-Джеймс 

Гордон. Полягає цей метод у створенні групи людей різних спеціальностей 

задля пошуку творчих рішень шляхом необмеженого тренування уяви і 

об´єднання несумісних елементів. Такі групи називають синектичними (грец. 

synektike — об´єднання різнорідних елементів). Синектика була розроблена 

наприкінці 50-х — на початку 60-х років XX ст. на основі застосування 

методу групової генерації ідей (мозкового штурму). 

У процесі творчості В.-Дж. Гордон виокремлював два його види: 

1) неопераційний (некерований), основою якого є інтуїція, натхнення; 

2) операційний (керований), що ґрунтується на використанні різних аналогій. 

Для творчого процесу важливо вміти перетворювати незвичне на звичне і 

навпаки. Головне — побачити у новій, незвичній ситуації, проблемі щось 

знайоме, тобто таке, що розв´язується відомими способами. А, як відомо, 

цілеспрямоване застосування аналогій суттєво підвищує ефективність 

творчого мислення. За своєю суттю аналогії можуть бути прямими, 

фантастичними, емпатійними (заснованими на розумінні емоцій, психічних 

станів іншого, від грец. empathia — співпереживання). 

1. Пряма аналогія. Вона означає схожість об´єктів різних галузей за певними 

властивостями або відношеннями. Здебільшого її визначають за такими 

критеріями: 

– аналогія за формою. Використовується, коли аналог предмета, який 

розглядається, містить ті самі ознаки, що й оригінал, або коли новостворений 

об´єкт зовні нагадує будь-який інший (книга — двері, плитка шоколаду, 

цеглина тощо); 



– компонентна (структурна) аналогія. Встановлюється за схожістю елементів 

(компонентів) об´єкта. Визначивши його орієнтовну структуру, необхідно 

знайти об´єкт з аналогічною структурою (сніг — морозиво; вата — хмара; 

піна — солодка вата); 

– функціональна аналогія. Визначивши функції об´єкта, віднаходять об´єкт, 

якому властиві ці або аналогічні функції. Як правило, шукають у 

протилежних галузях, наприклад у техніці й природі (машина — кінь, 

мурашка, віслючок, стоніжка, потяг; вітер — пилосос, вентилятор); 

– аналогія за кольором. Добираються об´єкти одного кольору та відтінку. 

Наприклад, сонце — кульбабка, банан, лимон; 

– аналогія за ситуацією та станом явищ і предметів. Наприклад, тиха година 

— захід сонця, свічка, що догорає; 

– аналогія за властивостями, які вимагають відповіді на запитання «Який 

(яка, яке, які)?». Наприклад, повітряна кулька яка? — гумова: калоші, 

купальна шапочка; 

– комплексна аналогія. Передбачає одночасне використання різних видів 

прямої аналогії. 

На комбінуванні різних видів прямої аналогії ґрунтується метод гірлянд та 

асоціацій. Гірлянди аналогій формуються як перелік слів (це можуть бути 

окремі частини мови, а також поєднання слів), починаючи з основного слова. 

Кожна нова асоціація відшукується не за першим, а за останнім словом. 

Наприклад, діти — багато — галасують — бігають — листопад — 

прогулянка — дощ — парасолька — калюжі — діти. Ланцюжок слів може 

закінчитися довільно або тим словом, яким розпочалася гірлянда. Кожний 

знаходить аналогію, яка ближча йому за характером, настроєм. Цей метод дає 

змогу дізнатися, що найбільше сподобалося чи запам´яталося дітям на святі, 

прогулянці, екскурсії, у вихідний день тощо. Ефективний він під час 

індивідуальної гри з дітьми або у невеликій групі, оскільки вони схильні 

наслідувати висловлювання товаришів, відвертаючи увагу від своїх 

асоціацій. 

2. Фантастична аналогія. До неї вдаються, коли при розв´язанні 

різноманітних завдань і закріпленні знань необхідно відмовитися від 

стереотипів, подолати психологічну інерцію, піти невідомим раніше шляхом. 

Ця аналогія здатна будь-яку дію перенести в казку, використати для 

розв´язання певного завдання чарівництво, фантастичних і казкових героїв, 

тобто уявити, як би вирішили цю проблему вони. 

Використовують фантастичні (нереальні) аналогії під час складання творчих 

розповідей, казок з новими героями та незвичайними пригодами. 

Захопившись ними діти висловлюють незвичайні ідеї, описуючи казковий 

дитсадок або школу, фантастичні прогулянки, екскурсії, вихідні, свята тощо. 

Вони інтуїтивно передають свої потаємні думки та бажання. Навчання нової 

справи або закріплення певних навичок відбувається продуктивніше, якщо 

робочу ситуацію перенести у казку. 

3. Емпатійна аналогія. В її основу покладено принцип ототожнення себе з 

об´єктом, що розглядається. Розв´язуючи завдання, дитина вживається в 



образ об´єкта, намагається по-своєму пережити його відчуття. Наприклад, 

дитині пропонують: «А що, якби ти перетворився на кущик? Про що ти 

мрієш? Кого ти боїшся? З ким би ти потоваришував? Про що шепочуть твої 

листочки?» або «Уяви, що ти мурашка. Для чого ти живеш? Хто твої друзі? 

Що ти полюбляєш їсти?» 

Формуванню вміння ставити себе на місце іншого, відчувати його настрій, 

почуття, турботи сприяють спеціальні вправи, наприклад з використанням 

елементів костюма. Діти самостійно обирають ролі: свійських тварин, 

іграшок, посуду, рослин тощо. Під час такого опису вони виконують 

характерні рухи, а потім розповідають, хто вони (яку роль виконують) і що 

при цьому відчувають. 

Відтворюючи певний образ, дитина непомітно для себе розкриває характер, 

свої потаємні бажання, мрії, ставлення до навколишнього світу. 

Метод моделювання маленькими чоловічками (метод ММЧ). Це один із 

методів моделювання, які широко використовуються у ТРВЗ. Можливості 

його допомагають пояснити внутрішню будову предметів і речовин, фізичну 

суть явищ і процесів, що відбуваються у живій та неживій природі 

(наприклад, як утворюється пара, електричний струм). Суть методу ММЧ 

полягає в тому, що дитина має уявити, що всі речовини, предмети, об´єкти, 

явища складаються з безлічі живих, мислячих маленьких чоловічків (рис. 4). 

Вони можуть пересуватися або виконувати якісь дії. Ті, що утворюють 

тверду речовину або предмет, міцно тримаються за руки, і щоб роз´єднати їх, 

треба докласти певних зусиль. Чоловічки рідкого тіла стоять поряд і легенько 

торкаються плечима, їх можна легко відділити (наприклад, відлити води зі 

склянки). Газоподібну речовину утворюють чоловічки, які незалежно один 

від одного бігають, стрибають, літають. 

Метод ММЧ використовують для пояснення сутності певного процесу, 

ситуації, для проведення пізнавальних занять, занять-експериментів, уроків-

ігор з природознавства, математики, зображувальної діяльності, для навчання 

дітей грамоти. При навчанні грамоти можна уявити у вигляді чоловічків 

звуки, частини мови, словосполучення, речення. Наприклад, приголосні — 

сині чоловічки, голосні — червоні; іменник — чоловічок з круглою головою, 

що належить до одного з трьох родів; прикметник — м´який, поступливий 

чоловічок (узгоджується з іменником у роді, числі, відмінку); дієслово — 

швидкий чоловічок, який означає дію, тощо. Словосполучення та речення 

можна уявити як взаємодію чоловічків. За готовими моделями можна 

складати нові речення. При цьому краще використовувати позначки, які 

придумали самі діти. Можна влаштувати конкурс на найзрозуміліше 

зображення. За допомогою ММЧ закріплюють знання про склад слова: 

корінь — твердий чоловічок, не змінюється; префікс і суфікс — газоподібні, 

вони то є в слові, то відсутні; закінчення — рідкі чоловічки, вони 

змінюються, немов перетікають від слова до слова. 



 
Рис. 4. Приклади використання методу ММЧОтже, використання 

зовнішніх символічних замінників у вигляді маленьких чоловічків поступово 

переходить у використання замінників внутрішніх, образних, що дає змогу 

застосовувати моделювання не лише для пояснення процесів і природних 

явищ, а й для розв´язання різноманітних задач. 

Методи активізації мислення (МФО, мозковий штурм, ММЧ та ін.) ефективні 

в роботі з дітьми за таких умов: 

– якщо ознайомлення з ними відбувається в ігровій формі; 

– якщо використовується наочний матеріал; 

– якщо в процесі ознайомлення діти є активними творцями. 

У процесі використання цих методів у дітей з´являється інтерес до 

винахідництва, розвиваються довільна увага, пам´ять, уміння знаходити 

залежності, закономірності, класифікувати, систематизувати, формується 

здатність до комбінування, просторове уявлення та уява, розвиток зв´язного 

мовлення. 

Арсенал ТРВЗ містить також значну кількість оригінальних прийомів, які 

широко застосовують у роботі з дітьми. 

На розвиток творчої уяви дітей спрямовані такі прийоми, як «Фантазери», 

«Салат із казок», «Книга протиріч», «Що було б, коли…?», «Конструювання 

загадок», «Біном фантазії», описані відомим італійським дитячим 

письменником Джанні Родарі (1920—1980) у книзі «Граматика фантазії. 

Вступ у мистецтво придумування історій». На основі аналізу педагогічних, 

психологічних, філологічних творів автор розглядає проблему розвитку 

фантазії у дітей, а також місце казки у цьому процесі. На думку Дж. Родарі, 

казки допомагають виховати розум дитини, оскільки вони є джерелом 

найрізноманітніших гіпотез, а також увійти в дійсність новими шляхами, 

пізнати світ, збагатити уяву і навчити критично сприймати світ. За його 

словами, уявою наділені не лише видатні індивіди, а всі. Без фантазії 

неможливо зробити відкриття, стати справжнім ученим, «оскільки фантазія 

розвиває, спонукає, рухає вперед розум». 



Розвитку творчої уяви дітей сприяє використання так званих «карт Проппа». 

Проаналізувавши структуру казки, російський фольклорист Володимир 

Пропп (1895—1970) виокремив її постійні компоненти. Їх послідовність 

може порушуватися, можливі переноси, додавання, синтез компонентів, але 

це не суперечить основному розвитку казки. 

«Карти Проппа» мають такі назви: 

1. Припис або заборона. 

2. Порушення. 

3. Шкода. 

4. Від´їзд героя. 

5. Завдання. 

6. Зустріч із дарувальником. 

7. Чарівні дарунки. 

8. Поява героя. 

9. Надприродні властивості антигероя. 

10. Боротьба. 

11. Перемога. 

12. Повернення додому. 

13. Прибуття додому. 

14. Несправжній герой. 

15. Важкі випробовування. 

16. Біда ліквідовується. 

17. Упізнавання героя. 

18. Несправжній герой викривається. 

19. Покарання антигероя. 

20. Весілля. 

Під час гри-занять дітям, які сидять за столом, роздають карти, обирають 

місце дії, казкового героя, про якого складатимуть казку. Потім кожен по 

черзі описує ситуацію, дію, яка відповідає його карті. Діти залюбки 

змішують карти і вигадують свої правила. Наприклад, розповідь може 

відбуватися на основі навмання вибраних однієї чи двох карт або складання 

казки з кінця. 

Застосування педагогами універсальних методів розвитку творчості й 

нестандартного мислення дітей дає змогу підвищити ефективність 

навчально-виховного процесу. 

ТРВЗ використовують і в організації дозвілля дітей. Як відомо, у процесі 

організації свята, розваги реалізується природна потреба дитини у фізичній, 

психічній та емоційній розрядці, накопиченні позитивного емоційного 

досвіду, значною мірою розв´язуються й інші навчально-виховні завдання. В 

організації дозвілля дітей з використанням елементів ТРВЗ потрібно 

враховувати критерії, притаманні дитячим святам і розвагам. Вони мають 

відзначатися високою динамікою емоційного фону, зміною діяльності, 

широкими можливостями для імпровізації, комунікативною насиченістю. 

Водночас будь-яке свято має бути цілісним за своєю змістовою суттю, 

композицією елементів. Не менш важливе створення урочистої, а нерідко й 



сакральної (культової, насиченої ритуалами, від лат. sacer, sacri — 

священний) атмосфери. 

Можливості ТРВЗ в організації дитячого дозвілля забезпечують ефективне 

сценарне прогнозування, досягнення оригінальності як самого свята, так і 

його сценарних елементів, залучення дітей до участі у всіх його подіях. 

Наприклад, сценарій свята до Дня іменинника у старшій групі дитячого садка 

можна розробити на основі методу фокальних об´єктів. Суть МФО полягає в 

тому, що попередня режисура здійснюється шляхом перенесення на поняття 

«свято» ознак інших об´єктів або явищ, що дає змогу зняти психологічну 

інерцію у «сценариста» і накреслити широкий діапазон варіантів. Як варіанти 

можна використати характеристики таких об´єктів, як «лід» (слизький), 

«Бармалей» (жахливий), «одяг» (мокрий) та ін. Орієнтовний зміст сюжетних 

ліній свята може бути таким: 

1. «Слизьке» свято. Свято, що відбувається на льоду, на гірках тощо. Усі 

конкурси й атракціони проводяться на роликових ковзанах або скейт-дошках. 

2. «Жахливе» свято. Свято «навпаки», тобто День нудьги, ліні й неробства, 

коли дітям не дозволяють нічого робити. 

3. «Мокре» свято. Аналог «Свята Нептуна». Організовують на природі біля 

води або в приміщенні з басейном. На ньому присутні водяник, русалки, 

риби тощо. 

Системний підхід у розвитку творчої особистості. Це основний принцип 

ТРВЗ, який використовують для розвитку творчої активності дітей. Завдяки 

йому з´являються широкі можливості щодо розкриття елементів об´єкта, їх 

внутрішніх і зовнішніх зв´язків, що об´єднують усі знання про об´єкт в єдине 

ціле. Застосовуючи цей підхід, знаходять відповіді на багато питань, що 

хвилюють дитину, а опанувавши його, вона сама навчиться пояснювати те, 

що її цікавить. 

Дитина ще немовлям починає досліджувати себе: старанно й довго розглядає, 

пробує на смак пальці рук і ніг. Спочатку таке дослідження задовольняє її, 

але у трьохрічному віці виникає значно сильніший спалах допитливості. 

Іноді це трапляється внаслідок усвідомлення своєї належності до певної 

статі, іноді — через хворобу, травму. Дитина починає розуміти, що за 

певними ознаками (наприклад, статевими) вона відрізняється від інших 

людей, що всередині в неї є «щось», яке може виходити з ладу і 

спричинювати хворобу всього організму. Поступово дитина усвідомлює, що 

будь-яке ціле має в собі елементи. Як відомо, система охоплює множину 

взаємопов´язаних елементів, яким притаманні властивості, що не зводяться 

до властивостей окремих елементів. Наприклад, здатність ніг не зводиться 

лише до стояння, ходьби. Загалом у системі багато що залежить від цілей її 

існування. 

У процесі вивчення системи і розгляду з дітьми конкретних системних 

властивостей об´єктів або їх елементів послуговуються компонентним, 

структурним, функціональним і генетичним різновидами системного 

підходу. 

Компонентний підхід. Він дає змогу вивчати наявність у системі (С) 



підсистеми (ПС) і надсистеми (НС), тобто визначає її склад, а також більшу 

систему (надсистему), частиною якої вона є. Наприклад, система «книга» 

належить до надсистеми «бібліотека» і складається з таких підсистем, як 

«обкладинка», «сторінки» тощо. Можна інакше визначити надсистему книги, 

наприклад «Зібрання творів В. Сухомлинського», а також її підсистеми: «том 

1», «том 2» і т. д. Зрозуміло, що і бібліотека містить не лише книги. У ній 

можуть бути відділи, розділи, тематичні жанрові добірки книг. 

Структурний підхід. Зосереджується на проблемі взаємного розташування 

підсистем, зв´язків між ними у просторі та часі. Йдеться про минуле 

підсистеми (МПС), теперішнє підсистеми (ТПС), майбутнє підсистеми 

(МбПС). 

Функціональний підхід. Розкриває роль і місце функцій, їх взаємодію у 

кожному підсистемному елементі й у системі загалом. Наприклад, руки, ноги 

спортсмена і піаніста загалом виконують однакові функції, але виявляються 

вони по-різному: у бігуна основну функцію виконують ноги, а у піаніста — 

руки. Все залежить від цілей існування системи, заради яких конкретна її 

властивість стає основною чи допоміжною функціями. У кожній системі одні 

властивості підпорядковуються іншим і нарешті — головній. Наприклад 

машини можуть бути різних видів і виконувати відповідні функції: швидка 

допомога, пожежна, вантажівка, автобус, автокран, таксі тощо. 

Генетичний підхід. Використовують при вивченні етапів становлення 

системи, послідовності її розвитку заміни іншою системою. Людина, як і 

будь-яка система, народжується, живе і помирає. На місці однієї системи 

з´являється інша зі своїми характеристиками. 

Різноманітні підходи до розгляду системи інтегровані у так званій 

багатоекранній схемі талановитого мислення — дев´ятиекранній таблиці, в 

якій одночасно відображається система, її надсистема та підсистеми, а також 

минуле й майбутнє системи, надсистеми та підсистеми. За допомогою 

системного оператора можна отримати дев´ятиекранну систему уявлення про 

будову, взаємозв´язки, етапи життя системи, збагатити своє мислення 

багатоекранним, всеохоплюючим інструментом бачення причинно-

наслідкових залежностей: 

 

Порядок розгляду екранів може бути довільним, але ТРВЗ передбачає 

таку послідовність: 



5   2   8 

4   1   7 

6   3   9 

Звичайно, дев´ятьма екранами неможливо всебічно описати систему, 

але вони містять мінімум інформації, достатній для отримання першого 

загального уявлення про систему та її оточення. Крім того, дев´ять екранів 

«чарівного телевізора» дуже зручні у роботі з дітьми. Системний підхід 

застосовують при веденні зошита для учнів початкових класів із 

ознайомлення з довкіллям, щоденника спостережень за природою, трудовою 

діяльністю людини. Цілком природною в них може бути наочність 

системного оператора. Щоб навчити дітей володіти системним оператором, 

не обов´язково виокремлювати певні заняття чи уроки. Досить під час 

вивчення будь-якої теми поетапно, фрагментарно включати елементи 

системного підходу. Поступово, об´єднуючи різні підходи, можна провести 

за допомогою системного оператора все заняття, навіть цикл занять. 

Наприклад, працюючи за темою «Рослини», з´ясовують, що може бути 

надсистемою дерева, частиною чого є дерево — вулиці, парку, лісу. Систему 

можна аналізувати з різних точок зору залежно від того, в якій надсистемі її 

розглядати. 

При розгляді іграшкової машини з точки зору дитини (а), тата (б), мами (в) за 

дев´ятиекранною схемою може скластися така ситуація: 

1 — іграшкова машина (система); 

2 — магазин (надсистема); 

3 — колеса, двигун, корпус, вікна (підсистема для дитини); 

3 — ціна, міцність (підсистема для тата); 

3 — яскравість, безпечність (підсистема для мами). 

За потреби підсистемні ознаки (3, 6, 9) можна розглядати всі відразу, 

наприклад на заняттях з малювання, під час ліплення, конструювання, 

складання описових розповідей, розгляду та фіксації на системному 

операторі картин. 

Системний оператор можна використовувати і для одержання казкових, 

нереальних ситуацій або предметів. Для цього необхідно замінити 

надсистеми, до яких входить об´єкт чи ситуація, що підлягає заміні, на 

нереальні або будь-які інші. Можна, наприклад, уявити, що все місто (країна) 

знаходиться не на землі, а у воді. Як будуть жити мешканці? Яке у них 

житло? Чи можуть вони дихати, як риби, чи всі користуються скафандром? А 

діти? Що у них означає піти на прогулянку? Поїхати в гості? Який у них 

транспорт, меблі, продукти харчування? Розглядаючи ці ситуації за іншими 

екранами системного оператора, можна з´ясувати, що відбулося у природі, 

чому місто опинилось у морі-океані. Що було з людьми, як вони вижили? 

Діти при цьому повинні мати змогу придумувати, сперечатися, доводити. 

Пізніше вони можуть намалювати все, що придумали. 

Перехід з одного екрана на інший необхідний не лише задля їх заповнення і 

збільшення обсягу знань. Він дає змогу при побудові схем розкривати зв´язки 



між екранами, знаходити позитивне й негативне у знайденому стані, 

встановлювати суперечності, обирати адекватні способи їх розв´язання. 

Системний підхід в ознайомленні дітей з довкіллям сприяє виробленню 

передбачених освітніми завданнями таких якостей учнів: 

– бачення в цілому його частин і навпаки; 

– виокремлювання сукупних властивостей системи, відсутніх у її частинах; 

– бачення минулого і майбутнього системи та її частин; 

– виокремлювання основних і допоміжних функцій (властивостей) системи; 

– оперування екранами системного оператора при розгляді реальних і 

створенні фантастичних об´єктів, образів, явищ (з метою розвитку уяви і 

логічного мислення). 

Заняття з використанням системного оператора сприяють активному 

розвитку мовлення дітей, передусім уточненню і збагаченню словникового 

запасу, а також вихованню морально-вольових якостей, розвитку 

самостійності. 

Яскравим прикладом системного підходу до вибору варіантів рішення є 

морфологічний аналіз. Ним послуговуються при пошуку нових рішень, ідей, 

оскільки він передбачає аналіз об´єктів, які необхідно використати, і синтез 

нових, знайомих або раніше невідомих об´єктів. Згідно із системним 

підходом морфологічний аналіз полягає в аналізі різних варіантів взаємодії 

горизонтальних і вертикальних показників системи. Для цього необхідно 

побудувати таблиці, які мають охопити всі можливі варіанти зміни. Спершу 

виокремлюють головні характеристики об´єкта — вісі, а потім по кожній з 

них записують усі можливі варіанти — елементи. З цією метою будують так 

звану морфологічну скриньку. Наприклад, педагог хоче до відомих 

спортивних розваг додати нову гру з м´ячем. По вертикалі він повинен 

записати слова, які характеризують засоби механічної дії для м´яча. При 

перетині можна одержати знайомі або нові ігри з м´ячем: футбол, баскетбол, 

волейбол, регбі, бейсбол тощо. Орієнтовно морфологічна скринька має такий 

вигляд: 

Що робити 

Чим 

робити 

котити кидати бити нести тягнути 

руками  +    

ногами +     

палицею   +   

ракеткою   +   

ключкою +     

У таблицю можуть бути закладені й інші ознаки (колір, величина, 

матеріал тощо). Оскільки правил вибору немає, можна варіювати ознаками, 

поки не буде знайдено рішення проблеми. 

За тим самим принципом будують морфологічну скриньку для проведення 

диференційованого заняття із зображувальної діяльності: 



Матеріал гуаш олівець кольорова 

крейда 

акварель 

Чим зображати палець пензлик поролон трафарет 

На чому 

зображати 

папір тканина камінь дошка 

За цією комбінацією діти самостійно або за допомогою педагога 

обирають цікаві варіанти: кольоровою крейдою малювати на камені, гуашшю 

— пальцями на тканині тощо. Поєднань може бути багато, і кожна дитина 

обере своє. 

Оволодівши методом морфологічного аналізу, педагог навчає цього дітей. 

Наприклад, складне для дітей завдання намалювати весну він полегшує, 

пропонуючи заповнити таблицю (морфологічну скриньку) предметними 

картинками або умовними позначеннями. Для цього можна використати 

прозоре панно для цифр і букв: 

Образ весни 

(Хто це) 

Дівчинка Жінка 3 дівчинки 

(3 місяці) 

Одяг, прикраси Довге плаття, 

намисто, віночок 

Сарафан, 

корона 

Кошики з 

гостинцями 

Як прийде (прилетить, 

припливе) 

На килимі-літаку Трійкою 

коней 

З´явиться з 

ранковою зорею 

Характер Добра Лагідна Працьовита 

У такий спосіб педагог допомагає дітям уявити образ весни, після чого 

кожен може малювати її такою, якою бачить в уяві. 

Застосування технології ТРВЗ у навчанні й вихованні дітей сприяє розвитку в 

них потреби у творчості. Цю базисну особистісну потребу необхідно 

задовольняти з раннього віку. Врахування бажань і потреб дитини є умовою 

підвищення ефективності освітнього процесу. 
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Контрольна робота № 1 

Варіант 1 

І рівень 
1. Сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, трудового 

досвіду і норм поведінки, що забезпечують можливість успішної роботи 

з певної професії – це: 

а) професійна підготовка; 

б) професійна компетентність; 

в) освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця; 

г) педагогічна майстерність. 

1. Складовими організації процесу професійної підготовки є: 

а) навчальна діяльність, наукова діяльність, практична діяльність; 

б) навчальна діяльність, наукова діяльність, виховна діяльність; 

в) пізнавальна діяльність, наукова діяльність, пошукова діяльність; 

г) навчально-пізнавальна діяльність, науково-дослідницька 

діяльність, навчально-практична діяльність. 

2. Показником рівня якості праці вихователя є: 

а) професійна компетентність; 

б) педагогічна компетентність; 

в) комунікативна компетентність; 

г) компетентність саморозвитку. 

3. Проблемі компетентнісного підходу присвячені дослідження: 

а) Н.Бібік, І.Зимньої, Д.Равена, Л.Хоружи, А.Хуторського; 

б) В.Бикова, Ю.Жука, Н.Морзе; 

в) С.Гончарнеко, М.Жалдака, В.Михалевича; 

г) Ю.Бабанського, Е.Карпової, Н.Ничкало. 

4. Компетентність і компетенція – це: 

а) тотожні поняття; 

б) взаємозумовлені поняття; 

в) поняття різні за своєю сутністю; 

г) протилежні поняття. 

5. Як зазначає професор Единбурзького університету Д. Равен, 

компетентність – це: 

а) володіння людиною відповідною компетенцією, що включає її 

особистісне відношення до неї й предмету діяльності; 

б) поінформованість, авторитетність; 

в) специфічна здатність, яка необхідна для ефективного виконання 

конкретної дії в конкретній предметній області та включає вузькоспеціальні 

знання, особливого роду предметні навички, способи мислення, а також 

розуміння відповідальності за свої дії; 

г) коло питань, в яких людина добре розуміється. 

6. Перелік ключових компетентностей був визначений науковцями 

міжнародної спільноти на Лісабонській конференції: 

а) у 1996 році; 



б) у 1999 році; 

в) у 2001 році; 

г) у 2006 році. 

7. Радою Європи визначено п’ять груп ключових компетентностей, до 

яких належать: 

а) соціальні, професійні, інформаційні, комунікаційні, саморозвитку; 

б) загальнопрофесійні, громадянські, навчальні, компетентність з 

інформаційних та комунікаційних технологій; 

в) навчальні, громадянські, професійні, соціальні; 

г) соціальні; полікультурні; інформаційні; самовдосконалення, 

саморозвитку та самоосвіти; продуктивної та творчої діяльності.  

8. До складу компетентності особистості (за Л.Петуховою) входять такі 

компоненти: 

а) знання, уміння, мотивація, рефлексія; 

б) досвід, спрямованість, якості; 

в) досвід, якості, рефлексія; 

г) знання, навички, мотивація. 

9. Фундаментальні сутності, що входять до складу компетентності 

особистості, формуються під впливом: 

а) внутрішньої мотивації; 

б) зовнішніх факторів; 

в) спадковості; 

г) вроджених здібностей. 

10. Які методи інноваційного навчання є продуктивними на сучасному 

етапі викладання історії педагогіки?: 

а) репродуктивні; 

б) пояснювально-ілюстративні; 

в) проблемно-пошукові, дослідницькі; 

г) слідування еталонам. 

ІІ рівень 
1. Дайте визначення поняттю «Педагогічна інноватика». 

2. Розкрийте  особливості технології фізичного виховання дітей  

М. Єфименка. 

ІІІ рівень 
1. Загалом система розвивального навчання мала у своїй основі 

взаємопов´язані принципи, які саме? Обгрунтуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольна робота № 1 

Варіант 2 

І рівень 

1. Мета навчання в рамках традиційної методичної системи полягає в: 

а) створення інформаційно-комунікаційного педагогічного 

середовища; 

б) озброєння студентів системою знань, умінь і навичок; 

в) розвиток творчої особистості; 

г) формування професійних компетентностей. 

2. Формами навчання в інноваційній методичній системі виступають: 

а) диспут, семінар, конференція, дистанційне навчання; 

б) лекція, семінар; 

в) лекційне, практичне та індивідуальне заняття; 

г) індивідуальне та семінарське заняття. 

3. Які засоби використовуються в інноваційній методичній системі під час 

вивчення курсу «Історія педагогіки»?: 

а) наочні засоби, кінофільми, магнітофон, навчальні пристрої, 

таблиці; 

б) технічні засоби, інформаційно-комунікаційні технології, мережні 

засоби проведення відеоконференцій і відеолекцій; 

в) відеозаписи, радіо- і телевізійні передачі, діафільми; 

г) моделі, таблиці. 

4. Які принципи враховуються під час інноваційного навчання у процесі 

вивчення «Історії педагогіки»?: 

а) принцип науковості, принцип наочності; 

б) принцип систематичності і послідовності; 

в) принцип спрямування навчання на вирішення проблеми 

взаємозв’язку завдань освіти, виховання і розвитку; 

г) принцип активності навчального середовища, принцип 

забезпечення органічної єдності між мінливими вимогами ринку 

праці та консервативними можливостями системи освіти, принцип 

необхідності неперервної самоосвіти. 

5. В умовах традиційного навчання у студентів переважає: 

а) продуктивна діяльність; 

б) креативна діяльність; 

в) пошуково-дослідна діяльність; 

г) репродуктивна діяльність. 

6. Трисуб’єктна дидактика – це: 

а) педагогічна дисципліна; 

б) галузь педагогічної науки; 

в) галузь дидактики; 

г) напрям педагогіки. 

7. Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище в рамках 

трисуб’єктної дидактики виступає в ролі: 

а) об’єкта; 



б) пасивного суб’єкта; 

в) освітнього ресурсу; 

г) активного суб’єкта. 

8. Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище – це: 

а) система засобів спілкування з людським знанням, що служить як 

для зберігання, структурування та подання інформації, що становить 

зміст накопиченого знання, так і для її передачі, переробки та 

збагачення; 

б) середовище створення, поширення та використання інформаційних 

ресурсів суспільства (комп'ютерних і інформаційних технологій, 

мереж, засобів масової інформації, довідково-пошукових систем, 

системи освіти в цілому тощо); 

в) комплекс системних адаптованих інформаційних впливів, що 

моделюють вплив джерел природного інформаційного середовища 

відповідної предметної області, і спрямованих на формування 

компетенцій, необхідних для самостійної взаємодії із природним 

інформаційним середовищем предметної області; 

г) сукупність знанієвих, технологічних і ментальних сутностей, які в 

синхронній інтеграції забезпечують якісне оволодіння системою 

відповідних знань. 

9. Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище виступає 

суб’єктом навчання за умови дотримання таких груп вимог: 

а) технічні, програмні, академічні, соціальні, вимоги до людських 

ресурсів; 

б) загальні, спеціальні, програмні; 

в) загальні, соціальні, технічні; 

г) технічні, програмні, соціальні, спеціальні. 

10. До основних сценаріїв використання інформаційно-комунікаційних 

технологій під час викладання курсу «Історія педагогіки» відносяться: 

а) ІКТ на лекції, дистанційна освіта, ІКТ у процесі самоосвіти; 

б) ІКТ до і після заняття, збір інформації засобами ІКТ, спілкування 

засобами ІКТ; 

в) листування засобами ІКТ, дистанційна освіта, проектна діяльність; 

г) ІКТ на занятті, ІКТ до і після заняття, ІКТ на індивідуальному 

занятті, комплекс, дистанційна освіта. 

ІІ рівень 
1. Дайте визначення поняттю «інноватика» 

2. Розкрийте особливості змісту технології «Йєна-план» П. Петерсена. 

ІІІ рівень 

1. Обгрунтуйте. Які особливості змісту педагогічної технології «Школа 

успіху і радості» С. Френе.? 

 

 

 

 



Контрольна робота № 2 

І рівень 
Завдання з 1 правильною відповіддю. 

1. Які основні цілі навчання в технології «проблемне навчання»? 

А) оволодіння ЗУН    Б) засвоєння способів самостійної роботи 

В) розвиток пізнавальних здібностей  Г) всі правильні 

2. Для якої технології характерні такі особливості: використання проблемних методів, 
створення проблемних ситуацій на всіх етапах навчання: 

А) диференційованого навчання  Б) розвивального навчання Л.Занкова 

В)сугестивного навчання   Г) проблемного навчання 

3. Для якої технологія  метою є формування не тільки ЗУН, а й способів розумових дій, 
направлені на конкретну особистість учня: 

А) диференційованого навчання   Б) розвивального навчання  

В)сугестивного навчання    Г) проблемного навчання 

4. Для якої технології характерною ознакою  є психологічна підтримка розвитку 

особистості дитини.  

А) диференційованого навчання   Б) розвивального навчання  

В) створення ситуації успіху    Г) проблемного навчання 

5. Для якої технології характерною ознакою  є вивчення матеріалу великими блоками з 
застосуванням опорних схем та багаторазовим повторенням: 

А) диференційованого навчання Б) розвивального навчання  В) створення 

ситуації успіху 

Г) інтенсифікації навчання на основі знакових моделей навчального м матеріалу 

В.Шаталова 

6. На якій концептуальній основі базується технологія «комбінованої системи навчання» 
Н.П.Гузика: 

А) створення гомогенних класів (шкіл) або  внутрішньокласної диференціації навчання за 

рівнем та використання розвиваючого циклу уроків. 

Б)використання сукупності дослідницьких пошукових, творчих методів, прийомів, 

засобів,  

В) інтеграція перспективних напрямків удосконалення навчального процесу 

Г) використання проблемних методів, створення проблемних ситуацій на всіх етапах 

навчання. 

7. Виберіть три рівня застосуваня ПТ: 

а) загальнопедагогічний; б) предметий; в) модульний;  г) науковий. 

1) а, б, в             2) б, в, г          3) а, в, г     4) а, б, г 

8. Визначте ознаку найбільш ефективної ПТ: 
А) міцні знання та уміння учнів, б) вихованість учнів, в) досягненя мети за короткий час з 

найменшими витратами, г) змцнення матеріально-технічної бази 

9. Які основні якості притаманні ПТ: 
а) відповідає критерію технологічності;  б) базується на науковій концепції; 

в) системність;  г) ефективність;  д) відтворюваність. 

1) а, б, г, д  2)б, г, д  3) а, б, в  4) всі - правильні 

10. Що є характерною рисою інноваційної ПТ? 

А) забезпечення належних фінансових та організаційних умов для успішного досягнення 

переорієнтації НВП 

Б) системне нововведення, що забезпечує цілеспрямований перехід системи до нового 

стану 

В) зосередження зусиль на формуванні вільної особистості, громадянина, здатного робити 

обгрунтований вибір у різних ситуаціях 



Г) зміщення пріоритетов на розвиток психічних, фізичних та ін. сфер особистості замість 

формування кола умінь та оволодіння обсягом інформації 

11. Що таке педагогічна технологія? 

А) сукупність моделей та методик навчання,  завданням яких є оптимізація форм освіти 

Б) системний метод створення, застосування і визначення процесу викладання і засвоєння 

знань з урахуванням всіх ресурсів та їхніх взаємодій, завданням яких є оптимізація форм 

освіти 

В) алгоритм процесу досягнення запланованих результатів, з урахуванням всіх ресурсів 

НВП та їхніх взаємодій  

Г) системний метод викладання, завданням якого є застосування, визначення процесу 

викладання і засвоєння знань  

 

ІІ рівень 

Завдання з кількома правильними відповідями. 

12. В чому полягає суть технології проектного навчання: 
А) гармонійне поєднання академічних знань з прагматичними, 

Б) використання сукупності дослідницьких пошукових, творчих методів, прийомів, 

засобів,  

Г) розвиток та оздоровлення дітей, 

Д) ) розвиток критичного мислення як засіб самореалізації особистості. 

13. В чому полягає суть технології  навчання як дослідження: 
А) розвиток критичного мислення як засіб самореалізації особистості, 

Б) розробка системи дослідницьких завдань, визначення змістових блоків навчально-

дослідної діяльності у часовій перспективі (на семестр, навчальний рік тощо) 

В) інтеграція перспективних напрямків удосконалення навчального процесу 

Г) суб’єктне відкриття нових знань учнів. 

14. Що є  прогнозованим результатом  технології проектного навчання: 

1. міцні знання високого рівня 

2.практико орієнтований підхід до навчання;  

3. формування ключових компетенцій (соціальних, полікультурних,                        

інформаційних, комунікативних тощо);  

4. економія часу 

5. розвиток ініціативності та самостійності учнів. 

15. З чого складається структура ПТ  за Г.К.Селевком? 
А) концептуальна основа    Б) змістова частина 

В) методологічна частина   Г) процесуальна частина 

 

ІІІ рівень. 

Завдання на встановлення порядку. 

16. Визначте порядок основних технологічних етапів в технології  навчання як 
дослідження: 

1. Виявлення та формулювання проблеми. 

2. Планування і розробка навчальних дій. 

3. Збирання даних (накопичення фактів, спостережень, доказів). 

4. Аналіз і синтез зібраних даних. 

5. Перевірка гіпотез. 

6. Побудова висновків і узагальнень 

17. Визначте порядок алгоритму введення інноваційної ПТ 

1) організація усвідомлення колективом необхідності змін та впровадження нововведень 

2) пошук та актуалізація ідей 

3) здійснення проектування нововведення 



4) управління процесом уровадження нововведень 

5) вироблення стратегії управління та підготовка учителів до роботи в нових умовах 

6) оприлюднення результатів інноваційної діяльності 

Завдання на встановлення порядку. 

18. Розташуйте в правильному порядку ланки в ланцюгу педагогічних дій. 

1. завдання  2. процесс  3. результат 

Завдання на встановлення відповідності. 

19. Знайдіть відповідність між назвою технологічного етапу роботи над проектом та його 
змістом (в технології проектного навчання): 

1.Початок А) визначення теми, мети, завдань 

2.Планування Б) аналіз проблеми, постановка завдань, уточнення 

інформації, синтез ідей, плани 

3.Прийняття рішень В) «мозковий штурм», обговорення альтернатив» вибір 

оптимального варіанта 

4.Виконання Г) робота з виконання проекту 

5.Перевірка та оцінювання 

результатів 

Д) аналіз виконання проекту, з'ясування причин 

досягнень і невдач 

6.Захист Е) колективний аналіз діяльності 

Завдання на встановлення відповідності. 

20. Знайдіть відповідність між технологічною схемою організації НВП та головним у 

процесі 

особистісно-орієнтована технологія учень 

продуктивна технологія предмет навчання 

технологія співробітництва учень та предмет 
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ  

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять 
 

Практичне заняття є однією з найважливіших форм навчального 

заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії 

навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів 

на підставі індивідуально виконаних завдань. Практичні заняття проводяться 

з основних тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення 

теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з 

навчальною і науковою літературою. 

 

Головна мета практичних занять - сприяти поглибленому засвоєнню 

найскладніших питань навчального курсу, спонукати студентів до 

колективного творчого обговорення, оволодіння науковими методами аналізу 

явищ і проблем, активізувати до самостійного вивчення наукової та 

методичної літератури, формувати навички самоосвіти. 

У процесі підготовки до практичного заняття студенти самостійно 

відпрацьовують літературу (навчальну, методичну, наукову), вчаться 

критично оцінювати різні джерела знань. Під час заняття організовується 

дискусія із завчасно визначених тем, до яких студенти готують тези 

відповідей або індивідуально виконані реферати-доповіді.  

 
Основними завданнями практичних занять є: 

-  закріплення у студентів теоретичних знань; 

-  оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового 

викладання навчального матеріалу; 

-  залучення їх до науки, наукових досліджень; 

-  прищеплення їм  навичок творчого мислення, самостійного 

формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих 

наукових положень і висновків; 

-  формування в них педагогічного світогляду, здатності пов'язувати 

загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики освіти  в 

країні. 

 

Види проведення практичних занять:  

■ практичне заняття запитань і відповідей; 

■ практичне заняття — розгорнута бесіда: передбачає попередню 

підготовку студентів з визначених завдань;  

■ практичне заняття — колективне читання: студенти зачитують тексти, 

коментуючи їх зміст з позицій розвитку сучасної науки; 

■ практичне заняття, що передбачає усні відповіді студентів з подальшим 

їх обговоренням; 



• практичне заняття-дискусія: студенти, маючи програму, завчасно 

готуються до дискусії та розгортають її безпосередньо на занятті; 

• семінар, що передбачає обговорення й оцінювання письмових рефератів 

студентів; 

■ практичне заняття-конференція: студенти завчасно готують доповіді, 

виступають з ними, відповідають на запитання колег; 

■ практичне заняття — теоретична конференція: проводять зі студентами 

кількох груп курсу на основі вивчення об'ємного розділу чи цілої 

дисципліни; 

■ практичне заняття — розв'язання проблемних завдань: проводять на 

основі створення проблемних ситуацій, виокремлення проблемних завдань і 

праці над їх розв'язанням; 

■ практичне заняття — прес-конференція: кілька студентів готують 

повідомлення з вузлових питань, а всі учасники долучаються до їх 

обговорення; 

■ практичне заняття — "мозковий штурм": студенти завчасно 

ознайомлюються з важливими проблемними завданнями, які потребують 

розв'язання; під час семінару вносять конкретні пропозиції щодо розв'язання 

проблеми. Усі пропозиції записують, систематизують і визначають 

найдоцільніші. 

Практичне заняття потребують від студентів ретельної підготовки. 

Готуючись, студент має ознайомитися з планом семінарського заняття, 

рекомендованою літературою. Спочатку треба ознайомитися з матеріалом за 

темою семінару, що вміщений у навчальних посібниках. Це дасть змогу 

скласти загальне уявлення про тему, яку виносять на семінарське заняття. 

Якщо з цієї теми прочитано лекцію, то корисно також ретельно опрацювати її 

конспект. Лише після цього розпочинається самостійна робота над 

вивченням першоджерел. Окрему ланку в процесі підготовки до 

семінарського заняття становить безпосередня підготовка виступу з того чи 

того питання. Варто, щоб студент привчав себе виступати не за готовим 

текстом, зачитуючи його, а своїми словами, користуючись лише коротким 

планом. 

Підготовка до виступу полягає в тому, щоб до кожного питання скласти на 

окремій картці чи аркуші короткий план з помітками потрібних цифр, 

записами цитат, конкретних фактів. Такий підхід дасть змогу виробити 

вміння виявляти самостійність під час виступів на семінарі. 

Якщо студента поставили перед необхідністю самостійно розв'язувати 

завдання, це значно активізує потенції його психічної діяльності, сприяє 

розвиткові та становленню позитивних якостей. 

 

Особливості роботи студента на практичному занятті: 
- переважну більшість практичних занять буде проведено у формі 

інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль 

якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи; 



- практичне заняття починається вступним словом викладача, в якому 

він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; 

- студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми 

семінарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними 

проблемами сучасності, розглядати педагогічні явища, наводити приклади; 

- кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання понять і термінів. 

Систематичні виступи на практичних заняттях сприяють поповненню 

словарного запасу, а також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої 

думки; 

- студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і 

оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному 

присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, 

які мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях 

прищеплює навички участі в дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню 

відстоювати свою позицію; 

- після закінчення виступу студента відбувається обговорення 

проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на 

розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам 

практичного заняття. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на семінарі 

припускає явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може його 

зупинити і надати слово іншому; 

- закінчується практичне заняття заключним словом викладача, в 

якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі 

студентів на семінарі (виступ зпитання, реферат, повідомлення, доповнення, 

зауваження тощо) та нараховуються рейтингові бали, дається завдання на 

наступне заняття.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практична заняття №1. Педагогічна інноватика у структурі наукового 

знання. Педагогічна технологія. Інноваційна діяльність педагога. 

Мета:ознайомити з поняттям «інновація», «інноваційна діяльність педагога»; 

розкрити сутність педагогічної інноватики; розвивати інтерес до предмету; 

виховувати любов до предмету. 

План 
1. Педагогічна інноватика у структурі наукового знання. 

2. Структура педагогічної інноватики.  

3. Класифікація педагогічних нововведень. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати матеріали до практичного заняття. 

2. Виписати у термінологічний словник визначення понять: 

«інновація», «новація», «педагогічна інновація», «освітня інновація», 

«інноваційна педагогічна діяльність», «інноваційний педагогічний процес», 

«педагогічна неологія», «педагогічна дифузіологія», «педагогічна 

праксеологія». 

3. Підготувати повідомлення та презентацію на тему: «Внесок зарубіжних і 

українських вчених у становлення та розвиток педагогічної інноватики». 

4. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, графіків (за 

вибором). 

Література 

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. 

– К.: Академвидав, 2004. – 352 с. 

2. Інноваційна   діяльність   педагога:   від   теорії   до   успіху.   

Інформаційно- методичний збірник  / Упорядник  Г.О. Сиротенко. – Полтава: 

ПОІППО, 2006. – 124 с. 

3. Уруський В. І. Формування готовності вчителів до інноваційної 

діяльності: Методичний посібник. − Тернопіль: ТОКІППО, 2005. − 96с. 

 

 

Практична заняття №2. «Будинок вільної дитини» М. Монтессорі. 

Мета: ознайомити з технологією М.Монтессорі; розкрити сутність 

технології; розвивати інтерес до предмету; виховувати любов до предмету. 

План 
1. Життєвий шлях М. Монтессорі і розвиток її педагогічної системи. 

2. Особливості змісту педагогічної технології «Будинок вільної дитини». 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати матеріали до практичного заняття. 

2. Підготувати повідомлення та презентацію на тему «Будинок вільної 

дитини» М.Монтессорі. 

3. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, графіків (за 

вибором). 

Література 



1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний 

посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. 

2. Дичківська І.М., Поніманська Т.І. М. Монтессорі : теорія і технологія / 

І.М. Дичківська, Т.І.Поніманська. – К. : Слово, 2006 .  – С. 25–30, 

224 – 229,  279 – 285. 

 

Практична заняття №3. «Школа для життя, через життя» Ж.-О. Декролі. 

«Школа діалогу культур» В. Біблера. 

Мета: ознайомити з технологіями видатних педагогів; розкрити сутність 

технологій; розвивати інтерес до предмету; виховувати любов до предмету. 

План 

1. Особливості змісту педагоігчної технлогії «Школа для життя, через 

життя» Ж.-О. Декролі. 

2. Особливості змісту педагоігчної технлогії «Школа діалогу культур» В. 

Біблера. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Підготувати матеріали до практичного заняття. 

2. Підготувати реферат на тему «Школа для життя, через життя» Ж.-О. 

Декролі, «Школа діалогу культур» В. Біблера. 

3. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, графіків (за 

вибором). 

Література 
1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний 

посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. 

 

 

Практична заняття №4. Технологія розвитку творчої особистості Г. 

Альтшуллера. 

Мета: ознайомити з технологією розвитку творчої особистості; розкрити 

сутність технології Г. Альтшуллера; розвивати інтерес до предмету; 

виховувати любов до предмету. 

План 
1. Особливості технології розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал. 

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за самостійно складеним 

планом. 

3. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, графіків (за 

вибором). 

 

Література 

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний 

посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. 
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Контрольні запитання до практичних занять 

Контрольні запитання до практичного заняття №1.  
1. Обгрунтуйте передумови виникнення педагогічної інноватики в нашій 

країні. 

2. У чому ви вбачаєте спільність і відмінність понять «інноватика», 

«інновація», «інноваційні процеси в освіті»? 

3. Чи можна ототожнювати все нове з прогресивним і сучасним? 

4. Розкрийте значення поняття «новизна» як головної властивості і самостійної 

цінності будь-якого нововведення. 

5. Визначте взаємозв'язок інновації і традиції. 

6. Від чого залежить інноваційний потенціал навчально-виховного закладу? 

7. Як, на ваш погляд, співвідносяться творчість і професіоналізм у діяльності 

педагога- новатора? 

8. Наведіть приклади часткових, модульних і системних педагогічних 

нововведень. 

 

Контрольні запитання до практичного заняття №2. 

1. Які три провідних положення характеризують сутність педагогічної теорії 

М. Монтессорі? 

2. Яка головна мета школи М. Монтессорі? 

3. Які ставила вимоги до педагога в свої школі М. Монтессорі? 

 

Контрольні запитання до практичного заняття №3. 

1. Хто є засновником технології «Школа для життя, через життя»? 

2. На що спирався Ж.-О. Декролі при розробці своєї технології? 

3. Що було основою його технології? 

4. Що розглядає технологія «Школа діалогу культур» В. Біблера? 

5. На думку В. Біблера діалог є не тільки…? 

 

Контрольні запитання до практичного заняття №4. 
1. В чому полягає суть технології розвитку творчої особистості 

Г. Альтшуллера? 

2.  Які є методи тв прийоми розвитку творчої особистості? 

3. В чому полягає основа технології? 

4. Що є теоретичним джерелом технології розвитку особистості? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік питань до заліку з дисципліни 

«Інноваційні технології в закладах освіти» 
 

1. Особливості технології розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. 

2. Особливості змісту педагоігчної технлогії «Школа для життя, через 

життя» Ж.-О. Декролі. 

3. Особливості змісту педагоігчної технлогії «Школа діалогу культур» В. 

Біблера. 

4. Життєвий шлях М. Монтессорі і розвиток її педагогічної системи. 

5. Особливості змісту педагогічної технології «Будинок вільної дитини». 

6. Педагогічна інноватика у структурі наукового знання. 

7. Структура педагогічної інноватики.  

8. Класифікація педагогічних нововведень. 

9. Концептуальні положення технології розвитку творчої особистості. 

10. Особливості змісту педагогічних технологій М. Зайцева. 

11. Технології раннього навчання Г. Домана. Особливості змісту 

технологій Г. Домана. 

12. Історико-педагогічні засади проблеми розвитку. 

13. Технологія розвивального навчання Л. Занкова. 

14. Технологія особистісно-розвивального навчання Ельконіна — 

Давидова., 

15. Особливості змісту технології «Йєна-план» П. Петерсена. 

16. Особливості змісту педагогічної технології «Школа успіху і радості»  

17. С. Френе. 

18.  Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка. 

19.   Особливості змісту технології фізичного виховання дітей 

20. Сутність педагогічної інноватики. 

21. Структура педагогічної інноватики. 

22. Класифікація педагогічних нововведень. 
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Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи 

студентів з навчального предмета 

Самостійна робота студентів, в цілому, відіграє важливу роль в підвищенні 

якості навчального процесу. Вона сприяє систематизації та закріпленню 

теоретичних знань, розвитку пізнавальних здібностей та творчої ініціативи, 

самостійності, відповідальності та організованості, формуванню 

самостійності мислення, розвитку дослідницьких умінь.  

Виконання студентом індивідуального завдання для самостійної роботи 

сприятиме свідомому та творчому засвоєнню теоретичних основ дисципліни, 

формуванню стійкого інтересу до психологічних знань та розвитку умінь 

ефективно їх застосовувати в практичній діяльності психолога. Завдання для 

спрямовані на те, щоб найбільшою мірою сприяти розвитку у студентів 

пізнавальної активності і самостійності в їх учбовій діяльності та 

активуванню процесу самоосвіти в ході професійного становлення в цілому.  

Самостійна робота з виконання індивідуального завдання спрямована на 

формування навичок саморегуляції пізнавальної діяльності, на розвиток 

стійкого позитивного ставлення до процесу пізнання в цілому та розширенню 

обізнаності в проблемах соціальної психології та історії психології, зокрема.  

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. 

Їх підготовка сприяє кращрому засвоєнню навчального матеріалу і 

формуванню у студентів креативності, критичності й системності світогляду. 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до практичних занять, 

2) опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт, 

3) реферування наукової літератури (див. теми лекційних, 

семінарських і практичних занять), 

4) підготовка до контрольних робіт, 

5) підготовка до заліку. 

 

Види та завдання самостійної роботи: 

1. Міні - творча робота  

 Написання даної роботи передбачає, що студенти досліджують не лише  

теоретичні аспекти, а й проводять власне пілотажне емпіричне дослідження 

за методиками (тест, анкета, інтервю тощо). Обсяг – 6-7 сторінок рукопису 

(може бути друкований текст), план, вступ – 1 сторінка, теоретичний огляд 



теми – 2 сторінки, результати дослідження за методикою –2-3 сторінки, 

список літератури (не менше 3 джерел). 

 

2. Реферат 

Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам не лише 

переказувати думки авторів, а й висловлювати власні, тобто передбачає 

критичний аналіз різних точок зору. Обсяг – 10 сторінок, план, список 

літератури (не менше 3 джерел). 

 

3. Аналіз монографій 

  Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично проаналізувати 

оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його актуальності. Обсяг 

– 3 сторінки. 

 

4. Складання опорного конспекту практичного заняття 

 Ця форма самостійної роботи передбачає складання конспекту, який має 

творчу форму. Опорний конспект кодує зміст інформації за допомогою 

поєднання графічних символів, малюнків, цифр, ключових слів та ін.. 

 

5. План-конспект 

Дана форма самостійної роботи передбачає створення плану, який 

складається з певної кількості пунктів (із заголовками) та підпунктів. Кожен 

пункт плану відповідає певній частині конспекту. 

 

6. Табулювання 

Дана форма самостійної роботи передбачає побудову таблиць, які 

розкривають закономірності якогось явища. 

 

Оцінювання наукових доповідей. Тривалість доповіді – від 7 до 10 хвилин. 

Доповідь представляється в письмовій та усній формі. За доповідь 

максимально можна отримати 10 балів.  

 

Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студента. 

Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента, регламентується 

робочим навчальним планом і повинен складати не менше, ніж 1/3 і не 

більше, ніж 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення 

окремої навчальної дисципліни. Співвідношення обсягів аудиторних занять і 

самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та 

змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної 



мети в реалізації освітньо-професійної програми, а також питомої ваги в 

навчальному процесі практичних, семінарських і лабораторних занять. 

  

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення умов для  

самостійної роботи 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, 

навчальних кабінетах і лабораторіях, комп'ютерних класах, а також в 

домашніх умовах. У необхідних випадках ця робота проводиться згідно із 

заздалегідь складеним графіком, що гарантує можливість індивідуального 

доступу студента до потрібних дидактичних засобів. 

 

Методичне забезпечення самостійної роботи 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 

матеріалів, передбачених для вивчення конкретних навчальних дисциплін. 

До навчально-методичного забезпечення СРС відносяться:  

- навчальні та робочі навчальні програми дисциплін, підручники та 

навчальні посібники, навчальні матеріали як в друкованому, так і в 

електронному вигляді у відповідності до державного стандарту освіти; 

- методичні рекомендації та посібники з організації СРС; 

- завдання для самостійної роботи студентів; 

- інструкції та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, 

семестрових завдань тощо; 

- тематика рефератів та доповідей; 

- тематика курсових робіт та проектів і методичні рекомендації щодо їх 

виконання; 

- тематика кваліфікаційних робіт та методичні рекомендації щодо їх 

виконання; 

- зразки оформлення індивідуальних завдань, передбачених робочою 

навчальною програмою дисципліни; 

- питання до іспитів та заліків; 

- методичні вказівки щодо написання та оформлення звітів про 

проходження практики. 

 

Організація самостійної роботи студентів 

Методика організації самостійної роботи залежить від структури, характеру 

та особливостей дисципліни, що вивчається, обсягу годин, виділених на її 

вивчення, виду завдань для самостійної роботи, рівня підготовки студентів та 

умов навчальної діяльності.  



Згідно з Положенням про організацію освітнього простору в МНУ, 

навчальний тиждень — це складова навчального часу студента.  

Формування змісту самостійної роботи включає: 

- визначення та обґрунтування необхідного переліку розділів, тем, 

питань, завдань, що виносяться на самостійну роботу студентів; 

- визначення змісту та обсягу теоретичної навчальної інформації та 

практичних завдань з кожної теми, які виносяться на СРС; 

- відбір методів та форм самостійної роботи студентів відповідно до 

сучасних технологій навчання; 

- визначення форм та методів контролю за самостійним виконанням 

студентами завдань; 

- розробка критеріїв оцінювання результатів СРС.  

На самостійне опрацювання студентів виносяться навчальні матеріали: 

- за рівнем складності доступні для самостійного вивчення; 

- що розширюють, доповнюють, деталізують знання основ, 

викладених в базовому курсі; 

- аналогічні вивченим, побудовані на принципах, вже розглянутих у 

попередніх темах; 

- описові, фактологічні (наприклад, матеріали з історії науки); 

- спрямовані на формування навичок та стійких знань: вправи, задачі, 

розрахунково-графічні роботи тощо; 

- матеріали практичного спрямування, тобто такі, які ілюструють 

застосування загальних принципів, викладених в базовому курсі, в 

виробничих умовах. 

Керівництво самостійною роботою студентів відбувається за рахунок 

загального бюджету часу, запланованого на аудиторну та позааудиторну 

роботу викладача. За рахунок часу, запланованого на аудиторну роботу 

викладачів, проводяться: 

- консультаціі з навчальних дисциплін. Консультації протягом 

семестру (поточні) проводяться згідно з графіком кафедри, 

консультації перед контрольним заходом (екзаменаційні) 

проводяться за графіком деканату факультету; 

- перевірка і приймання контрольних (модульних) робіт, 

передбачених робочим навчальним планом, у студентів заочної 

форми навчання; 

- керівництво і оцінювання результатів індивідуальних завдань, 

передбачених робочим навчальним планом, у студентів денної та 

заочної форми навчання, зокрема курсових робіт та курсових 

проектів;  



- керівництво практикою студентів; 

- керівництво підготовкою кваліфікаційних робіт певного освітньо-

кваліфікаційного (освітньо-наукового) рівня. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Вимоги по обсягу знань та якості навчання для студентів заочників 

співпадають з вимогами до обсягу знань для студентів денної форми 

навчання. Специфіка викладання дисципліни для студентів-заочників полягає 

в більш методичній спрямованості аудиторних занять. Викладач знайомить 

студентів з вимогами по вивченню дисципліни, написанню контрольних 

робіт та підготовці до складання заліку. Викладач пояснює студентам-

заочникам, як користуватися методичними вказівками по написанню 

контрольних робіт, робочою програмою курсу та рекомендованою 

літературою.  

На лекціях викладач роз'яснює студентам основні питання курсу і 

визначає термінологію, а також проводить оглядові лекції з основних тем 

дисципліни.  

Практичні заняття використовуються для визначення конкретних 

напрямків, їх поглиблення з наданням відповідних методичних 

рекомендацій.  

Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців. Її написання 

має велике значення: 

 - по-перше, вона прилучає студентів до самостійної творчої роботи з 

методичною літературою, привчає знаходити в ній основні положення, що 

відносяться до обраної проблематики, підбирати, аналізувати, синтезувати та 

узагальнювати конкретний матеріал та робити правильні висновки;  

- по-друге, студент звикає чітко, послідовно й методично грамотно 

викладати свої думки при аналізі теоретичних проблем і учиться творчо 

застосовувати надбанні знання та пов’язувати їх з практикою; 

 - по-третє, робота закріплює і поглиблює знання студентів з методики 

викладання хорових дисциплін.  

 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До 

оформлення пред'являються наступні вимоги:  

1. Наявність титульного листа.  

2. На другій сторінці – зміст роботи з указівкою сторінок.  

3. Список літератури, складений за алфавітом.  

4. Дотримання правил оформлення при написанні роботи і вимог до 

обсягу контрольної роботи.  

Текст роботи пишеться на одній стороні окремих стандартних аркушів 

формату А-4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 

мм. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті, 

нумерація починається з другого листа, на якому знаходиться зміст роботи. 

Приблизний обсяг контрольної роботи – 8-10 стандартних сторінок.  

Робота повинна бути написана розбірливим почерком чи надрукована на 

комп'ютері (шрифт Times New Roman, номер 14, інтервал – 1,5) без 

перекреслень, уставок, довільного скорочення слів. Граматичні і стилістичні 

помилки виключаються. Контрольна робота може бути виконана і у зошиті 

об’ємом 18 сторінок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольна робота № 1 

Варіант 1 

І рівень 

1. Сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, трудового 

досвіду і норм поведінки, що забезпечують можливість успішної роботи 

з певної професії – це: 

а) професійна підготовка; 

б) професійна компетентність; 

в) освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця; 

г) педагогічна майстерність. 

11. Складовими організації процесу професійної підготовки є: 

а) навчальна діяльність, наукова діяльність, практична діяльність; 

б) навчальна діяльність, наукова діяльність, виховна діяльність; 

в) пізнавальна діяльність, наукова діяльність, пошукова діяльність; 

г) навчально-пізнавальна діяльність, науково-дослідницька 

діяльність, навчально-практична діяльність. 

12. Показником рівня якості праці вихователя є: 

а) професійна компетентність; 

б) педагогічна компетентність; 

в) комунікативна компетентність; 

г) компетентність саморозвитку. 

13. Проблемі компетентнісного підходу присвячені дослідження: 

а) Н.Бібік, І.Зимньої, Д.Равена, Л.Хоружи, А.Хуторського; 

б) В.Бикова, Ю.Жука, Н.Морзе; 

в) С.Гончарнеко, М.Жалдака, В.Михалевича; 

г) Ю.Бабанського, Е.Карпової, Н.Ничкало. 

14. Компетентність і компетенція – це: 

а) тотожні поняття; 

б) взаємозумовлені поняття; 

в) поняття різні за своєю сутністю; 

г) протилежні поняття. 

15. Як зазначає професор Единбурзького університету Д. Равен, 

компетентність – це: 

а) володіння людиною відповідною компетенцією, що включає її 

особистісне відношення до неї й предмету діяльності; 

б) поінформованість, авторитетність; 

в) специфічна здатність, яка необхідна для ефективного виконання 

конкретної дії в конкретній предметній області та включає вузькоспеціальні 

знання, особливого роду предметні навички, способи мислення, а також 

розуміння відповідальності за свої дії; 

г) коло питань, в яких людина добре розуміється. 

16. Перелік ключових компетентностей був визначений науковцями 

міжнародної спільноти на Лісабонській конференції: 

а) у 1996 році; 

б) у 1999 році; 



в) у 2001 році; 

г) у 2006 році. 

17. Радою Європи визначено п’ять груп ключових компетентностей, до 

яких належать: 

а) соціальні, професійні, інформаційні, комунікаційні, саморозвитку; 

б) загальнопрофесійні, громадянські, навчальні, компетентність з 

інформаційних та комунікаційних технологій; 

в) навчальні, громадянські, професійні, соціальні; 

г) соціальні; полікультурні; інформаційні; самовдосконалення, 

саморозвитку та самоосвіти; продуктивної та творчої діяльності.  

18. До складу компетентності особистості (за Л.Петуховою) входять такі 

компоненти: 

а) знання, уміння, мотивація, рефлексія; 

б) досвід, спрямованість, якості; 

в) досвід, якості, рефлексія; 

г) знання, навички, мотивація. 

19. Фундаментальні сутності, що входять до складу компетентності 

особистості, формуються під впливом: 

а) внутрішньої мотивації; 

б) зовнішніх факторів; 

в) спадковості; 

г) вроджених здібностей. 

20. Які методи інноваційного навчання є продуктивними на сучасному 

етапі викладання історії педагогіки?: 

а) репродуктивні; 

б) пояснювально-ілюстративні; 

в) проблемно-пошукові, дослідницькі; 

г) слідування еталонам. 

ІІ рівень 

3. Дайте визначення поняттю «Педагогічна інноватика». 

4. Розкрийте  особливості технології фізичного виховання дітей  

М. Єфименка. 

ІІІ рівень 

2. Загалом система розвивального навчання мала у своїй основі 

взаємопов´язані принципи, які саме? Обгрунтуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольна робота № 1 

Варіант 2 

І рівень 

2. Мета навчання в рамках традиційної методичної системи полягає в: 

а) створення інформаційно-комунікаційного педагогічного 

середовища; 

б) озброєння студентів системою знань, умінь і навичок; 

в) розвиток творчої особистості; 

г) формування професійних компетентностей. 

2. Формами навчання в інноваційній методичній системі виступають: 

а) диспут, семінар, конференція, дистанційне навчання; 

б) лекція, семінар; 

в) лекційне, практичне та індивідуальне заняття; 

г) індивідуальне та семінарське заняття. 

3. Які засоби використовуються в інноваційній методичній системі під час 

вивчення курсу «Історія педагогіки»?: 

а) наочні засоби, кінофільми, магнітофон, навчальні пристрої, 

таблиці; 

б) технічні засоби, інформаційно-комунікаційні технології, мережні 

засоби проведення відеоконференцій і відеолекцій; 

в) відеозаписи, радіо- і телевізійні передачі, діафільми; 

г) моделі, таблиці. 

4. Які принципи враховуються під час інноваційного навчання у процесі 

вивчення «Історії педагогіки»?: 

а) принцип науковості, принцип наочності; 

б) принцип систематичності і послідовності; 

в) принцип спрямування навчання на вирішення проблеми 

взаємозв’язку завдань освіти, виховання і розвитку; 

г) принцип активності навчального середовища, принцип 

забезпечення органічної єдності між мінливими вимогами ринку 

праці та консервативними можливостями системи освіти, принцип 

необхідності неперервної самоосвіти. 

5. В умовах традиційного навчання у студентів переважає: 

а) продуктивна діяльність; 

б) креативна діяльність; 

в) пошуково-дослідна діяльність; 

г) репродуктивна діяльність. 

6. Трисуб’єктна дидактика – це: 

а) педагогічна дисципліна; 

б) галузь педагогічної науки; 

в) галузь дидактики; 

г) напрям педагогіки. 

7. Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище в рамках 

трисуб’єктної дидактики виступає в ролі: 

а) об’єкта; 



б) пасивного суб’єкта; 

в) освітнього ресурсу; 

г) активного суб’єкта. 

8. Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище – це: 

а) система засобів спілкування з людським знанням, що служить як 

для зберігання, структурування та подання інформації, що становить 

зміст накопиченого знання, так і для її передачі, переробки та 

збагачення; 

б) середовище створення, поширення та використання інформаційних 

ресурсів суспільства (комп'ютерних і інформаційних технологій, 

мереж, засобів масової інформації, довідково-пошукових систем, 

системи освіти в цілому тощо); 

в) комплекс системних адаптованих інформаційних впливів, що 

моделюють вплив джерел природного інформаційного середовища 

відповідної предметної області, і спрямованих на формування 

компетенцій, необхідних для самостійної взаємодії із природним 

інформаційним середовищем предметної області; 

г) сукупність знанієвих, технологічних і ментальних сутностей, які в 

синхронній інтеграції забезпечують якісне оволодіння системою 

відповідних знань. 

9. Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище виступає 

суб’єктом навчання за умови дотримання таких груп вимог: 

а) технічні, програмні, академічні, соціальні, вимоги до людських 

ресурсів; 

б) загальні, спеціальні, програмні; 

в) загальні, соціальні, технічні; 

г) технічні, програмні, соціальні, спеціальні. 

10. До основних сценаріїв використання інформаційно-комунікаційних 

технологій під час викладання курсу «Історія педагогіки» відносяться: 

а) ІКТ на лекції, дистанційна освіта, ІКТ у процесі самоосвіти; 

б) ІКТ до і після заняття, збір інформації засобами ІКТ, спілкування 

засобами ІКТ; 

в) листування засобами ІКТ, дистанційна освіта, проектна діяльність; 

г) ІКТ на занятті, ІКТ до і після заняття, ІКТ на індивідуальному 

занятті, комплекс, дистанційна освіта. 

ІІ рівень 
3. Дайте визначення поняттю «інноватика» 

4. Розкрийте особливості змісту технології «Йєна-план» П. Петерсена. 

ІІІ рівень 

1. Обгрунтуйте. Які особливості змісту педагогічної технології «Школа 

успіху і радості» С. Френе.? 

 

 

 

 



 

Контрольна робота № 2  

(один варіант) 

І рівень 
Завдання з 1 правильною відповіддю. 

20. Які основні цілі навчання в технології «проблемне навчання»? 

А) оволодіння ЗУН    Б) засвоєння способів самостійної роботи 

В) розвиток пізнавальних здібностей  Г) всі правильні 

21. Для якої технології характерні такі особливості: використання проблемних методів, 
створення проблемних ситуацій на всіх етапах навчання: 

А) диференційованого навчання  Б) розвивального навчання Л.Занкова 

В)сугестивного навчання   Г) проблемного навчання 

22. Для якої технологія  метою є формування не тільки ЗУН, а й способів розумових дій, 
направлені на конкретну особистість учня: 

А) диференційованого навчання   Б) розвивального навчання  

В)сугестивного навчання    Г) проблемного навчання 

23. Для якої технології характерною ознакою  є психологічна підтримка розвитку 

особистості дитини.  

А) диференційованого навчання   Б) розвивального навчання  

В) створення ситуації успіху    Г) проблемного навчання 

24. Для якої технології характерною ознакою  є вивчення матеріалу великими блоками з 
застосуванням опорних схем та багаторазовим повторенням: 

А) диференційованого навчання Б) розвивального навчання  В) створення 

ситуації успіху 

Г) інтенсифікації навчання на основі знакових моделей навчального м матеріалу 

В.Шаталова 

25. На якій концептуальній основі базується технологія «комбінованої системи навчання» 
Н.П.Гузика: 

А) створення гомогенних класів (шкіл) або  внутрішньокласної диференціації навчання за 

рівнем та використання розвиваючого циклу уроків. 

Б)використання сукупності дослідницьких пошукових, творчих методів, прийомів, 

засобів,  

В) інтеграція перспективних напрямків удосконалення навчального процесу 

Г) використання проблемних методів, створення проблемних ситуацій на всіх етапах 

навчання. 

26. Виберіть три рівня застосуваня ПТ: 

а) загальнопедагогічний; б) предметий; в) модульний;  г) науковий. 

1) а, б, в             2) б, в, г          3) а, в, г     4) а, б, г 

27. Визначте ознаку найбільш ефективної ПТ: 
А) міцні знання та уміння учнів, б) вихованість учнів, в) досягненя мети за короткий час з 

найменшими витратами, г) змцнення матеріально-технічної бази 

28. Які основні якості притаманні ПТ: 
а) відповідає критерію технологічності;  б) базується на науковій концепції; 

в) системність;  г) ефективність;  д) відтворюваність. 

1) а, б, г, д  2)б, г, д  3) а, б, в  4) всі - правильні 

29. Що є характерною рисою інноваційної ПТ? 

А) забезпечення належних фінансових та організаційних умов для успішного досягнення 

переорієнтації НВП 

Б) системне нововведення, що забезпечує цілеспрямований перехід системи до нового 

стану 



В) зосередження зусиль на формуванні вільної особистості, громадянина, здатного робити 

обгрунтований вибір у різних ситуаціях 

Г) зміщення пріоритетов на розвиток психічних, фізичних та ін. сфер особистості замість 

формування кола умінь та оволодіння обсягом інформації 

30. Що таке педагогічна технологія? 

А) сукупність моделей та методик навчання,  завданням яких є оптимізація форм освіти 

Б) системний метод створення, застосування і визначення процесу викладання і засвоєння 

знань з урахуванням всіх ресурсів та їхніх взаємодій, завданням яких є оптимізація форм 

освіти 

В) алгоритм процесу досягнення запланованих результатів, з урахуванням всіх ресурсів 

НВП та їхніх взаємодій  

Г) системний метод викладання, завданням якого є застосування, визначення процесу 

викладання і засвоєння знань  

 

ІІ рівень 

Завдання з кількома правильними відповідями. 

31. В чому полягає суть технології проектного навчання: 
А) гармонійне поєднання академічних знань з прагматичними, 

Б) використання сукупності дослідницьких пошукових, творчих методів, прийомів, 

засобів,  

Г) розвиток та оздоровлення дітей, 

Д) ) розвиток критичного мислення як засіб самореалізації особистості. 

32. В чому полягає суть технології  навчання як дослідження: 
А) розвиток критичного мислення як засіб самореалізації особистості, 

Б) розробка системи дослідницьких завдань, визначення змістових блоків навчально-

дослідної діяльності у часовій перспективі (на семестр, навчальний рік тощо) 

В) інтеграція перспективних напрямків удосконалення навчального процесу 

Г) суб’єктне відкриття нових знань учнів. 

33. Що є  прогнозованим результатом  технології проектного навчання: 

1. міцні знання високого рівня 

2.практико орієнтований підхід до навчання;  

3. формування ключових компетенцій (соціальних, полікультурних,                        

інформаційних, комунікативних тощо);  

4. економія часу 

5. розвиток ініціативності та самостійності учнів. 

34. З чого складається структура ПТ  за Г.К.Селевком? 
А) концептуальна основа    Б) змістова частина 

В) методологічна частина   Г) процесуальна частина 

 

ІІІ рівень. 

Завдання на встановлення порядку. 

35. Визначте порядок основних технологічних етапів в технології  навчання як 
дослідження: 

7. Виявлення та формулювання проблеми. 

8. Планування і розробка навчальних дій. 

9. Збирання даних (накопичення фактів, спостережень, доказів). 

10. Аналіз і синтез зібраних даних. 

11. Перевірка гіпотез. 

12. Побудова висновків і узагальнень 

36. Визначте порядок алгоритму введення інноваційної ПТ 

1) організація усвідомлення колективом необхідності змін та впровадження нововведень 



2) пошук та актуалізація ідей 

3) здійснення проектування нововведення 

4) управління процесом уровадження нововведень 

5) вироблення стратегії управління та підготовка учителів до роботи в нових умовах 

6) оприлюднення результатів інноваційної діяльності 

Завдання на встановлення порядку. 

37. Розташуйте в правильному порядку ланки в ланцюгу педагогічних дій. 

1. завдання  2. процесс  3. результат 

Завдання на встановлення відповідності. 

38. Знайдіть відповідність між назвою технологічного етапу роботи над проектом та його 
змістом (в технології проектного навчання): 

1.Початок А) визначення теми, мети, завдань 

2.Планування Б) аналіз проблеми, постановка завдань, уточнення 

інформації, синтез ідей, плани 

3.Прийняття рішень В) «мозковий штурм», обговорення альтернатив» вибір 

оптимального варіанта 

4.Виконання Г) робота з виконання проекту 

5.Перевірка та оцінювання 

результатів 

Д) аналіз виконання проекту, з'ясування причин 

досягнень і невдач 

6.Захист Е) колективний аналіз діяльності 

Завдання на встановлення відповідності. 

20. Знайдіть відповідність між технологічною схемою організації НВП та головним у 

процесі 

особистісно-орієнтована технологія учень 

продуктивна технологія предмет навчання 

технологія співробітництва учень та предмет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


