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РОЗДІЛ VІ. 
 

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 
 

Л.І. Романовська 
 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЩО БУЛИ УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ 

ДІЙ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ 
 

Сучасні суспільно-політичні та економічні події (Революція гідності; війсь-
кова агресія Росії проти України; обрання, у якості стратегічного, європейсько-
го вектору розвитку країни тощо) спонукати необхідність формування активної 
життєвої позиції в особистості, яка базується на сформованій соціальній відпо-
відальності та вихованні відповідального ставлення до виконання свого 
обов’язку щодо захисту Вітчизни. Наголосимо на тому, що зовнішня військова 
небезпека на Сході України зумовила підвищення цінності ратної діяльності, а 
також стала поштовхом для появи нових видів професійної діяльності у соціа-
льній роботі. Мова йде про організацію ефективної реабілітаційної діяльності з 
тими військовослужбовцями, які були активними учасниками військових дій 
(комбатанти). 

Констатуємо, що вагомим підґрунтям для виваженого підходу до організа-
ції реабілітаційної діяльності з комбатантами у нинішній суспільній ситуації 
виступає необхідність подолання стресу та соціально-психологічної адаптації 
до умов мирного життя, з використанням сучасних інноваційних соціально-
педагогічних технологій як засобу, що проявляється у практичних діях. Крім 
того, варто розуміти необхідність виваженої та кваліфікованої діяльності однак 
відсутністю відповідної інтегративної концепції в її методологічному, теорети-
чному і практичному втіленні. Наголосимо на тому, що стреси і пов’язані з ни-
ми психічні розлади у комбатантів виступають однією із головних причин на 
шляху адаптації до умов мирного життя. 

Як свідчить практика, при поверненні додому військовослужбовці відчува-
ють різноманітні деструктивні емоційні стани, а саме агресію, страхи, депресію 
та посттравматичні стресові розлади (ПТСР). Комбатантам доволі складно 
соціалізувати, через проблемами на побутовому рівні. У них виникають гострі 
конфлікти та непорозуміння у сім’ях через відсутність роботи. Як наслідок, 
комбатанти переживають цей процес доволі болісно. Усі наведені вище факти 
переконливо свідчать на користь поєднання заходів із медичної, соціальної, 
психологічної, педагогічної та професійної видів реабілітації. 

Наголосимо на тому, що нині в наукових колах по-різному визначають 
спектр проблем учасників бойових дій. Так, Р. Попелюшко [3] зосереджує свою 
увагу на страхах, демонстративній поведінці, агресивності безпідставних спа-
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лахах гніву, виникненням адитивної поведінки. У багатьох військовослуж-
бовців після повернення із зони бойових дій спостерігаються повторювані яс-
краві «бойові» сни і нічні кошмари, нав’язливі спогади про події, що супровод-
жуються важкими переживаннями, раптовими сплесками емоцій з «повернен-
ням» до стресової ситуації («come back») [3, с. 413].  

Багато військових, які були учасниками активних військових дій доволі ча-
сто страждають від нічних кошмарів, які періодично повторюються одразу 
після повернення додому. Серед головних проблем учасників бойових дій 
провідну роль відіграє порушення їхньої емоційної сфери - «емоційне зубожін-
ня», яке є клінічною рисою ПТСР. Комбатанти відзначають зниження або пов-
ну втрату інтересу до активної діяльності, відгородженість від інших людей, 
соціальну пасивність і байдужість до соціального життя. У військовослуж-
бовців, що були учасниками бойових дій можуть спостерігатися суїцидальні 
спроби та соматичні захворювання.  

Так, Ю. Бриндіков [1;2] наголошує, що комбатантам важко адаптуються до 
нових норм і правил мирного суспільства, вони не вміють керувати процесом 
реалізації наміченого. Науковець аргументовано доводить необхідність ре-
абілітації, яка охоплює комплекс заходів медичного, фізичного, психологічно-
го, педагогічного, соціального характеру, спрямованих на відновлення здо-
ров’я, психологічного статусу і працездатності людей, які втратили ці здібності 
в результаті захворювання, що досягається шляхом виявлення резервних мож-
ливостей організму і стимуляції його фізичних, психологічних і професійних 
можливостей.  

Серед методів реабілітації чільне місце посідають психотерапія, моти-
ваційне консультування, сімейна психотерапія, тренінги. Найбільшим ефектом 
у реабілітації комбатантів володіє групова психотерапія, основна мета якої 
спрямована на допомогу військовослужбовцям у вербалізації своїх почуттів, 
навчання їх розуміти свої емоції й легше з ними справлятися. Ефективність 
групової психотерапії з комбатантами забезпечується трьома факторами: ро-
звитком позитивних відносин між психологом та учасниками групи, вільним 
вираженням почуттів, можливістю детального аналізу своїх проблем. Групова 
психотерапія дасть змогу змотивувати комбатантів до проходження реабіліта-
ційних заходів, допоможе розкрити їхні приховані страхи і проблеми та при-
швидшить одужання. 

Усе вище означене передбачає, що організація реабілітаційної діяльності з 
комбатантами в її соціальному модусі має бути значущою характеристикою су-
часної соціальної роботи в Україні, а її практичні механізми - важливим 
соціально-педагогічним завданням, яке мають реалізовувати фахівці соціальної 
сфери. Реабілітація дасть змогу комбатантам отримати досвід нових взаємин, 
опанувати методами боротьби з наслідками особистісних травм і стресів. 
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О.В. Ганжа 
 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ  
В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Вивчення особливостей соціально-професійного розвитку особистості пе-
редбачає аналіз не лише того, як вона привласнює соціальний досвід і залуча-
ється до життя суспільства, але і яким є зміст її оригінального (ціннісного внес-
ку), що збагачує цю діяльність. Саме залежність засвоєння і відтворення соціа-
льного досвіду і є основою на якій може розкриватися стан розвитку особистос-
ті.  

Формування соціальної відповідальності як однієї з найважливіших профе-
сійних якостей учителя потребує цілеспрямованої диференційованої роботи з 
усіма учнями навчального закладу. Знання, які одержав учитель у процесі про-
фесійної підготовки, мають особисту вагомість, перетворюються на переконан-
ня, стають мотивами поведінки, виявляючись у практичній діяльності. Отже, 
соціальну відповідальність логічно розглядати як інтегральну якість особистос-
ті, яка визначає поведінку, діяльність людини через усвідомлення і прийняття 
нею необхідної залежності цієї діяльності від суспільних цілей і цінностей 
[6,с.59]. 

У багатьох наукових працях відповідальність трактується як моральна як-
ість особистості. Так, наприклад, В. Сафін вважає, що: «Вищий рівень відпові-
дальності, як провідна моральна властивість - поняття, яке безпосередньо 
зв’язане із світоглядом особистості. Воно має зв'язок з такими моральними по-
няттями як гуманізм, патріотизм, добросовісність, ініціативність, дисципліно-
ваність, чесність, працелюбство, творча активність, здатність до дії, розумного 
самообмеження» [7,с.115]. 

За своєю структурою соціальна відповідальність є складним утворенням, 
яке має інтегративний характер, тісний зв'язок з усіма іншими якостями особи-
стості. Зокрема, емоційно-вольовим та інтелектуальним аспектами діяльності 
особистості. Соціальну відповідальність доцільно розглядати одним із показни-
ків соціально-професійного розвитку особистості як потребу «самореалізації не 
лише в суспільстві, а себе для суспільства» [1,с.7]. 

Компетенція трактується як система цінностей і особистісних якостей, 
знань, умінь, навичок і здібностей людини, що забезпечує готовність до компе-
тентного виконання професійної діяльності.  

Професійна компетентність передбачає розуміння й внутрішнє прийняття 
цілей і завдань професійної діяльності, інтереси, які до неї відносяться, ідеали, 
установки, переконання, погляди. Всі ці риси й компоненти професійної компе-
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тентності слугують показником рівня її сформованості у вчителя, характеризу-
ються стійкістю (нестійкістю), домінуванням суспільних або вузько особистіс-
них мотивів, далекою або близькою перспективою. Застосування вчителем у 
процесі своєї професійної діяльності гнучкого педагогічного мислення дає мо-
жливість більш продуктивно прогнозувати, проектувати й реалізувати новації 
та інновації з позиції гармонізації цільових установок, обґрунтованого вибору й 
інтегративного поєднання різноманітних освітніх стратегій, підходів і процедур 
будь-якого рівня - від регіонально-територіального до індивідуально-
особистісного. 

Категорія «професійна компетентність» визначається головним чином рів-
нем професійної освіти, досвідом та індивідуальними здібностями людини, її 
мотивованими прагненнями до безперервної самоосвіти та самовдосконалення, 
творчим і відповідальним ставленням до справи [2,с.14]. 

Отже, термін «професійна компетентність» вживається досить часто для 
оцінки професійних станів особистості. Це пов’язано, насамперед, із широтою 
його змістовних характеристик, котрі об’єднують такі поняття, як «професіона-
лізм», «професійна кваліфікація» тощо. Професійна компетентність педагога не 
обмежується вузькими професійними функціями. Вона пов’язана з 
розв’язанням широкого кола соціальних, культурологічних, психологічних, фі-
зіологічних та інших проблем. Тому в широкому аспекті - це сукупність теоре-
тичних знань, практичних умінь, досвіду, особистісних якостей учителя, діале-
ктичний перебіг яких забезпечує ефективність та результативність педагогічної 
діяльності [4]. 

Вчитель, який не відчуває краси й святості свого покликання, який працює 
у навчальному закладі не тому, що серце його переповнене бажанням навчати 
підростаюче покоління, а лише тому, щоб мати роботу й здобувати собі засоби 
до існування, - такий учитель приносить шкоду учням й ще більшу шкоду са-
мому собі. Перша вимога, яку ми застосовуємо до вчителя, полягає в тому, щоб 
він був науково освіченим професіоналом й істинним вчителем раніше, ніж ма-
тематиком, гуманітарієм тощо. Лише точні знання, точний розрахунок й твере-
за думка можуть стати справжньою зброєю педагога. 

Досліджуючи наукову проблему соціальну зрілість особистості В. Радул 
стверджує, що: «Наявність соціальної відповідальності як усвідомленої необ-
хідності зіставляти свою поведінку із суспільними нормами та установками з 
метою соціального прогресу свідчить про досягнення особистісного періоду в 
структурі соціальної зрілості, про включення її у суспільні відносини як ціліс-
ної саморегульованої системи» [5,с.9]. 

Людина вільна в тій мірі, в якій вона активно бере на себе відповідальність 
за своє життя. Вона не виправдовує свою поведінку зовнішніми обставинами і 
не перекладає вину на інших. 

Формування соціальної відповідальності доцільно обумовити як відповіда-
льну діяльність, яка спрямована на реалізацію соціально значущої мети і вини-
кає на основі послідовної реалізації системного підходу в освітньому процесі, 
де навчальна, науково-дослідна і громадська діяльність взаємно доповнюють 
одна одну. Тоді науково-дослідний блок педагогічної освіти в єдності з навча-
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льним і виховним блоками максимально стимулюють активний розвиток усіх 
основних структурних компонентів педагогічної спрямованості особистості 
вчителя у їх органічній єдності. 

Відповідальність - це аспект будь-яких відносин, в яких реально перебува-
ють люди, які як суб’єкти свідомих дій реалізують об’єктивно покладені на них 
обов’язки. Узагальнюючи вищезазначене можна констатувати, що відповідаль-
ність - це філософсько-соціологічна категорія, яка показує об’єктивно необхідні 
взаємини між особистістю, суспільством, на основі їх взаємних зобов’язань, які 
реалізуються у свідомій та вольовій поведінці й діяльності. 

Розвиток особистості у зрілому віці можна зрозуміти лише як саморозвиток. 
Саморозвиток як особливий вид діяльності здійснюється, з одного боку, в ре-
зультаті актуалізації суб’єктності, а з іншого - через зіткнення людини з реаль-
ним світом, у якому вона вимушена здійснювати життєдіяльність. Процес са-
морозвитку відбувається тільки як результат синтезу внутрішнього й зовніш-
нього плану діяльності суб’єкта. 

З одного боку, фундаментальний процес розвитку особистості, містить 
професійний саморозвиток, а з іншого - особистісний розвиток активно виявля-
ється у просторі професійної діяльності, тим самим потенціюючи актуалізацію 
як здатність до саморозвитку. 

В рамках зрілого віку, платформою саморозвитку є професійна діяльність. 
Під професійною діяльністю розуміють соціально значущу діяльність, вико-
нання якої вимагає спеціальних знань, умінь та навичок, а також професійно 
зумовлених якостей особистості. 

А. Маркова як вищий етап розвитку професіонала виділяє «етап творчого 
самовизначення себе як особистості професіонала», де найважливішими стають 
«самобудівництво» та «самотворення». Професійне самовизначення трактувала 
як визначення людиною себе стосовно вироблених у суспільстві і прийнятих 
нею критеріїв професіоналізму. Однак люди мають різне уявлення щодо крите-
ріїв професіоналізму (наприклад, приналежність до професії, здобута професій-
на освіта, індивідуальний творчий внесок у професію, збагачення своєї особис-
тості засобами професії тощо) [3].  

Підсумком саморозвитку на етапі зрілості є самотворчість. Суб’єкт, здатний 
піднятися на рівень самотворення, стає здатним перетворювати дійсність в про-
сторі власної практики. У даному просторі процес самотворчості є синтезом 
власного саморозвитку й перетворення дійсності в самодіяльності, де профе-
сійна компетентність стає її плацдармом.  

Виходячи із вищезазначеного можна констатувати, що людина творить вла-
сну долю й несе відповідальність за свої життя і свою поведінку. Людина воло-
діє унікальним внутрішнім світом і внутрішньою волею. Внутрішній досвід є 
основним джерелом становлення її індивідуальності. 
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В.В. Волок, Н.О. Дицюра 

 

ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ШКОЛЯРІВ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

Зміст громадянської освіти передбачає інтеграцію соціально-гуманітарних 
знань із різних навчальних предметів та орієнтацію на розв’язання практичних 
проблем. Громадянська освіта спрямована на формування громадянської ком-
петентності школяра, що сприймається як сукупність здатностей особистості, 
необхідних для її успішної самореалізації та соціальної взаємодії в сучасному 
суспільстві: соціально-комунікативних, інформаційно-медійних, толерантного 
уміння розв’язувати соціальні суперечності, відповідального соціального вибо-
ру й прийняття рішення. 

Особливістю реалізації громадянської освіти в нашому закладі є системне 
впровадження активних та інтерактивних методів навчання на уроках та в поза-
урочний час: рольові та ділові ігри, під час яких учні вчаться моделювати від-
носини, обговорювати соціальні проблеми і шукати спільне їх розв'язання, спі-
льні заходи із місцевою спільнотою, ведення блогів, розміщення інформаційних 
ресурсів на сайтах, обмін досвідом. Традиційними в школі стали нестандартні 
уроки-подорожі, творчі лабораторії, тренінги, уроки арт-терапії. Залучаємо 
школярів до активної участі у краєзнавчій роботі. Діти уже з 5 класу досліджу-
ють історію міста в назвах вулиць, розробляють туристичні маршрути «Героїч-
не минуле мого міста», «Вулиці, що носять імена героїв».  

Щороку долучаємось до збору матеріалів у ході проведення фольклорної 
експедиції «Ігри, традиції, звичаї мого краю». Ми переконані, що фольклорне 
виховання є серцевиною національної системи виховання. У нашій експедицій-
ній роботі ми зібрали матеріали з дослідження традиційних народних ремесел 
рідного міста. Народні традиції створюють особливий світ цінностей, форму-
ють і задовольняють інтелектуальні та емоційні потреби. Наше місто славиться 
майстрами - умільцями: вишивальницями, різьбярами, ковалями. Традиційним 
для наших школярів стали зустрічі з народними майстринями - вишивальниця-
ми Довбнями, Іванющенко К.Л., Сальченко Л.М., Мелешко Світланою Андріїв-
ною.  

Велику роль у розвитку громадянської освіти відіграє розробка та реалізація 
учнівськими групами суспільно-корисних справ. Так, у нашому закладі було 
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організовано проведення проектів «З любов’ю до Тараса», «Культурна спадщи-
на мого міста», основною метою яких стало формування у школярів активної 
громадянської позиції, набуття учнями соціального досвіду, розвиток духовної, 
моральної, художньо-естетичної, правової культури. Після реалізації проектів 
очікували таких результатів: сформованість у школярів високих моральних 
цінностей, патріотизму, національної свідомості, любові до рідної землі, роди-
ни, народу, бажання сприяти історико-культурному розвитку міста. Також цьо-
го навчального року в рамках проведення Першого уроку учні 6-7 класів долу-
чились до Всеукраїнського проекту - «Діти об’єднують Україну», в ході якого 
знайшли нових друзів, дізналися про цікаві шкільні справи однолітків тощо. 
Проведення таких проектів створило реальні можливості для школярів обирати, 
якою буде їх участь у проекті, проявити активність у різних видах діяльності, 
обрати форму вияву власного ставлення до проблем сучасності, продемон-
струвати свої погляди, переконання, особистісні громадянські якості, отже, 
формувати та успішно демонструвати свою громадянську позицію.  

Ми переконані, що основним здобутком стало те, що наші учні відчули 
свою суспільну значимість, відповідальність. Слід наголосити, що важлива си-
стемність цих заходів, що сприятиме зростанню рівня громадянської культури 
вихованців. Плануємо з цією метою проведення аналогічних проектів на теми: 
«З Україною в серці», «Ми діти твої, Україно!» Отже, як бачимо, проектні тех-
нології за певних умов можна розглядати ефективними засобами формування 
громадянської позиції школярів.  

Важливого значення надаємо також волонтерській роботі учнів. Так, щорі-
чно в нашому навчальному закладі проводиться благодійна акція «Нехай тепло 
твоїх долонь відчує той, хто поряд». Вона спрямована на допомогу дітям - інва-
лідам, дітям, позбавленим батьківського піклування. Учні нашої школи залюб-
ки збирають гроші під час проведення традиційного благодійного ярмарку. І всі 
дітлахи з радістю купують солодощі, а також декоративні вироби, зроблені вла-
сними руками школярів. Виручені кошти було витрачено на придбання подару-
нків дітям-інвалідам, а також дітям, позбавленим батьківського піклування. 
Важливим аспектом формування патріотизму учнів є також участь у волонтер-
ському русі, на підтримку військових. Цій тематиці можуть бути присвячені 
математичні задачі, коментовані диктанти, творчі роботи, есе, літературні чи-
тання.  

Можна зробити висновок, що підґрунтям для формування активної грома-
дянської позиції молоді є соціальний досвід, складовими якого є практична 
діяльність та участь у суспільному житті. Ефективність громадянського вихо-
вання залежить від спрямованості виховного процесу, форм і методів його ор-
ганізації. Громадянська освіта сьогодні передбачає також посилення уваги учи-
телів до розробки, адаптації й запровадження нових методик навчання та вихо-
вання. Вчителі різних навчальних предметів знаходять можливість теоретичні 
знання свого предмету втілити в практичних навчальних методиках, викорис-
товуючи інноваційні технології, і створити умови на своїх уроках близькі до 
життєвих нестандартних ситуацій, що допоможе майбутньому громадянину 
України пристосуватися до сучасних умов життя.  



 10

 

Список використаних джерел 
 

1. Пометун О.І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педа-
гогічної науки / О.І. Пометун // Вісник програм шкільних обмінів . - 2005. - № 23. - С. 18. 
2. Пометун О. І. Формування громадянської компетентності старшокласників засобами рі-
зних предметів [Електронний ресурс] / О.І. Пометун. - Режим доступу: www.civiced.org.ua. 

 
О. Л. Дворікова, В. І. Нікітюк 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ 
УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

 

Сучасне суспільство ставить перед школою відповідальне і складне завдан-
ня - виховати національно свідоме підростаюче покоління патріотів своєї Бать-
ківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій. За-
порукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання системи 
принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка забез-
печує досягнення відповідних результатів - міцно і органічно засвоєних загаль-
нолюдських і українських національних цінностей. 

Активізація діяльності адміністрації школи і педагогічного колективу 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№ 59 у сфері національно-
патріотичного виховання молодого покоління відбувається за такими 
напрямками: 

- координація діяльності загальноосвітніх навчальних закладів і культурно-
просвітницьких закладів, громадських організацій; 

- забезпечення наступності та системності національно-патріотичного вихо-
вання; 

- втілення планів дій, спрямованих на реалізацію молоддю інтелектуальних 
та творчих проектів на благо України, поліпшення професійної орієнтації, роз-
виток мотивації до праці; 

- залучення юнаків і дівчат до вивчення культури, історії України, пропагу-
вання кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, підтри-
мка професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих об'є-
днань, клубів за інтересами, фольклорних колективів; 

- забезпечення активної участі школярів в заходах національно-
патріотичного спрямування, у тому числі, приурочених загальнодержавним 
святам; 

- популяризація молодіжного внутрішнього туризму, популяризація пам'я-
ток української історії, культури та природи, історичних місць та подій, етног-
рафії та життєписів відомих діячів; 

- забезпечення проведення заходів спортивної підготовки, фізичного вихо-
вання, спрямованих на утвердження здорового способу життя молодих грома-
дян та створення відповідних умов; 

- сприяння роботі клубів за місцем проживання, центрів патріотичного ви-
ховання, позашкільних закладів та інших організацій, які здійснюють заходи з 
патріотичного виховання молоді; 
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- висвітлення у засобах інформації кращого досвіду родинного виховання. 
Національно-патріотичне виховання учнівської молоді є важливою складо-

вою виховання в Криворізькій загальноосвітній школі №59.У процесі навчання 
педагогічний колектив закладає фундамент глибоких знань, формує світогляд, 
національну самосвідомість. Уже в молодших класах учні усвідомлюють такі 
поняття, як «Батьківщина», «подвиг», «патріот», вчаться шанувати землю бать-
ків, вивчають свій родовід.  

Для забезпечення єдності педагогічних форм і методів патріотичного вихо-
вання учнівської молоді в школі створено клуб «Братерство». Досягнення мети 
вбачаємо у вихованні почуттів патріотизму, вірності Батьківщині, повазі до ми-
нулого, пошані до старшого покоління, вірі в майбутнє.  

Пріоритетним напрямком роботи гуртка стала співпраця з інгулецьким за-
гоном історико-пошукової організації «Пошук - Дніпро» Всеукраїнського гро-
мадського об’єднання «Союз «Народна пам'ять». З метою залучення учнівської 
молоді до вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського 
народу, формування розвиненої особистості, розвитку творчих інтересів до по-
шукової діяльності, збагачення художньо-естетичних цінностей, розуміння не-
розривного взаємозв’язку минулого, сучасного і майбутнього в 2007 році до 40-
річчя з дня заснування школи була відкрита музейна кімната «Історія рідної 
школи», а 2010 року отримала статус музею. На базі музею проводяться уроки 
мужності, класні години, тематичні вечори, вечори-зустрічі, присвячені зна-
менним датам, разом з бібліотекарем школи Бочкарьовою Т.В. проходять ви-
ставки літератури, обговорення книг з воєнно-патріотичної тематики, приуро-
чені видатним датам. 

Заслуговує на особливу увагу робота учнів-волонтерів. Ця благородна спра-
ва є почесною в усіх країнах. Саме волонтерські загони нашої школи проводять 
роботу з впорядкування могил загиблих воїнів, меморіальних комплексів, 
пам’ятних знаків та дощок. Вже багато років учні та працівники школи №59 
мають дружні стосунки з представниками військової частини А-4611, Інгулець-
кої паланки війська запорізького. Діти разом з військовослужбовцями прово-
дять міні-турніри із різних видів спорту, тематичні виховні заходи, розважальні 
програми, та беруть участь у патріотичній грі «Інгульчани».  

 Національно-патріотичне виховання - планомірна виховна діяльність, 
спрямована на формування у вихованців національної самосвідомості й гіднос-
ті; дбайливого ставлення до рідної мови, культури,традицій; відповідальності за 
природу рідної країни; потреби зробити свій внесок у долю батьківщини; інте-
ресу до міжнаціонального спілкування; прагнення праці на благо рідної країни, 
її народу 
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Н. В. Донець 
 

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
СОЦІАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

 «Вільна людина - розвинене громадянське суспільство - сильна держава» 
 

Сьогодні особливої актуальності набуває проблема громадянської соціалі-
зації в умовах трансформації суспільства, коли відбувається становлення нових 
соціальних форм і нових принципів соціального устрою. Кризові явища впли-
вають значною мірою на стан та ефективність формування громадянина та пат-
ріота, оскільки людина завжди формується в певних соціальних умовах. Тож, 
перед педагогами, вихователями, соціальними працівниками стоїть важливе за-
вдання - урахування наявних у суспільстві негараздів в організації виховної ро-
боти на сучасному етапі розвитку держави. Українська педагогіка спирається 
на багату спадщину, кращі традиції у вихованні громадянськості. За останні ро-
ки в нашій країні зроблено ряд кроків щодо впровадження системи демократи-
чної громадянської освіти, підготовлено пробні підручники, які нині проходять 
апробацію. Завдання формування громадянина України ставляться останнім ча-
сом в ряді концептуальних і нормативних документів, виховний його аспект ро-
зроблений і представлений у проектах концепцій громадянського, національно-
го і патріотичного виховання в Україні.  

Багато вчених вважають, що найбільш інтенсивне формування громадянсь-
кості особистості здійснюється саме в юнацькому віці. У старшій школі відбу-
вається інтенсивне розширення знань учнів про процеси та явища суспільного 
життя, права людини, основи життя суспільства, формування громадянської по-
зиції людини, її соціально-політичні орієнтації. Цей період характеризується ще 
й усвідомленням учнівською молоддю значимості громадянських якостей, ро-
зуміння того наскільки ці якості є важливим для майбутнього самостійного 
життя. Особливістю формування громадянських умінь в старшій школі є здат-
ність учня свідомо застосовувати набуті знання, уміння та навички для вирі-
шення проблем власного життя, життя громади, держави і суспільства, орієн-
туючись на цінності громадянського суспільства. Невизначеність, суперечли-
вість соціально-політичних орієнтацій суспільства, держави значною мірою 
ускладнюють процес виховання молодого покоління, у тому числі й громадян-
ського. Тому йде постійний пошук нових ефективних форм і методів впливу на 
громадян держави щодо їх громадянського виховання.  

Сьогодні хоча сім’я й залишається найважливішим інститутом соціалізації, 
але втрачає пріоритет саме у громадянській соціалізації. Це обумовлено низкою 
причин: пріоритети матеріального характеру серед батьків, які призводять до їх 
самоусунення від проблем громадянського становлення дитини; правова та 
економічна некомпетентність батьків у сфері своїх повноважень та обов‘язків 
по відношенню до розвитку дитини; збільшення розриву між рівнем психолого-
педагогічної культури батьків та виховним потенціалом суспільства. Сучасна 
молодь швидше засвоює нові знання, досягнення інформаційного суспільства, 
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швидше за дорослих орієнтується у мінливому світі, здатна виявляти ініціативу, 
ризикувати, діяти.  

Саме через громадянську освіту та виховання юного покоління відбувався 
вплив на формування відповідних ціннісних настанов у старшого покоління. У 
старшокласників з’являється потреба у самореалізації, вона вже готова бути со-
ціально активною особистістю, виконувати відповідальні доручення, вступати у 
рівноправні стосунки з оточенням, тобто відбувається перехід від залежного 
дитинства до самостійної і відповідальної діяльності дорослої людини. Вихо-
вання добре освічених громадян, свідомих своїх прав і обов'язків, є одним з го-
ловних складових успіху і стабільності сучасного відкритого демократичного 
суспільства. 

Громадянська освіта спрямована на те, щоб учні усвідомили себе громадя-
нами України, знали свої права, були вільнішими й успішними! Громадянська 
освіта є узагальненням суспільствознавчих предметів. Діти зрозуміють, що сво-
бода, рівність, відповідальність, соціальна згуртованість, різноманітність, пова-
га, діалог є безперечними демократичними цінностями, який вплив стереотипів 
і конфліктів на людину, про протидію дискримінації, про толерантність як уні-
версальну умову мирного співіснування. Утвердження демократії в Україні не-
віддільно пов’язане з становленням людини-громадянина, людини, яка усвідо-
млює свою причетність до спільноти вільних і рівноправних громадян, несе 
відповідальність за своє і спільне благо, бере активну участь у громадських 
справах, і зрештою просто повноцінно живе у сучасному європейському прос-
торі.  

Громадянська освіта транслює соціальні цінності, принципи і переконання, 
цивільні, політичні і правові знання, знання про права та обов'язки громадяни-
на, формує компетенції критичного і незалежного мислення. Громадянська 
освіта - це не просто набір деяких цінностей, чергова ідеологія, яку пробують 
поширити серед молодого покоління, це вимога часу - вміння жити у сучасному 
суспільстві, вміння залишатися особистістю, будучи частинкою громади. Мета 
громадянської освіти - сформувати особистість, яка усвідомлює взаємозв’язок 
між індивідуальною свободою та громадянською відповідальністю, між права-
ми людини та її обов’язком, і є готовою до активної компетентної участі у жит-
ті суспільства. А також займати активну позицію у формуванні цінностей гро-
мадянського суспільства та важливих проблем сьогодення. 
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В.М. Грачова 
 

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Перед тим, як перейти до безпосереднього розгляду мені б хотілося визна-
читися з суб’єктивним розумінням її складових частин. Концепція сталого роз-
витку є найбільш прогресивною світоглядною ідеологією і, разом з тим, такою, 
що має найбільші об’єктивні шанси в скорому майбутньому витіснити інші іде-
ології. Її суть полягає в пошуку оптимального балансу між задоволенням пот-
реб сучасного покоління і захисті прав і потреб майбутніх поколінь. 

З плином часу ідеологія видозмінювалася і в її актуальному вигляді вона 
включає в себе три основні елементи: Соціум. Довкілля. Економіка. 

Саме про соціальну складову сталої концепції розвитку буде йти мова ниж-
че. Згідно сучасних поглядів - людина є не об’єктом, а в більшій мірі суб’єктом 
розвитку людства. Це означає те, що саме людство загалом і кожна окремо взя-
та людина зокрема є творцем всього? Що ми залишимо майбутнім поколінням. 

Переходячи безпосередньо до суті розглядуваного питання, варто звернути 
увагу на той факт, що кожна людина, здійснюючи той чи інший вчинок, висло-
влюючи ту чи іншу думку і т.д. має певну мотивацію і переслідує якісь наміри. 

І саме тут визначальну роль при врахуванні наслідків того чи іншого вчинку 
грає соціальні відповідальність і громадянська освіта. 

Слід відмітити, що поняття соціальної відповідальності включає в себе два 
основні аспекти - це проспективна відповідальність і ретроспективна відповіда-
льність. Згідно з визначенням - перший аспект являє собою відповідальність 
перед суспільством, перед собою особисто за дію, яка буде вчинена в майбут-
ньому часі. Тобто критерії оцінки необхідності і виправданості того чи іншого 
вчинку з огляду на перспективу. Другий аспект являє собою відповідальність за 
вчинені раніше дії і не має глобального відношення до ідей сталого розвитку? 
Так як вони направлені на майбутні покоління. 

Таким чином, стає зрозуміло, що кожен вчинок окремо взятої людини, якщо 
розглядати його у розрізі концепції сталого розвитку, має бути направлений на 
покращення життя соціуму, має включати в себе конструктивну складову і не-
сти користь. Але як донести до людини ідеї соціальної відповідальності? Саме 
тут відбувається перетин понять «Громадянська освіта» і «Соціальна відповіда-
льність». За моєю суб’єктивною думкою - правильне розуміння людиною соці-
альної відповідальності і, більше того, дотримання її норм - саме є наслідком 
збалансованої громадянської освіти.  

Громадянська освіта, згідно з визначенням, - навчання людей, незалежно 
від віку, принципам та видам залученності громадян у різноманітних суспіль-
них і політичних процесах. Вона може проявлятися як в створених на держав-
ному рівні програмах, так і на навчальних курсах, що створюються самою гро-
мадою з метою поширення тих чи інших ідей серед суспільства в цілому або 
окремих його прошарків. 

За тих складних умов, в яких на разі опинилася Україна від виховання гро-
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мадянської самосвідомості, від правильного встановлення пріоритетів у суспі-
льстві залежить наше майбутнє. Головна задача сучасного українського суспі-
льства - роздумуючи в рамках ідеї сталого розвитку - саме у фундаментально 
правильному підході до виховання правильних моральних засад у населення. 
При цьому мова йде не тільки про дітей, а про націю в цілому - починаючи від 
школярів початкових класів, молоді, студентства і закінчуючи дорослими 
людьми і пенсіонерами. 

Вектор громадянської освіти повинен брати свій початок з державних про-
грам, котрі, в свою чергу, мають враховувати в рівній мірі інтереси українсько-
го суспільства і всі зовнішньополітичні і економічні аспекті сучасного світу. 
Сучасний світ змінюється занадто стрімко, що суттєво ускладнює задачу пра-
вильного формування програм громадянської освіти - але саме вони здатні під-
няти рівень культури всередині країни, за рахунок підвищення соціальних ви-
мог людей самих до себе, до своїх вчинків і до розуміння їх наслідків. 

Підбиваючи підсумок всього вищесказаного хотілось би окремо зазначити, 
що жодні зміни, навіть у найменшому мікро-соціальному суспільстві не можуть 
бути швидкими. Кожна людина - особистість зі своїм суб‘єктивним світогля-
дом. Цей факт не викликає сумнівів. Але системний підхід, розробка і - найго-
ловніше - послідовне впровадження громадянської освіти неодмінно, у розрізі 
майбутнього часу дасть позитивний результат. І цей результат буде відчутні-
шим для кожного наступного покоління. А, як вже було сказано на початку ма-
теріалу - саме це і є основою соціального аспекту ідеології сталого розвитку су-
спільства… 
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М. С. Никоненко 
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАЦІОНАЛЬНО - ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

«Відкрити перед кожним вихованцем усі джерела, якими живиться могутнє почуття 
любові до Батьківщини. Це і природа рідного краю, слово рідної мови, культ Матері і 

Батька, Мала Батьківщина, її історичне та героїчне минуле, працелюбність» 
В.О. Сухомлинський 

 

Людина, а тим паче, освічена людина, тільки тоді може називатися 
справжньою Людиною, якщо вона вивчає і знає все про свою Батьківщину. Для 
кожного з нас Батьківщина розпочинається від рідного порога, від рідної 
домівки, від того місця, де вперше почали ходити і вимовили перше слово 
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«мама», і саме із знайомства із своєю малою Батьківщиною. 
Оцінюючи результати своєї праці, результати діяльності класного 

колективу, можу констатувати: моїм вихованцям властива активна 
громадянська позиція, їх характеризує працелюбність, доброзичливість, 
милосердя, вміння будувати толерантні стосунки. Уже сьогодні мої учні, які 
навчаються у 3 класі, виступають як особистості з власною індивідуальністю, 
здатні бути суб’єктами творчості, самовдосконалення. Мої діти є справжні 
українці, які дбайливо ставляться до рідної мови, культури, традицій, до 
Батьківщини - ім’я, якої Україна. 

Вчитель - зразок для дитини в сучасній школі. У вчителя незвичайна місія в 
житті: стати другом для кожної дитини , направляти, виховувати. Його 
призначення - простежити за становленням особистості дитини, що входить у 
сучасний світ, виховати людину, здатну гідно зайняти своє місце в житті нашої 
незалежної країни. 

Головне в моїй роботі - виховати учня - українця - патріота. Що включає 
таке виховання? Це розвиток любові до Батьківщини, національної 
самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до рідної мови, культури, 
традицій; відповідальність за природу рідної країни; зробити свій внесок у 
долю Батьківщини; інтерес до міжнаціонального спілкування; прагнення праці 
на благо рідної країни, її народу. Класний керівник повинен бути 
професіоналом, тому ставлю себе поряд з дитиною в діяльності, а не напроти 
неї. Намагаюся допомогти дитині зрозуміти себе і повірити в свої сили, 
створюю ситуацію успіху, щоб дитина стала справжнім патріотом своєї 
Батьківщини, щоб у дорослому житті мої учні внесли свій внесок у розвиток 
нашої України. 

Завдяки інноваційним технологіям діти засвоюють норми поведінки, 
взаєморозуміння, повагу по відношенню до однолітків, до старших. Розвива-
ються навички, здібності через творчі та дидактичні завдання. Навчальний ма-
теріал засвоюється краще, якщо використовуються різні види діяльності: малю-
вання, ліплення, аплікації, конструювання. Такі заняття сприяють інтелекту-
альному розвитку дитини через їхню активність. Участь школярів у різноманіт-
них заходах, де вони є і організаторами, і виконавцями (акції «Милосердя», 
«Ветерани живуть поруч», «Діти за здоровий спосіб життя», «Затишок», участь 
дітей в щорічних виставках - ярмарках «Щедрість рідної землі», декоративно-
прикладної творчості, у конкурсах «Мої права», малюнків «Права дитини в ма-
люнках», «Осінній вернісаж», спортивні естафети та змагання тощо), дає змогу 
їм приймати на себе відповідальність за справу колективу, сприяє їхньому гро-
мадянському становленню, духовному зростанню, розвитку лідерських, ор-
ганізаторських та творчих здібностей у суспільній роботі, ініціативи. 

У родині закладаються підвалини патріотизму і почуття національної 
приналежності й свідомості. При цьому важлива взаємодія виховних впливів 
родини і школи. Тому намагаюсь постійно підтримувати тісний зв'язок з 
батьками, залучаю батьків до шкільного життя дітей. Творча співпраця батьків, 
дітей і вчителя позитивно впливає на формування класного колективу, вихо-
вання в учнів людяності, поваги до старших, доброзичливого відношення до 
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товаришів. Створюючи модель навчально-виховного процесу застосовую 
проектно-технологічний підхід, який дозволить: 

- розвивати патріотичні почуття, формувати помисли і бажання активно до-
помагати дорослим у процвітанні України, більше знати про минуле своєї бать-
ківщини. 

- сприяти вихованню в учнів любові до рідної мови, оволодіння нею, 
підвищення мовної культури, формування національної гідності, громадянської 
позиції. 

- сприяти популяризації національної історії, ознайомленню з об’єктами 
культурної спадщини місцевого значення; залученню учнів до пошукової 
діяльності з виявлення та вивчення невідомих сторінок історії та культури сво-
го рідного краю. 

- виховувати учнів на кращих взірцях служіння й відданості своєму наро-
дові та Україні, шанування живих героїв, пам’яті про загиблих.  

 Організовуючи навчально-виховний процес, намагаюся створювати умови, 
щоб учні получали задоволення від кожного уроку, заняття, щоб діти вчились в 
колі поваги, взаєморозуміння, підтримки, без примушення. Українська дитина 
дуже вразлива, тому треба знаходити підхід до кожної, щоб розбудити зацікав-
леність, стати на сторону дитячих інтересів, підходити до кожного з ласкою, 
задовольняючи їхні потреби. 

Працюючи над проблемою з національного виховання, враховую пізна-
вальні можливості та психологічно - вікові особливості учнів. Особливостями 
психології шести - десятилітніх дітей є здатність охоче пізнавати довколишній 
світ, нові знання, сприймати норми поведінки, виробляти власне світосприй-
мання та світобачення. Тому основи національного виховання значною мірою 
закладаються у дітей початкової ланки. У початкових класах закладається ос-
нова національної свідомості учнів, любов до рідної землі, своєї «малої батькі-
вщини», виховується патріотична гордість за минуле і сучасне України, любов 
до рідної мови, формується духовно розвинена, творча, працелюбна особис-
тість. 

 
Ю.В. Лук’яненко 

 

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧНІВ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Одними із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Укра-
їні на період до 2021 року є модернізація і розвиток освіти, що повинні набути 
випереджального безперервного характеру, гнучко реагувати на всі процеси, 
що відбуваються в Україні та світі. Підвищення якісного рівня освіти має бути 
спрямоване на забезпечення економічного зростання держави та розв'язання 
соціальних проблем суспільства, подальше навчання і розвиток особистості. 
Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного ро-
звитку суспільства. 

Ці пріоритети лягли в основу експериментальної діяльності Марганецької 
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ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, головним завданням якої є поетапний гармонійний та 
збалансований розвиток всебічно освіченої, соціально активної особистості, яка 
має світогляд, сформований на основі моральних принципів та норм, що забез-
печують готовність до соціально відповідальної поведінки і безперервної осві-
ти. Цьому сприяє розвиток усвідомленої мотивації до навчання, соціальної від-
повідальності та громадської діяльності, спрямованої на поліпшення стану яко-
сті життя, через організацію роботи над проектом «Інтегрування змісту випере-
джаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес». 

Складовими змісту освіти для сталого розвитку у школі є:  
- якість життя, соціальна справедливість та рівноправність;  
- збереження різноманіття: культурного, соціального та біологічного;  
- взаємозв'язок: школа - громада - довкілля;  
- громадянська позиція, права та обов'язки громадян;  
- потреби та права майбутніх поколінь на якісне життя. 
Впровадження принципів сталого розвитку в школі у значній мірі базується 

на основі використання варіативної освіти, з урахуванням розробленого змісту 
допрофільної і профільної освіти за історичним профілем. Саме тому однією з 
основних форм реалізації засад сталого розвитку в закладі, а саме його соціаль-
ної складової, є застосування «наскрізного навчання», а також курсів за вибо-
ром: «Уроки для стійкого розвитку» - 1, 2 клас; «Україна-єдина країна» - 3, 4 
клас; «Українознавство» - 5-7 клас; «Вчимося бути громадянами», «Видатні по-
статі України середини XVI-XVIII століть» - 8 клас; «Видатні постаті України 
кінця XVIII - початку ХХ століть» - 9 клас; «Історія України першої половини 
XX ст. в особах» - 10 клас; «Основи демократії» - 11 клас. 

Ці курси мають на меті формування соціально компетентного, активного, 
відповідального громадянина і патріота, формування в учнів основ наукового 
розуміння розвитку історичного процесу та місця, ролі і впливу особистості на 
його перебіг, сприяють формуванню орієнтації учнів на загальнолюдські демо-
кратичні цінності, становленню активної життєвої позиції, створенню умов для 
набуття учнями досвіду громадянських дій, демократичної поведінки та спілку-
вання.  

Розвитку громадянської та соціальної компетентностей сучасних учнів, 
складовими якої є соціальна відповідальність та соціальна зрілість, сприяють 
проектні технології, які активно впроваджуються у роботі школи. Працюючи 
над проектами, учні проводять зустрічі, інтерв’ю з цікавими людьми міста, 
представниками державних установ, місцевих спільнот, знімають сюжети, го-
тують інформаційні бюлетені, аналізують додаткову літературу, висвітлюють 
інформацію у ЗМІ, проявляють організаторські здібності, що важливо для мо-
лоді майбутнього України. Так успішно реалізовано такі проекти, як «Подаруй 
школі кущ троянди» - з озеленення пришкільної території, «Країна демократії» 
- привернення уваги жителів міста до питання прав людини, толерантності та 
інклюзивної освіти, «Томаківська Січ - колиска козацтва» - привернення уваги 
місцевої громади до проблем збереження історичної та культурної спадщини 
нашого народу, «Рідній школі - 85» - відзначення ювілею школи та підвищення 
її іміджу у місті. 
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Соціальна домінанта сталості реалізується у школі через роботу учнівського 
самоврядування - моделі світу дорослих. У Марганецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№3 учнівське самоврядування представлене Президентом школи, Учнівським 
Парламентом, Учнівською Радою кожного класу. Сьогодні шкільний Парла-
мент - це дійсно дієвий орган самоврядування, який впливає на прийняття рі-
шень загальношкільного значення, при цьому враховуються інтереси усіх учас-
ників шкільного життя. Учні усвідомили, що демократія - це не вседозволе-
ність, це повага до прав інших та уміння жити за певними правилами і закона-
ми. Саме тому учні ініціювали створення Кодексу школи - своєрідних правил 
життя шкільного колективу, укладеного під час загальношкільних дебатів. 
Шкільним Парламентом ініціюються і проводяться благодійні акції («Ліки за-
мість квітів», «Лист воїну АТО», «Збери дитину до школи»), загальношкільні 
культурно-розважальні, екологічні, патріотичні та спортивні заходи («Екологі-
чний квест», Євроквест, ярмарки на День Св. Миколая та Масляну, День виши-
ванки, Шкільна спартакіада тощо).  

У школі працює євроклуб «Єдність», шкільний музей, діє волонтерський 
рух з метою організації допомоги воїнам АТО. Разом з міськими громадськими 
організаціями «Світле життя» та «Промінь серця» учні неодноразово збирали та 
відправляли гуманітарну допомогу, малюнки, дитячі поробки захисникам в зо-
ну АТО. Це допомагає розвивати у дітей активну громадську позицію, набувати 
життєвого досвіду. Крім того, за ініціативи Учнівського Парламенту у школі 
організовано і проведено такі заходи, як «Україна - країна гідності і свободи» 
до Дня гідності і свободи, флеш-моб «Янголи не вмирають» до Дня пам'яті ге-
роїв Небесної Сотні, тиждень патріотизму. За активну громадську позицію та 
патріотизм учні та вчителі школи були запрошені до м. Дніпро відвідати полк 
Дніпро 1 та Музей АТО. 

У 2017 році Марганецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 приєдналась до Програми 
для демократичного громадянства і прав людини «Демократична школа», яку 
реалізує Європейський центр ім. Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти 
і науки України та за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії. Дана 
програма допомагає школі розвивати ідеї сталого розвитку під кутом зору фор-
мування нової системи ціннісних орієнтирів та моделей поведінки підростаю-
чого покоління на засадах демократії та поваги до прав людини, активному 
впровадженню педагогіки партнерства. Завдяки співпраці школи з органами мі-
сцевого самоврядування та громадою ініційований учнями та батьками проект 
«Сучасна їдальня ЗОШ № 3» переміг у конкурсі місцевих проектів «Громадсь-
кий бюджет» і буде реалізований у 2019 році.  

Середовище сталого розвитку у школі - це середовище справедливості, то-
лерантності, рівності прав людей. Саме тому у закладі активно впроваджується 
інклюзивне навчання, що забезпечує рівний доступ до освіти та соціалізацію ді-
тям з особливими потребами. Розвиваючи інклюзивне навчання, школа працює 
над створенням відповідного безбар’єрного освітнього простору, забезпечен-
ням психолого-педагогічного супроводу, розробкою навчальних програм, 
адаптованих до можливостей і потреб учнів, адже формування в суспільстві 
толерантного ставлення до людини з особливими потребами є також необхід-
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ним для сталого розвитку суспільства. 
Таким чином, розвиток в учнів громадянських та соціальних компетентнос-

тей, значна роль яким приділяється у закладі, сприяє формуванню загально-
людських цінностей учнів, їх ставленню до інших, до самого себе та довкілля, 
вибудові власного стилю життя, активну життєву позицію - тобто всього, що 
необхідне для забезпечення сталого майбутнього. 

 
А.В. Прядка-Іщенко 

 

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА В ШКОЛІ - КРОК ДО ДЕМОКРАТІЇ 
 

Сьогодні проблеми взаємовідносин особи із суспільством та державою хви-
люють не лише країни, які тільки вступають на шлях демократії, а й країни з 
глибокими правовими традиціями. Тому визнаною є думка про те, що для 
збереження і зміцнення демократії необхідна громадянська освіта. Навіть у 
державах з багатими традиціями демократії широко культивують громадянську 
освіту, розуміючи, що демократична свідомість не передається з генами, а 
потребує невпинного виховання. Адже знання елементарних питань 
політичного і громадянського життя, оволодіння принципами та процесами 
політичної взаємодії має бути потребою не тільки громадських і політичних 
діячів, а й усіх громадян. 

Громадянська освіта - це набування теоретичних знань і формування прак-
тичних умінь і навичок основ демократії, прав і обов’язків громадян плю-
ралістичного суспільства, вирішення конфліктних ситуацій, розвиток толерант-
ності для розуміння і сприйняття світу. 

Викладання громадянської освіти в навчальних закладах необхідне для по-
долання політичної апатії і боротьби з такими викликами демократичним цін-
ностям, як нетерпимість, ксенофобія, расизм, насилля, тероризм. Громадянська 
освіта розвиває широкі уявлення учнів про світ і роль у ньому людини, виховує 
толерантність і повагу до тих, хто має інші переконання, формує розвинені мо-
рально-інтелектуальні якості, утверджує гуманістичні правила і норми співжит-
тя, вкорінює у свідомості основні засади волелюбності і самодисципліни духу, 
правової і політичної культури, економічного мислення, патріотизму, виро-
бляти вміння обстоювати свої права і свободи, потреби і інтереси в єдності з ін-
тересами держави і суспільства, культивувати в свідомості учнів пагони свобо-
ди і громадянської зрілості. Для того, щоб демократія змогла вижити і 
працювати, молодь повинна навчитися розуміти важливість правопорядку, 
спільно працювати в ім’я покращання суспільства, демонструвати терпимість 
до політичних опонентів, критично ставитись до свідчень із засобів масової ін-
формації, стати активним учасником громадянського і політичного життя. 
Справжнім творцем демократії може стати громадянин, який не лише знає за-
кон, а й розуміє межі власних діянь, їх припустимість чи неприпустимість. Така 
людина правильно уявляє не лише те, на що їй вказуватимуть упродовж її жит-
тя інститути держави, а й те, на що слід вказувати їй самій у межах правового 
поля. 
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Завдяки викладанню в закладах освіти громадянської освіти буде поширене 
правило, відповідно до якого будь-яку суспільну проблему належить 
розв’язувати лише шляхом взаємної згоди й поважання інтересів усіх, а не до-
мінування чиїхось окремих інтересів, сприяти встановленню такого типу куль-
тури, що характеризується переважанням соціальної педагогіки. З прийняттям 
нового закону про освіту поняття громадянської освіти отримало нормативне 
визначення. Громадянська освіта є й пріоритетом для багатьох міжнародних 
донорів, в тому числі і найбільших з них - USAID та агентств ООН.  

Але, на превеликий жаль, слід констатувати, що в Україні на сучасному 
етапі демократичні інститути ще не працюють належним чином, наявні неде-
мократичні політичні практики, корупція, неформальні форми реалізації інтере-
сів, порушення Конституції не тільки серед пересічних громадян, а й серед мо-
жновладців. Тому сьогодні громадянська освіта радше дає знання належного, 
того, як повинно бути. Однак це не свідчить про її неефективність або про 
непотрібність упровадження громадянської освіти (як елементу системи освіти 
в цілому), оскільки саме розрив між реальністю й європейськими цінностями і 
спонукає до втілення останніх. Так, можна спрогнозувати, що врахування 
окреслених вище питань у процесі реформування системи освіти в Україні од-
нозначно сприятиме зміцненню українського громадянського суспільства. 
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С.Р. Касьянова 

 

ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ, СОЦІАЛЬНО-АКТИВНОЇ, 
ЕКОЛОГІЧНО ВРІВНОВАЖЕНОЇ ПОВЕДІНКИ НА УРОКАХ 

ГЕОГРАФІЇ 
 

Метою сталого розвитку для людей в усьому світі є задоволення їхніх ос-
новних потреб та покращення якості життя без завдавання шкоди для якості 
життя майбутніх поколінь. Cучасна школа має справу з активною, різносторон-
ньою, багатогранною особистістю. Це змушує всіх учасників освітнього проце-
су шукати нові підходи і способи організації взаємодії вчителя та учня, які б 
формували в учнів такі соціально адекватні цінності, як: потреба у здобутті 
знань; уміння самостійно організовувати роботу із засвоєння знань, обирати 
найбільш оптимальні шляхи для вирішення навчальних задач, планувати свою 
освітню діяльність та позитивно її оцінювати.  

Відповідно до мети й завдань географічної освіти, предметна географічна 
компетентність учнів визначається як здатність до застосування здобутих геог-
рафічних знань, умінь і навичок, ціннісних установок та специфічного геогра-
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фічного мислення, сформованих на підґрунті здібностей і життєвого досвіду 
учнів, які необхідні для оптимальної діяльності в навколишньому середовищі 
та успішної самореалізації в соціумі, передбачення наслідків такої діяльності та 
розв'язання власних життєвих завдань і проблем, облаштування особистого 
життя, формуванням в учнів потреби у неперервній освіті. Предметна географі-
чна компетентність учнів включає змістовий, діяльнісний, ціннісний та світо-
глядний компоненти, які закладено в очікуваних результатах навчально-
пізнавальної діяльності учнів.  

Формування стійких навичок використання отриманих знань на практиці. 
Можливе через впровадження методики «наскрізного навчання», використання 
якої надає учням інформацію про певні проблеми сталого розвитку, формує 
ціннісні пріоритетів та світоглядну позицію у бік формування відповідальної, 
соціально-активної, екологічно врівноваженої поведінки. 

На уроках із використанням елементів «наскрізного навчання» освіти для 
сталого розвитку учень повинен постійно брати на себе відповідальність за вла-
сне навчання. Використовуючи прийом «Творча лабораторія», 6 клас тема «Гі-
дросфера», учні самостійно визначають витрати води у своїх помешканнях, 
шляхи раціонального використання. У 7 класі при вивченні теми «Океани» учні 
у творчих групах досліджують вплив піратських скарбів на економіку північно-
американських країн. Працюючи в групах учні уважно, шанобливо вислухову-
ють міркування товаришів, висловлюються впевнено, але ввічливо. Використо-
вуючи здобуті навички, вони знаходять джерело незгоди, беручи участь у зага-
льному вирішенні проблем, діючи як відповідальні члени групи. 

Цінність знань у сучасному навчанні полягає у використані їх в практиці 
життя. Адже сьогодні без усієї суми географічних знань сучасний і майбутній 
громадянин України не здатний орієнтуватися в динамічному світі, визначити в 
ньому своє місце, бути свідомим патріотом, сприймати хоча б елементарну ін-
формацію зі сторінок газет, телепередач та Інтернету.  

Прийом «Географічна мозаїка» (10 клас). В Античні часи, аж до половини 
середніх віків, коли все економічне життя було зосереджене на берегах .., Бри-
танські ... вважалися окраїною відомого європейцям світу, з яких інколи приво-
зили ... руду (в ті часи Британські острови називалися ...). Торгові шляхи прохо-
дили або по ... океану, на водний простір якого можна було потрапити через 
«Геркулесові стовпи» (стародавня назва протоки ...), або суходолом - через аль-
пійські перевали, Галію і Фландрію. Римляни, у свій час, нарекли острів Вели-
кобританія ..., а через постійні дощі та тумани за ним закріпилася назва ... Аль-
біон. Наприкінці XV та на початку XVI ст., в результаті Великих географічних 
відкриттів, торгові шляхи перемістилися в ... море та Атлантичний океан. Геог-
рафічне положення Великої Британії дуже ...  

Прийом «Проблемне питання». 
1) Повені на річках у Нідерландах часто не залежать від кількості атмосфер-

них опадів на території цієї країни і тих країн, через які вони протікають. Чому? 
2) У давнину в Україні подекуди вважали, що річки і озера беруть початок з 

морів. Звідки, на вашу думку, таке уявлення ? 
Прийом «Географічний практикум». 
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1. Знайдіть на карті та назвіть річку, правий берег якої знаходиться в Євро-
пі, а лівий - в Азії. 

2. Часто річки є природним кордоном. Знайдіть річки, які є кордонами різ-
них держав. 

3. Пекло, Рай, Блакитна, Анаконда, чудо природи… не злічити епітетів, 
якими нагороджують цю річку. На площі басейну цієї річки міг би вільно роз-
міститися такий материк, як Австралія. Кожна шоста риба на Землі живе в її 
водах. Назвіть цю річку. До басейну якого океану вона належить ? Назвіть ре-
жим річки та характер живлення. 

Систематичне використання творчих завдань в освітньому процесі зробить 
навчання дітей легким та цікавим, зблизить їх, дозволить бути безпосередніми, 
невимушеними, оригінальними. Такі учні зможуть легко адаптуватися в ситуа-
ції економічних та соціальних змін у суспільстві. 

 
О.О. Пустовіт 

 

ГРОМАДСЬКА ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого іннова-
ційного розвитку в цьому році наш педагогічний колектив має спрямувати свою 
педагогічну діяльність на формування різнобічного розвиненої, духовно бага-
тої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, при цьому слід 
приділяти увагу патріотичному вихованню у контексті розвитку духовного по-
тенціалу особистості дитини дошкільного віку.  

Сьогодні всім зрозуміло, що саме життя ставить завдання - виховувати у ді-
тей любов до Батьківщини, українського народу, національну самосвідомість, 
гуманістичну мораль. Тому для сучасного дошкільного закладу найактуальні-
шою є проблема виховання юних громадян, які мають розвинені громадянські 
цінності та чесноти. І дуже важливо, щоб наші діти були підготовлені до актив-
ної участі у цьому процесі. Дошкільний період - найбільш сприятливий для фо-
рмування громадянських рис особистості. Саме в дошкільному закладі відбува-
ється початковий етап соціальної адаптації дитини до умов життя в товаристві 
незнайомих людей.  

У зв'язку з цим перед педагогом постає завдання: формувати первинні про-
яви майбутнього громадянина, забезпечити входження дитини в природній світ, 
традиції українського народу. Ефективність патріотичного виховання дошкіль-
ників досягається використанням різних методів. До них належать спостере-
ження й екскурсії, зустрічі з героями війни та праці, розповіді вихователя, бесі-
ди, читання художньої літератури, розгляд картинок, ілюстрацій до книжок, 
зразків декоративно-прикладного мистецтва різних народів, перегляд діа - і кі-
нофільмів, прослуховування музики, пісень, проведення рухливих ігор. Другі 
методи забезпечують набуття дітьми практичного досвіду з основ громадянсь-
кої поведінки в процесі безпосереднього пізнання явищ і подій навколишнього 
суспільного життя та спілкування з дорослими і ровесниками в різних видах ці-
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леспрямованої творчої діяльності дітей. Значну роль у вихованні дітей відігра-
ють народні традиції - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що 
склалися історично і передаються з покоління в покоління (шанувати старших, 
піклуватися про дітей, відзначати пам'ятні дати тощо). З традиціями тісно пов'-
язані народні звичаї - усталені правила поведінки; те, що стало звичним, визна-
чним, необхідним; форма виявлення народної традиції (як вітатися, як ходити в 
гості та інше).  

Прилучаючись до народознавства, діти поступово утверджуватимуться у 
думці, що кожен народ, у тому числі й український, має звичаї, які є спільними 
для всіх людей. Пізнаючи традиції, народну мудрість, народну творчість ( пісні, 
казки, прислів'я, приказки, ігри, загадки тощо), розширюючи уявлення про на-
родні промисли (вишивка, петриківський розпис, яворівська іграшка ), вони по-
ступово отримують більш-менш цілісне уявлення про втілену в художній і пре-
дметній творчості своєрідність українського народу. Водночас у дітей розши-
рюються знання про характерні для рідного краю професії людей, про конкрет-
них їх представників.  

При цьому вихователь повинен не стільки піклуватися про збагачення 
знань, скільки про їх творче засвоєння, розвиток почуттів дітей. У дошкільному 
віці вони залюбки беруть участь у народних святах і обрядах, пізнаючи їх зміст, 
розвиваючи художні здібності, навички колективної взаємодії. Справді, якщо 
патріотизм - це почуття приязні, відданості, відповідальності і т.д. до своєї Ба-
тьківщини, то дитину ще в дошкільному віці необхідно навчити бути приязною 
(до чого-небудь, бути відповідальною в її малих справах, вчинках).  

Перш ніж дитина навчиться співпереживати бідам та проблемам Батьків-
щини, вона повинна навчитися співпереживанню взагалі як людському почут-
тю. Захоплення просторами країни, її красою та природніми багатствами вини-
кає тоді, коли дитину навчили бачити красу безпосередньо навколо себе. Та-
кож, перш ніж людина навчиться трудитися на благо Батьківщини, необхідно 
навчити її добросовісно виконувати трудові доручення, прищеплювати любов 
до праці. Дитина вперше відкриває Батьківщину в сім'ї. Це найближче його 
оточення, де вона черпає такі поняття, як «праця», «обов'язок», «честь», «Бать-
ківщина».  

Відчуття Батьківщини починається в дитини з її ставлення до найближчих 
людей - батька, матері, дідуся, бабусі. Це коріння, що зв'язують її з рідним до-
мом і найближчим оточенням. Патріотичне виховання необхідне для будь-
якого народу, в будь-якій державі, інакше вони приречені на загибель. Однак 
здійснюватися це виховання має дуже чуйно і тактовно, і займатися ним необ-
хідно спільно, з малих років, прищеплюючи дитині повагу і любов до рідної 
землі. Сформувати моральну основу та допомогти дитині успішно ввійти у су-
часний світ, посісти гідне місце в системі відносин з оточенням неможливо без 
виховання любові до близьких і своєї Батьківщини, поваги до традицій та цін-
ностей свого народу, доброти та милосердя.  

У дитячому садку проводиться робота щодо розширення уявлень дітей про 
рідну країну, звичаї та культуру свого народу. Велике значення надається ви-
вченню української символіки, гербів. Діти ознайомлюються з різноманіттям 
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природи нашої країни, різними професіями, здобувають перші знання про наше 
місто. Відчуття Батьківщини починається із захоплення тим, що бачить перед 
собою маленька людина, чим вона дивується і що викликає відгук у її душі. З 
молодшого віку вихователі ознайомлюють дітей з найближчим оточенням - ди-
тячим садком, його працівниками, з професіями у дитячому саду. вулицями, 
будівлями, рідним містом. Дошкільний вік - важливий період формування ду-
ховності особистості. Саме в цей період закладаються основи формування ду-
ховності, почуттів, сприймання світу, усвідомлення свого «Я». Яскраві вражен-
ня від краси рідної природи,творчої праці людей, героїчних вчинків українсько-
го народу сприяють вихованню в дітей любові до сім'ї, українського народу, до 
рідної Батьківщини!  

Для забезпечення сталого розвитку дошкільника важливо: виховання націо-
нально свідомого громадянина, патріота, людини якій притаманні особистісні 
якості і риси характеру, світогляд та спосіб мислення, вчинки та поведінка, 
спрямовані на саморозвиток демократичного суспільства, а саме - громадянсь-
кої освіти ,зокрема, національно - патріотичного виховання і є передумовами 
сталого розвитку дитини. 

  
К.С. Ніколаєва 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ 
 

Концепція освіти для сталого розвитку передбачає створення умов для ви-
конання освітою функцій випереджаючого чинника соціальних змін, інтеграцію 
принципів, цінностей та практик сталого розвитку в усі аспекти навчання і ви-
ховання. Суть концепції освіти для сталого розвитку у тому, щоб перебудувати 
навчальний процес у всіх ланках системи освіти таким чином, щоб вона стала 
здатною до вчасної підготовки людей до нових умов існування, дати їм такі 
знання й уміння, які дозволили б не тільки успішно адаптуватися у новому 
соціальному та інформаційному середовищі, але й активно впливати на нього в 
інтересах збереження й подальшого гармонійного розвитку людського суспіль-
ства. 

В останні десятиліття стає все зрозумілішим, що основні проблеми будь-
яких суспільних перетворень пов’язані, в першу чергу, з трансформацією 
свідомості всіх соціальних верств. Власне, ця істина відома здавна. Але, як за-
свідчує досвід, чомусь щоразу, як тільки проблеми докорінних змін у засадах 
суспільного облаштування загострюються, еліта, котра прагне втілити «новий 
порядок», про цю просту істину геть чисто забуває. 

Найважливіші функції освіти - це навчання і виховання в їхній безперервній 
взаємодії. Тим самим, мета будь-якої освітньої системи полягає у формуванні 
такого практичного світогляду людини, який би краще поєднував її професійну 
діяльність з тими загальними світоглядними цінностями, закладеними в основу 
даної системи. 

Для чого державі громадянська освіта? З її допомогою виховуються 
соціально й економічно активні громадяни. Вся ліберальна економіка заснована 
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на активності населення. Соціальна активність дозволяє «випустити пару», вис-
ловити мирним шляхом своє незадоволення , привернути увагу до себе, брати 
участь у виборах. Це тільки одне із завдань громадянського виховання. Людина 
повинна навчитись будувати реальні плани і реалізовувати їх. Суспільство по-
винно навчити свого громадянина стати успішним. І для цього його повинні 
вивчати не тільки за підручниками, тобто теоретично , але й реалізовувати на 
практиці соціально значущі проекти. Важливими етапами на шляху українсько-
го суспільства до демократичної консолідації є виховання толерантності, пова-
ги до прав людини, уміння долати стереотипи, знаходити компроміс. Необ-
хідно, щоб громадяни знали свої права і обов'язки, були впевнені, що можуть 
впливати на зміни в суспільстві, дотримувались закону, мислили критично й 
незалежно. 

Оскільки першочерговим завданням виховного процесу є підготовка 
учнівської молоді до повноцінного життя та праці, випускник сучасної школи, 
який житиме і діятиме в умовах постіндустріального суспільства, повинен 
вміти гнучко адаптовуватися до різноманітних життєвих ситуацій, самостійно 
отримувати необхідні знання, вміло застосовувати їх на практиці, бути суспіль-
но активним, комунікабельним, контактним в різноманітних соціальних групах, 
уміти критично мислити, попереджувати конфліктні ситуації або вміло виходи-
ти з них. 

Мета і завдання громадянського виховання: сформувати свідомого грома-
дянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними їй особистісни-
ми якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, 
вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демокра-
тичного громадянського суспільства в Україні. Вони мають органічно 
поєднуватись з потребою й умінням діяти компетентно й технологічно. 

Мета і сутність громадянської освіти полягають у наданні кожній особи-
стості знань, що є необхідними для існування й ефективного функціонування в 
сучасному суспільстві, визначають її громадянську компетентність, політико-
правову й соціально-економічну освіченість - те, що називають культурою 
соціальності. Мета громадянської освіти - сформувати особистість, якій прита-
манні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між 
індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідаль-
ністю, готовність до компетентної участі у житті суспільства, громадянина як 
члена правової демократичної держави. 

Всебічний підхід до реалізації системи громадянського виховання в школі 
не може бути досягнутий виключно засобами одного предмету чи навчального 
курсу. Більш ефективним є включення компонентів громадянського виховання 
у тематику різних шкільних предметів і позакласних заходів, а також 
відповідна організація укладу шкільного життя. Його ефективність залежить, 
насамперед, від реального визнання педагогами особистості учня як головної 
мети виховання, найважливішого пріоритету, найбільшої цінності суспільства. 
Тому, у цьому сенсі важко переоцінити можливості позакласної та позашкіль-
ної роботи з учнівською молоддю, котра є тією сферою, що в першу чергу 
орієнтована на створення єдиного освітнього простору і формування в шко-
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лярів цілісного сприйняття світу; на гармонізацію вимог по реалізації освітньо-
го стандарту і створення умов для розвитку індивідуальних інтересів і потреб 
особистості. 

Громадянська освіта має ґрунтуватися на цінностях активної життєвої по-
зиції, особистої ефективності, істини, правдивості та критичного мислення, 
взаємоповаги, відкритого спілкування та ефективної співпраці, прав людини та 
спільного захисту цих прав. 
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ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В 
КОНТЕКСТІ ІДЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ 
 

Ідеї громадянської освіти завжди були актуальними, тому що вони направ-
лені на виховання духовно багатого, щирого, відданого громадянина. Ще 
В. Сухомлинський зазначав, що «риси громадянина виховуються безліччю 
впливів педагогічного характеру й некерованими соціальними впливами». Яку 
ж особистість ми маємо виховувати сьогодні? Відповідь однозначна: творчу, із 
самобутнім світобаченням, всебічно розвинену, критично мислячу, із широким 
світоглядом та стійкими моральними принципами. Особистість, яка цікавиться 
культурою свого народу і надбаннями інших народів, що усвідомлює свою на-
ціональну ідентичність, має свою громадянську позицію й відчуває потребу 
жити і служити задля країни. 

Патріотичний напрям для реалізації принципів громадянської освіти, пок-
ликаної готувати молоду людину до відповідального громадянства, має велике 
значення. З патріотизмом органічно поєднується національна свідомість грома-
дян, яка ґрунтується на вихованні поваги молоді до історії України. Саме такий 
потенціал мають уроки української літератури.  

Змістовий матеріал уроків у цьому плані надзвичайно багатий. Так, напри-
клад, у романі Ліни Костенко «Маруся Чурай» Богдан Хмельницький постає не 
тільки вождем нації, але й порядною і мудрою людиною, яка забороняє суддям 
одноосібно вершити долю громадян. Історичні пісні та думи - це героїчна істо-
рія нашого народу, приклад усім прийдешнім поколінням самовідданого слу-
жіння рідному краю. Твір «Слово о полку Ігоревім» - не тільки пам'ятка історії. 
Через художнє відтворення дійсності автор доніс до нас велич і красу людини в 
патріотизмі, хоробрості й мужності. Це морально - етичний заповіт усім, хто 
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живе на землі.  
Твір Котляревського «Енеїда» не може не залишити читача байдужим, бо 

доводить, що існує народ із своєю культурою, звичаями, характером. Ствер-
джує думку про невмирущість нації, яка вирветься з- під гніту і стане вільною. І 
хоч автор показує, як уярмлюється український народ, як зникає дух козацтва, 
але в цілому твір пройнятий оптимізмом: той народ , який має таку історію, та-
ку високу мораль, таку багату мову і такий життєстверджуючий сміх, матиме 
майбутнє.  

Історична поема «Гайдамаки» - це розповідь про боротьбу українського на-
роду за свої соціальні, національні права проти польської шляхти. Шевченко 
майстерно зображує минуле нашої країни, засуджує онуків, яким байдужа доля 
Залізняка, Гонти і всього козацтва, що зложило голови за волю. Та геніальність 
Кобзаря в тому, що він пробуджує національну свідомість, примушує задума-
тись над тим, чиї ми діти. Славна історія боротьби наших предків за незалеж-
ність - це запорука славного майбутнього.  

Прочитавши прекрасний твір І. Франка «Мойсей», учні замислюються і по-
чинають аналізувати сучасні події, адже народ перебуває наче в пустелі. Ми че-
каємо змін, але, на жаль, немає серед нас Мойсея, немає відданого масам вож-
дя, який би допоміг народові зробити нашу країну багатою і в економічному, і в 
духовному планах. У вірші «Любіть Україну» В. Сосюри поняття «народ», «рі-
дна земля». «батьківщина», «держава» зливаються в одному слові «Україна», і 
це не просто особа - вона мати всіх українців. З такого осмислення, з такого ро-
зуміння себе як частки спільноти випливає і почуття обов'язку одиниці перед 
загалом.  

У своїй роботі використовуємо активні форми і методи як урочної, так і по-
заурочної роботи, що забезпечують реалізацію суб’єктної позиції вихованців, 
без якої неможливе становлення активної громадянської позиції. Під час прове-
дення уроків використовуємо нестандартні форми, які стимулюють пізнавальну 
активність учнів, вміння діяти в незвичайних ситуаціях, застосовувати власний 
досвід: урок-засідання літературного клубу, урок-засідання наукового товарис-
тва, урок-телепередача, урок-представлення проектів. Щоб заохотити до актив-
ності і почути думку кожного учня, впроваджуємо прийоми: «Мікрофон», 
«Продовж речення», «Мозковий штурм». Також впроваджуємо роботу в групах 
та парах. Такими видами робіт вчимо дітей співпраці в команді, допомагаємо 
усвідомити власний внесок у спільну справу. 

Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, вико-
ристання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі обставин та від-
повідної ситуації. Перевагу віддаємо таким методам: тренінги, консультації, ді-
лові ігри, диспути, інсценування, проблемна лекція, конференція, практикум. 
Залученню школярів до процесу активного пізнання сприяють проблемні пи-
тання, які змушують розмірковувати не тільки над навчальним матеріалом, а й 
над загальнолюдськими цінностями, формують високодуховну особистість із 
активною громадянською позицією.  

Дбаючи про формування громадянської компетенції школярів, звертаємо 
увагу на творчі форми організації навчання, до яких належать і учнівські творчі 
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роботи. Саме вони покликані «будити думку», забезпечувати соціалізацію осо-
бистості, розвивати її громадянські вміння та досвід, виховувати громадянські 
чесноти. 

Слід зазначити, що різноманітні види творчих робіт (твори-роздуми, есе, 
дослідження, відгуки на прочитаний твір, створення сенканів, захист учнівсь-
ких проектів, написання листів, звернень тощо) апелюють до власного досвіду 
учнів, активізують їх емоційну, інтелектуальну сфери, сприяють процесу пі-
знання. А яким чином здійснюється соціалізація особистості? Тут, на нашу ду-
мку, має велике значення позакласна робота - організація позакласних заходів: 
тижнів української літератури, літературних вечорів, диспутів, конференцій, лі-
тературних та музичних віталень, ток-шоу тощо. Це процес багатофакторного 
впливу на особистість, який допомагає виховати її гармонійно розвинутою, со-
ціально активною, національно свідомою людиною, з високим рівнем ерудиції, 
самостійності та творчого потенціалу. 

 Формуванню інноваційного типу мислення, соціальної активності школя-
рів, становленню громадянських якостей особистості, яка готова до життя у де-
мократичному полікультурному просторі сприяє максимальне використання 
змістових матеріалів уроку та впровадження активних форм та методів роботи. 
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С. Я.Сенюк 

 

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ 
ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

«Якщо будете жити в любові Бог буде при Вас і дасть Вам перемогу над ворогами, а як 
будете жити ненависно, в суперечках то й самі згинете і стратите землю Ваших батьків 

та друзів, яку вони здобули великим трудом» 
Ярослав Мудрий (ХІ ст.) 

 

Ми з вами - громадяни України, великої країни у центрі Європейського ко-
нтиненту і молодої держави, яка за історичними вимірами утворилася зовсім 
недавно. Від нас залежить якою стане наша рідна держава: сильною і розвину-
тою, з високим рівнем життя її громадян, чи слабкою, залежною від волі інших 
держав, із незахищеним і малозабезпеченим населенням. Ми обираємо тих лю-
дей, котрі управлятимуть державою. Ми використовуємо свої права, здійснюю-
чи громадянські обов’язки, зміцнюємо державу. Чверть населення нашої країни 
- молодь і саме від неї залежить майбутнє нашої держави. Молодь повинна вчи-
тись азам демократії через громадянську освіту. 
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Метою проекту «Громадянська освіта як чинник випереджаючої освіти для 
сталого розвитку» є: розробка та створення умов впровадження концепції гро-
мадянської освіти і виховання в навчальному закладі.  

Концепція освіти для сталого розвитку передбачає створення умов для ви-
конання освітою функцій випереджаючого чинника соціальних змін, інтеграцію 
принципів, цінностей та практик сталого розвитку у всі аспекти навчання та ви-
ховання. Суть концепції освіти для сталого розвитку у тому, щоб перебудувати 
навчальний процес у всіх ланках системи освіти таким чином, щоб вона стала 
здатною до вчасної підготовки людей до нових умов існування, дати їм такі 
знання й уміння, які дозволили б не тільки успішно адаптуватися у новому со-
ціальному та інформаційному середовищі але й активно впливати на нього в ін-
тересах збереження й подальшого гармонійного розвитку людського суспільст-
ва. 

У цілому, випереджаюча освіта передбачає: оновлення змісту шкільної 
освіти на засадах прогнозування розвитку сучасного суспільства. Усе суспільс-
тво має стати навчальним довкіллям (пріоритет завдань дослідницького харак-
теру); орієнтація на виховання ключових компетентностей, які дадуть змогу 
учням успішно само реалізуватися у життєвому просторі; перехід на технології 
ІКТ, запровадження «електронного навчання» і «електронного оцінювання»; 
підтримка індивідуального та самостійного навчання; партнерство та співробі-
тництво у характері навчальної діяльності; орієнтація змісту освіти на інтегра-
тивність подання матеріалу. 

Завдання: пошук шляхів оновлення та вдосконалення громадянської освіти 
та виховання; спрямування всіх ланок школи на створення єдиної цілісної сис-
теми; корекція навчально-виховних планів у напрямку збільшення тем, 
пов’язаних з формуванням громадянської освіти учня. 

Очікувані результати: зростання дитини як гуманної особистості, яка пова-
жає права і свободи людини, її гідності, норми і правила сучасної демократії, 
справедливість, рівність людей перед законом, суспільне благо, національні 
традиції і культури, загальнолюдські цінності, політичне різноманіття; зміц-
нення свідомості особистості, її національної гідності, патріотизму, готовності 
до розумного компромісу, толерантності, правдивості; прагнення до пошуку, 
дослідження, успіху; бажання творчо зростати та самовдосконалюватися. 

Механізм впровадження моделі у практику роботи школи. Для реалізації 
цільової моделі у практику роботи школи необхідно забезпечити рівний доступ 
до якісної освіти шляхом координації зусиль навчального закладу та системи 
освіти щодо створення організаційно-педагогічних умов для здобуття учнями 
якісної дошкільної, базової та повної загальної середньої освіти, а також 
розв’язання інших освітніх проблем, а саме: розробити і затвердити цільову 
комплексну програму з громадянського виховання; зміцнити і оновити матеріа-
льно-технічну базу освітнього закладу; забезпечити учнів підручниками, посіб-
никами та довідковими матеріалами для впровадження громадянської освіти; 
здійснити програмне забезпечення курсів за вибором, поглибленого вивчення 
окремих предметів, факультативів, професійного навчання в старшій школі. 

Безперечно, у процесі громадянського виховання провідне місце належить 
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освітній складовій, яка доповнюється й розширюється вихованням у дусі гро-
мадянськості. Це поняття об’єднує в собі громадянську, політичну соціалізацію 
та здатність долучати до цього процесу моральні цінності. 

Виховання громадянина має бути спрямоване в першу чергу на розвиток 
патріотизму - любові до свого народу, до України. Важливим чинником патріо-
тизму має бути турбота про благо народу, сприяння оновленню й утвердженню 
України, як правової, демократичної держави, готовність відстояти незалеж-
ність Батьківщини. В умовах сьогодення громадянське виховання покликане 
виховувати особистість чутливу до свого оточення, залучати її до суспільного 
життя, в якому права людини є визначальними, а також дає змогу людині від-
чувати себе морально, політично й юридично дієздатною та захищеною. 

Однією із складових громадянської свідомості є моральні якості особистос-
ті, такі, як доброта, увага, чуйність, милосердя, толерантність, совість, чесність, 
повага, правдивість, працелюбність, терпимість до людей, повага і любов до 
своїх батьків, роду. Названі якості визначають культуру поведінки особистості. 
Сьогодні, у пору активних демократичних перетворень, ми маємо змогу реалі-
зувати у виховній практиці ті громадянські надбання, які будуть сприяти вибо-
ру активної життєвої позиції та свідомого формування громадянського світо-
гляду людей. Ми відрізняємося один від одного своїми поглядами, уподобан-
нями, вірою, національністю, умовами життя тощо. А об’єднує нас те, що ми 
живемо в одній країні, разом навчаємося і працюємо. Ми - громадяни України. 
Але бути справжніми громадянами означає не лише проживати на її території, а 
передусім дбати про неї, бути свідомими й активними членами своєї країни. 

Процес громадянського виховання має бути насиченим різними аспектами: 
освітніми та соціальними. Адже оволодіння системою знань формує здатність 
усвідомлювати місце своєї спільноти серед інших спільнот світу, норми спілку-
вання та взаємодії. Також дуже важливо, щоб людина відчувала цінність куль-
турності, духовності та сприймала це як повноцінність життя. Тоді бажання 
морального удосконалення буде закономірним. 

 
А. Ф. Сухорукова, Н.М. Гречка, К.В. Донська 

 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯНИНА ЯК ЧИННИК 
ГАРМОНІЗАЦІЇ МІЖ ПРИРОДОЮ ТА ЛЮДИНОЮ 

 

Людина - це джерело й водночас головна рушійна сила розвитку суспіль-
ства. Розвиток людини, створення умов для реалізації її інтелектуального та 
творчого потенціалу є основою сталого розвитку суспільства.  

Усі ми живемо у суспільстві та щодня контактуємо з людьми, які нас 
оточуюють: засвоюємо нагромаджені знання і досвід інших, налагоджуємо сто-
сунки, пробуємо себе в різних ролях, вчимося самі і навчаємо інших - тобто 
соціалізуємося. Ми є частиною суспільства і, відповідно, шукаємо у ньому своє 
місце. Живучі у суспільстві, ми постійно нагромаджуємо певний соціальний 
досвід у вигляді знань, цінностей, правил поведінки для подальшої саморе-
алізації. Дуже важливо формувати правильні моделі поведінки, розуміти свою 
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роль у суспільстві та бути максимально корисним, враховуючи свої здібності та 
навички. 

Практично будь-яка з гострих проблем сьогодення, що торкається усіх без 
винятку життєвих інтересів людини, так чи інакше пов’язана з екологічним 
станом довкілля. Нагальною потребою ХХІ століття є формування такого спо-
собу життя, який став би основою довготривалого ощадливого розвитку люд-
ства. Загалом ідеться про систему цінностей, складову культурного світобачен-
ня, захист і збереження природи. Саме на таких засадах сформувалось поняття 
стійкий, або сталий розвиток. 

Прийняття суспільством ідей сталого розвитку можливо тільки через си-
стему освіти. Саме ця сфера діяльності здатна змінити масову свідомість лю-
дей, орієнтуючи їх на збереження природних і культурних цінностей, етичне, 
гуманне ставлення до життя, соціальну відповідальність. Сьогодні перед шко-
лою стоїть завдання виховати таку людину, яка зуміє самостійно здобувати нові 
знання, розв ’язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства. Освіта в ін-
тересах сталого розвитку продовжує формуватися в якості концепції, що охо-
плює пов'язані між собою екологічні, соціальні та економічні проблеми, в якій 
освіта розглядається як найважливіший фактор сталого розвитку. Тому так 
важливо переосмислення змісту освіти з метою найбільш ефективної підготов-
ки дітей та молоді для життя в сучасному суспільстві. 

Освіта для сталого розвитку передбачає зміни в навчальному процесі, що 
стосуються вчителів, учнів та батьківської громади: 

- для вчителів - це перехід від передачі знань до створення умов для їх ак-
тивного засвоєння та отримання практичного досвіду; 

- для учнів - це перехід від пасивного засвоєння знань до активного їх по-
шуку, практичного осмислення. 

Сім’я відіграє важливу роль у сприйнятті дитиною ідей екологічної освіти. 
Саме в родині діти отримують перші знання про навколишній світ та визнача-
ють своє ставлення до нього. Головним інструментом з впровадження освіти 
для сталого розвитку є діалог. Діалог - це налагодження взаєморозуміння та ро-
звитку нових знань. Другим інструментом є інформування. Це доступ до ін-
формації з питань сталого розвитку та стану довкілля. Маркетинг - це третій ін-
струмент з впровадження освіти для сталого розвитку. Він характеризується 
змінами в поведінці кожної людини на користь сталості при виборі рішення, 
оцінюючи вигоди та затрати. Складовими змісту освіти для сталого розвитку є: 
якість життя, соціальна справедливість та рівноправність; збереження різнома-
ніття: культурного, соціального та біологічного; взаємозв'язок: у суспільстві, 
економіці та довкіллі; усвідомлення відповідальності перед майбутніми поко-
ліннями; громадянська позиція, права та обов'язки громадян; потреби та права 
майбутніх поколінь на якісне життя. 

Шляхи: Уроки сталого розвитку; Позакласна робота: КТС, екскурсії, акції, 
дискусії, тренінги, зустрічі з цікавими людьми, співпраця з працівниками еко-
логічної служби міста. 

Теми для обговорення: 
- споживання водних ресурсів, в тому числі питної води; 
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- систематичне забруднення водойм та прилеглих територій; 
- швидкі темпи вирубування лісових угідь та їх нераціональне використання 

людиною; 
- обсяги викидів в атмосферу, в тому числі від транспортних засобів; 
- засмічення довкілля побутовими відходами.  
Зараз освіта для сталого розвитку охопила всі сфери діяльності людини і 

уособлює значно ширше поняття, ніж екологічна освіта. 
Екологічна компонента засвоєння учнями знань щодо стану довкілля, ор-

ганічної єдності людини та природи, заходів зі збереження цілісності природ-
них екосистем, способів виходу з екологічної кризи; формування екологічного 
світогляду та екокультури на засадах розкриття змісту та впровадження норм і 
принципів екологічної етики та етики відповідальності; виховання патріотич-
них почуттів, любові до рідного краю як складових екологічної освіти для ста-
лого розвитку; засвоєння основних знань та умінь щодо здорового способу 
життя, гармонізації стосунків між людиною та природним середовищем. 

Правова компонента засвоєння учнями знань щодо реалізації прав людини 
та дитини згідно концепції сталого розвитку; розкриття змісту норм демократії, 
правової культури громадян, ролі громадськості у вирішенні екологічних та 
соціально-економічних проблем; залучення учнів у процеси шкільного са-
моврядування. 

Соціально-економічна компонента розкриття змісту поняття «якісне жит-
тя» як однієї зі складових концепції сталого розвитку; прищеплення навичок 
розумного ресурсо- та енергоспоживання, раціонального використання пред-
метів споживання. 

Морально-етична компонента формування гуманістичних цінностей та 
пріоритетів, заснованих на ідеї самоцінності кожної особистості, ії права на 
відмінність; емоційно-ціннісний підхід, що передбачає вміння людиною става-
ти на позицію іншого, визнавати його думки, одночасно, відстоювати власну 
позицію, не принижуючи гідність іншої людини. 
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РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В МОВНОМУ ЗАГОНІ 
«PIZNAYKO» ЯК УМОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ 

 

Учителям іноземної мови одним з перших довелося переосмислити напра-
цьовану роками систему викладання. Не кожен учень буде лінгвістом, тому ми 
маємо розуміти, що основною мотивацією вивчення мови для нього може стати 
можливість спілкування з однолітками з інших країн, доступ до інформації в 
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Інтернеті, вміння дати собі раду за кордоном, де людина потрапляє не лише в 
чужомовне середовище, а й в іншу культуру. Відомий теоретик Є.І. Пасов пи-
сав, що суть комунікативного навчання полягає у підготовці учня до участі в 
процесі іншомовного спілкування в умовах іншомовного спілкування, створе-
ного в класі. Вже декілька років, окрім навчання іноземній мові на уроках, ми 
працюємо в літньому мовному загоні «Piznayko». В рамках роботи загону, ми 
проводимо різні форми занять, під час яких виховуємо учня, який вміє: вирішу-
вати завдання; може ризикувати; взаємодіяти з іншими; критично осмислити 
соціальні питання; брати участь у дебатах; аргументувати свою думку; бути лі-
дером; вибрати здоровий спосіб життя для себе; влаштувати школу здорової 
кулінарії; осмислити як здоровий спосіб життя впливає на добробут родини. 
Громадянська освіта сприяє розвитку вміння приймати власні виважені рішен-
ня, брати відповідальність за своє життя й життя своєї громади та держави. 

Працюючи в мовному загоні «Piznayko», учні вдосконалюють свої знання, 
здобуті під час уроків, але в більш цікавій формі - формі ділової гри побутового 
змісту, що відбивають різні сторони життя школяра (навчання, праця, дозвілля), 
відтворюють фрагменти його життєвого досвіду, готують учасників гри до їх 
майбутньої соціальної ролі. Запропоновані матеріали роботи мовного загону є 
цікавими як для вчителів, так і для учнів. Вважаємо, що дані форми проведення 
занять допомагають спілкуванню, сприяють передачі накопиченого досвіду, 
отриманню нових навичок (що є дуже актуальним під час реформування осві-
ти), правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її 
сприймання емоцій, пам’яті, мислення, таких рис як активність. Все це і є гро-
мадянське виховання особистості. Китайське прислів’я говорить:  «Я чую - я 
забуваю, Я бачу - я запам’ятаю,  Я роблю - я розумію». Ефект є тоді, коли це є 
доступним. Отже, ділові ігри в мовному загоні мають велику методичну цін-
ність. Вони вчать, розвивають, зацікавлюють. Вони є могутнім фактором пси-
хологічної адаптації дитини в мовному просторі. Дуже вдалим є той факт, що 
учні не на уроках, а в літній час, мають змогу побачити результат їхньої праці 
за період вивчення іноземної мови у школі. Літній табір - це відпочинок, гра, 
навчання. Девіз мовного загону: «Play&Learn». 

In the Intellectual Café. Обладнання: картки зі словами і виразами з теми 
для повторення «CUSTOM’S SERVICE AREA», меню, картки з написами кафе, 
теми, девізу; матеріал для гри «Світлофор», картини з наборами їжі для здоро-
вого харчування, скатертина, ваза з квітами, набори фруктів і овочів, кошик, 
flash cards. 

Let’s meet at the Intellectual Cafe and speak about food. 
Let’s make the TRAFFIC LIGHT diet on the blackboard. 
 ketchup- -crisps 
 spices- Stop -ice-cream 
 mustard- and drink -pan-cakes 
 chocolate- -fried food  
 hamburgers- -pizza 
 biscuits- Go carefully -spaghetti 
 lemonade- -soft drinks 
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 macaroni- -baked beans 
 mineral water- -cheese 
 juice- -fruit 
 cereals- -porridge 
 vegetables- Go right ahead -chicken 
 yoghurt- -cornflakes  
Waiter: Welcome to our intellectual café Mr. Eater. You’ll get intellect calories 

as more as you eat. 
We have MENU: 
1) Starter Snake Right Food. 
2) Drink Scrambled Dialogue. 
3) Cocktail Musical Dialogue. 
4) Salad Eaten Bingo. 
5) The main course Believe It or Not. 
6) The second course Always, Sometimes Never. 
Teacher: Let’s review your knowledge of table manners. 
Children: 1) Wash your hands before meals. 
 2) Wash fruit and vegetables before eating. 
 3) Eat Fresh food. 
 4) Eat the right food. 
Teacher: Ok. What about table manners? 
Table Manners 
1) You must sit up straight at the table. 
2) You must eat with a knife and a fork. 
3) You mustn’t eat with your fingers. 
4) You mustn’t eat lick your fingers. 
5) You mustn’t put your elbows on the table it is not polite. 
6) You mustn’t talk with your mouth full. 
7) You should say «Thank you» after the meal. 
Game: «Select the MENU» 
1) It is useful to eat too much sweets and cakes. -Yes. 
2) You have to eat the right and fresh food which help you to grow. -Yes. 
3) It’s useful for you to eat only macaroni. 
4) You must eat vegetables and fruit because they have got a lot of vitamins. -Yes. 
5) It is necessary to drink coffee 3 times a day/ -No. 
6) It’s useful to eat crisps every day. -No. 
7) It is necessary to eat too much before going to bed. 
Game «Snake». Starter:  
Find the names of fruits and vegetables. 
Cabbagepenutberrybagtomato 
Cocktail Musical Relaxation. Listen to Music 
Salad Eaten Bingo. Гра «Lotto» 
Reading Believe it or NOT. Read the information below, then agree or disagree. 
(Use green cards-agree, red-disagree). 
1) Over 5 million kg. crisps eat British every week. (True) 
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2) There are more Chinese take-aways than there are fish and chip shops in the 
UK. (True) 

3) One of the most successful food programs on TV was called «Two Fat Ladies». 
(True) 

4) Just over half the restaurants in Britain are fast food or take-aways. (True) 
5) National dish in Great Britain is varenyky. (False). 
The Second Course. Game «Always, Sometimes, Never». Give advice each oth-

er (children look into the basket with food and say). 
-You can always eat-apples, bananas. 
- You can eat-sweets, chocolate, coffee. 
 

C.Є. Харченко 
 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ФОРМИ РОБОТИ ІСТОРИЧНОГО 
ГУРТКА «СПАДЩИНА» 

 

Сучасні освітні тенденції передбачають перехід від накопичення знань до 
формування здатності студентів самостійно здобувати, аналізувати, тлумачити, 
переосмислювати, оцінювати і застосовувати на практиці різноманітну інфор-
мацію. Освіта має спрямуватися на розвиток у них системи ключових і предме-
тних компетентностей: громадянської, соціальної, культурної, навчання впро-
довж життя. Використання інтерактивних методів, пошуково-дослідницької ро-
боти, розвиток обдарованості студентської молоді, активізація гурткової справи 
сприяє практичній реалізації компетентнісного та діяльнісного підходів в осві-
тньому процесі. 

Гурток - це специфічна спільність студентської молоді, яка ґрунтується на-
самперед на добровільності, спільності інтересів, спрямованості на певний вид 
навчальної та практичної діяльності; середовище, де забезпечуються умови ін-
телектуального, духовного і фізичного розвитку молоді, реалізація їхнього тво-
рчого потенціалу, створюються комфортні умови соціальної адаптації до умов 
реального життя. 

Проблема гурткової роботи полягає у недостатньому інтересі сучасної мо-
лоді до позааудиторної діяльності. Залучення студентів до участі у предметних 
гуртках є складною та не завжди результативною дією викладача. Тема є актуа-
льною, тому що гурткова робота - невід’ємна частина навчально-виховного 
процесу в коледжі, яка розвиває і формує загальні якості відповідно до вікових 
можливостей студентів, задовольняє психологічну потребу в спілкуванні і са-
мовизначенні та вирішує проблему дозвілля. Застосування інноваційних форм і 
методів активізує гурткову роботу, робить її цікавою та ефективною. 

Пропонуємо ознайомитися з інноваційними формами роботи гуртка «Cпа-
дщина» Кам’янського медичного коледжу. Посиденьки «Біля каміну» - саме із 
знайомства починається організаційне засідання історичного гуртка «Спадщи-
на». У теплій, дружній атмосфері гуртківці презентують свої домівки-міста, се-
лища, у яких мешкають. Вони розповідають про історію, культурну спадщину, 
традиції, знайомлять із цікавими людьми свого краю, розкривають власні мрії. 

Інтерес, захоплення, пошук нових знань та відкриттів спонукає гуртківців 
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до співпраці. Пріоритетним напрямом роботи, якому гуртківці надають перева-
гу, є пошуково-екскурсійна робота в Музеї історії коледжу та медицини міста.  

Учасники гуртка відшукали в документах Народного комісаріату охорони 
здоров’я УРСР 24 документи, що стосуються Кам’янського медичного техніку-
му. Із документів Республіканського Архіву України м. Києва були отримані іс-
торичні довідки, у яких говорилось про те, що Дніпродзержинський 
(Кам’янський) середній медичний технікум був створений у 1931 р. У листі се-
ктору кадрів Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР до президії 
Кам’янської міськради від 6 вересня 1931 р. повідомлялося, що медичний тех-
нікум повинен почати заняття 1 жовтня 1931 р. Із фондів архіву отримали фо-
токопії документів про відкриття в 1931 р. у Кам’янському медтехнікумі двох 
відділень: акушерського та медсестринського, а у 1932 р. відкриття відділення 
Охматдиту. З відкриттям у коледжі музею історії навчального закладу виникла 
можливість використання сучасної педагогічної технології - «музейної педаго-
гіки». 

Термін «музейна педагогіка» ввів у 1934 р. в науковий обіг німецький діяч 
К. Фрізен. Що ж таке «музейна педагогіка»? У чому полягає її сенс та актуаль-
ність? Музейна педагогіка - педагогічна технологія, що розглядає музей як 
освітню систему, яка передбачає співпрацю музею та освіти. Робота музею 
спрямована на формування особистісного емоційного ставлення до експонатів, 
створення відповідних умов для формування світогляду, творчих здібностей 
молоді. Музейна педагогіка передбачає використання засобів активізації пізна-
вальної діяльності, розширення світогляду, інтересу до історії держави, міста, 
навчального закладу і виховання національної свідомості студентів на прикла-
дах музейних експонатів. Принципи «музейної педагогіки» базуються на влас-
тивостях та особливостях музейної експозиції, що посідає провідне місце у на-
вчально-виховному процесі:  

1. Інформативність - музей, кожний експонат, екскурсія несуть певний обсяг 
інформації. Наприклад, 1 жовтня 1931 р. було відкрито Кам’янський медичний 
технікум з двома відділеннями: акушерським та медсестринським. На навчання 
до середнього медтехнікуму було прийнято 85 студентів. 

2. Атрактивність - здатність привертати увагу. Наприклад, відкриває експо-
зицію музею постать першої в Україні сестри милосердя Київської Хрестовозд-
виженської парафії. Одягнена у коричневе плаття і білий фартух, з мідним хре-
стом на блакитній стрічці на грудях. Вона, як блага звістка з минулого, благос-
ловляє студентів - майбутніх медиків - на милосердя, служіння людям. Сестри 
милосердя другої половини XIXст. в Україні на пожертви заможних людей до-
глядали за хворими, немічними, безпритульними, надаючи їм безкоштовну ме-
дичну допомогу. Одна із них - Катерина Бакуніна - була першою професійною 
сестрою милосердя в Російській імперії, помічницею відомого військового хі-
рурга М. Пирогова під час Кримської війни 1853-1856 рр. А через 100 років її 
праправнучка, К. О. Плясова-Бакуніна, викладала хірургію та реаніматологію в 
медичному училищі. Так в музеї зустрілися два покоління медиків з роду Баку-
ніних. 

3. Експресивність - здатність викликати емоції у відвідувачів. Наприклад, зі 
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здивуванням та захопленням упізнають студенти-гуртківці на старих фото своїх 
викладачів, які на світлинах ще студенти. Кращих документів для національно-
патріотичного виховання, емоційного настрою відвідувачів не уявити. 

4. Репрезентативність - здатність відображати дійсність. Наприклад, навча-
льний корпус медичного коледжу (училища), побудований в 1937 році, у якому 
і зараз навчаються майбутні медичні сестри, акушерки, фельдшери, зубні техні-
ки. І сьогодні, як і 86 років тому, вулиця Медична, 7 зустрічає студентів, викла-
дачів, гостей у своєму домі - Кам’янському медичному коледжі. 

Однією з форм творчої роботи гуртка «Спадщина» є проведення телемостів. 
Так, 22 січня, в - День Соборності України, гуртківці разом з партнерами нашо-
го закладу - працівниками Центральної міськї бібліотеки ім. Тараса Шевченка - 
провели третій телеміст студентської молоді. «Всіх нас об’єднує одне бажання: 
щоб ми стали такими фахівцями, щоб Схід і Захід, Північ і Південь нашої єди-
ної України відчув цілющу силу наших знань і вмінь», - сказали майбутні ме-
дики.  

Таким чином, впровадження інновацій гурткової роботи сприяє становлен-
ню самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, го-
тового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадку-
вання духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої 
культури взаємин. Це сприяє єднанню українського народу, зміцненню соціа-
льно-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспіль-
ства і держави. 

 
Н. М. Язвенюк 

 

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА - НЕВІД’ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ 
НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

Свобода та процвітання кожного громадянина є сьогодні головною ознакою 
демократичного устрою держави і суспільства. Cеред пріоритетних завдань Ук-
раїнської держави чи не найважливішими є збереження незалежності, захист 
прав, свобод і соціальних інтересів свого народу та виховання свідомого грома-
дянина-патріота. Тому невід’ємним компонентом навчально-виховного процесу 
в школі є громадянська освіта. Її складовими є: громадянські знання, громадян-
ські вміння та досвід участі в соціально-політичному житті суспільства, грома-
дянські чесноти. Важливою складовою громадянської освіти є моральність осо-
бистості, яка включає такі риси, як доброта, увага, чуйність, чесність, повага, 
гідність, терпимість до людей, повага і любов до своїх батьків, роду. Саме ці 
якості визначають культуру поведінки особистості [1,с.3; 3,с.10; 1,с.15]. 

Виховати свідомого громадянина і патріота означає сформувати в учня 
комплекс особистісних якостей та рис характеру, що є основою специфічного 
способу мислення та спонукальною силою повсякденних дій, вчинків, поведін-
ки. Це - патріотична самосвідомість, громадянська відповідальність і мужність, 
суспільна ініціативність і активність, готовність трудитися для розквіту Батькі-
вщини, захищати її, підносити міжнародний авторитет. Це - повага до Консти-
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туції, законів України, прийнятих у ній правових норм, сформована потреба у 
їх дотриманні, висока правосвідомість. Це - досконале знання державної мови, 
постійна турбота про піднесення її престижу й функціонування в усіх сферах 
суспільного життя і побуту. Це - повага до батьків, свого родоводу, до традицій 
та історії рідного народу, усвідомлення своєї належності до нього, як його 
представника, спадкоємця й наступника. Це - дисциплінованість, працьови-
тість, завзятість, творчість, почуття дбайливого господаря своєї землі, піклу-
вання про її природу, екологію. Це - фізична досконалість, моральна чистота, 
висока художньо-естетична вихованість. Це - гуманність, шанобливе ставлення 
до культури, традицій і звичаїв інших народів, що населяють Україну, висока 
культура міжнаціонального спілкування [2,с.6]. 

Виявом сформованості громадянської особистості є її громадянська компе-
тентність-здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати 
громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. 
Громадянська компетентність є однією з ключових компетентностей особис-
тості, як орієнтир розвитку української освіти і як результат громадянської 
освіти [3,с.10]. Особливістю завдань громадянської освіти в початковій школі є 
створення умов для формування елементарних знань про державу, закони, пра-
ва та відповідальність людини і громадянина, основні моральні цінності та но-
рми поведінки. На цьому ступені розвиваються комунікативні здібності дитини, 
що дають їй змогу інтегруватися в суспільство, вміння спілкуватися й залаго-
джувати конфліктні ситуації через діалог. Закладаються основи ціннісних оріє-
нтацій свідомого громадянина [3,с.14]. 

Громадянське виховання здійснюється, в першу чергу, через сім’ю-
безпосереднє соціальне оточення дитини. Для цього батьки моїх учнів залуча-
ються до активної участі в навчально-виховному процесі, організації та прове-
денні позакласних і виховних заходів. Вони із задоволенням беруть участь у 
святах «Свято нашого роду», «Посвята у Барвінчата», «Ми-козацького роду 
нащадки», «Традиції моєї родини». Батьки стають не тільки гостями й спостері-
гачами за здобутками своїх дітей, вони безпосередньо впливають на формуван-
ня молодого покоління своїм досвідом і прикладом. Виховання поваги до Кон-
ституції держави, законодавства, державних символів реалізую шляхом прове-
дення єдиних уроків та позакласних заходів: «Краса і велич символів держав-
них», «Наші права-щасливе дитинство», «Конституція-основа моєї держави», 
«Ми відсьогодні-громадяни України» та ін. Виховання національної свідомості, 
осмислення моральних і культурних цінностей, системи вчинків, осмисленого 
ставлення до історії нашої держави відбувається через проведення свят «Зу-
стрічаємо святого Миколая», «Свято Матері», засідання круглого столу «Що я 
ціную найбільше у людині». 

Формування в учнів громадянської позиції до збереження історико-
культурної спадщини українського народу відбувається шляхом організації та 
проведення екскурсій рідним селом, участь у проведенні свят: «Роду наш прек-
расний», «День села», дослідження «Що я знаю про назву свого села?», заочні 
подорожі: «Видатні місця України», «Стежками рідного краю» та ін. Виховання 
любові та поваги до рідної мови реалізую завдяки участі учнів у конкурсах ора-
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торського мистецтва до Дня української писемності та мови: «Відчуй красу рі-
дного слова», позакласних виховним заходах до річниць днів народження вида-
тних українських діячів та митців. 

Мій досвід показує, що серед розмаїття форм, методів, засобів позакласної 
діяльності однією з найпродуктивніших педагогічних технологій громадянсь-
кого становлення особистості є учнівські проекти, так як «виробляються пізна-
вальні навички учнів, формуються вміння самостійно конструювати свої знан-
ня, орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивається критичне 
мислення» [3,с.115]. Це такі, як «Рід, родина, рідня», «Моя рідна земля», «Доб-
ро врятує світ», «Людське Я». Оскільки процес формування громадянських рис 
інтенсивно проходить в шкільні роки, то школа і шкільний колектив-це те соці-
альне середовище, яке формує особу українського громадянина. У спільній дія-
льності учні вступають у різноманітні взаємини, що формують людей, які вмі-
ють підходити до будь-якого питання з погляду цілого, працювати і жити коле-
ктивно, в усьому допомагати один одному [2,с.97]. 

Як зазначав В. О. Сухомлинський, учитель і учні повинні зустрічатися не 
тільки в класі в процесі навчання, а й діяти разом, як двоє громадян. «Шкільне 
життя має бути таким, щоб у ньому завжди діяла система відповідальності лю-
дини за людину, відповідальності людини перед суспільством. Людина-
колектив-суспільство, що виховує активного громадянського діяча, дуже чут-
ливого до громадських, суспільних проблем». Характерною ознакою хорошого 
колективу є те, що завдяки правильно організованим громадянським відноси-
нам особистість, людина відчуває себе віч-на-віч із суспільством, бачить конк-
ретне, наочне виявлення суспільних інтересів, проблем і свідомо обирає шлях 
боротьби за ці інтереси. Саме така боротьба є громадянською діяльністю, яка 
створює вищі, особливі взаємовідносини між вихователем і вихованцем-
відносини ідейного однодумства, спільників і братів по боротьбі» [4, с.407-408]. 

 

Список використаних джерел 
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РОЗДІЛ VII. 
 

ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ОСВІТА 
В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

О.О. Александрова 
 

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ 

 

Однією з найактуальніших проблем сучасності є взаємодія людини з приро-
дою. Важливим аспектом у вирішенні проблеми збереження природних ре-
сурсів є освіта людей в області навколишнього середовища, екологічне вихо-
вання всього населення, а особливо підростаючого покоління. Екологічна про-
блема виростає в проблему перетворення стихійного впливу людей на природу, 
в свідомо, цілеспрямовано, планомірно розвиваючу взаємодію з нею. Така 
взаємодія може бути здійснена при наявності в кожній людині достатнього рів-
ня екологічної культури, екологічної свідомості, формування яких починається 
з раннього дитинства і продовжується все життя. 

Сучасна молодь вступає в епоху не лише бурхливого розвитку науки та 
техніки, але й негативних наслідків науково-технічної революції і демографіч-
ного вибуху. Дедалі більше забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери, 
накопичення величезних об'ємів відходів людської діяльності при одночасному 
виснаженні майже всіх видів природних ресурсів призвели до розвитку еко-
логічної кризи. Людству потрібна нова філософія життя, висока екологічна 
культура і свідомість. Сьогодні в усіх розвинених країнах світу екологічна 
культура стає невід'ємною частиною функціональної грамотності населення.  

На сьогодні екологічне виховання учнів є великою проблемою так як, в 
більшості, молодь не хоче замислюватись над проблемами екології, природи та 
біосфери в цілому. Наші школярі, нажаль, цікавиться зовсім іншим: новітніми 
технологіями. А наша екологія зараз знаходиться в стані катастрофи, і тому в 
першу чергу потрібно учнів направляти на збереження природи, природних ре-
сурсів, екологічного стану Землі. Адже діти це наше майбутнє, їм жити на цій 
планеті і слідкувати за її екологічним станом, і тому в першу чергу їх потрібно 
виховати екологічно свідомими [1,c.32]. 

Екологічне виховання формує в особистості світогляд, що спрямований на 
забезпечення охорони довкілля та є достойною платформою для екологічної 
освіти, яка є сукупністю різноманітних екологічних знань, екологічного мис-
лення, екологічного світогляду, екологічної етики, екологічної культури. Го-
ловною метою екологічної освіти є: оволодіння науковими знаннями про дов-
кілля, складні взаємозв'язки в природі, що склалися протягом тривалого істо-
ричного розвитку; формування знань і вмінь дослідницького характеру, спря-
мованих на розвиток інтелекту, творчої і ділової активності; розуміння су-
часних проблем навколишнього природного середовища і усвідомлення їх ак-
туальності для себе; формування екологічної свідомості та культури особи-



 42

стості, усвідомлення себе частиною природи. 
Людині слід навчитися оцінювати стан навколишнього природного середо-

вища, приймати адекватні та раціональні рішення для поліпшення його, перед-
бачати небажані наслідки своєї діяльності, щоб не допускати шкідливих 
впливів у всіх видах суспільно-трудової діяльності. Привчати до прирородо-
охоронного бачення варто ще в дитячих садках, загальноосвітніх школах й про-
довжуватися у вищих навчальних закладах. Вже тоді дитина не повинна займа-
ти пасивну позицію, а приймати активну участь. Метою природоохоронної 
освіти на цьому етапі є формування розуміння того, що рослини і тварини є 
живими істотами, які вимагають певних умов життя, поняття про природу як 
спільну домівку для рослин, тварин та людину, яку треба оберігати і охороняти. 

 Бездушне і безвідповідальне використання природних ресурсів загрожує 
людству розвитком світової катастрофи. Тому головне завдання екологічного 
виховання - виховати таку особистість, щоб природа набула для неї життєво 
важливого значення. Знання з екології сприяють формуванню в молоді дбайли-
вого ставлення до природи, розвитку екологічної культури. Екологічні пробле-
ми сучасності вимагають від системи освіти приділяти більше уваги формуван-
ню екологічної свідомості, розуміння навколишнього світу і місця людини в 
ньому. Виховання екологічної культури молодого покоління допоможе відно-
вити втрачену рівновагу і гармонію у відносинах «людина - природа» [3,c.7-9]. 

Отже, екологічне виховання сприяє формуванню та розвитку у особистості 
екологічної свідомості - здатності адекватно оцінювати стан навколишнього 
природного середовища та всіляко сприяти своїми вчинками його покращенню, 
або, як мінімум, не погіршувати його екологічно недружніми діями. Екологічна 
освіта має забезпечувати наявність компетентних спеціалістів, що володіють 
відповідними знаннями, навичками та вміннями. Разом взяті, екологічна освіта 
та виховання, є основою екологічного просвітництва - різноманітних формаль-
них та неформальних заходів, що сприяють розвитку екологічної культури, ви-
сокий рівень якої неможливо забезпечити без вільного доступу до екологічної 
інформації. Подолання екологічної кризи залежить від морального вдоскона-
лення людини, її культури і відносин із природою та іншими людьми. Якщо 
люди в найближчому майбутньому не навчаться дбайливо відноситися до при-
роди, вони знищать себе. А для цього треба виховувати екологічну культуру і 
відповідальність. 
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СУЧАСНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ: ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ 
ПРИРОДИ У ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Сучасне екологічне виховання молодого покоління має починатися з пер-
ших років життя задля вироблення системи моделей поведінки, які в подаль-
шому дадуть людині змогу не шкодити природі і покращувати екологічний стан 
планети. Важливу роль у формуванні цих моделей грають художні твори. Їхній 
вплив стає особливо сильним у молодшому шкільному віці, коли дитина почи-
нає активно читати сама і залишається наодинці з книгою. У сюжетних творах 
задіюється принцип підсвідомого асоціювання читача з кимсь із персонажів, що 
ще більше емоційно підсилює вплив закладених у текст моделей і світоглядних 
установок. 

Художні твори, в яких замальовується образ Природи, відрізняються за 
своїми характеристиками і по-різному впливають на читачів. Якщо дитина чи-
тає різнотипні твори, то формування світоглядної системи є цілісним, і в по-
дальшому наявні у текстах моделі можуть стати особистими і використовувати-
ся у реальному житті. 

Важливою особливістю творів для цієї вікової аудиторії є конкретизація 
проблем, персоналізація, уособлення в образах. Просто «правильні» фрази про 
те, що «потрібно» або «не потрібно» робити, не мають впливу на дитину. Так 
само не працюють й абстракції. Чим старша аудиторія, тим важливішою для неї 
стає конфлікт, який може бути вирішений як на рівні персонажів, так і на рівні 
моделей поведінки чи світогляду різних героїв, у текст додається драматичність 
із бажаним позитивним вирішенням конфлікту, хоча останнє не є цілком 
обов’язковим. 

Щонайперше серед творів про Природу типологічно виділяються твори-
застереження. Їхня особливість - змалювання наслідків негативних дій люди-
ни. Природа як кодовий світоглядний образ тут є «пошкодженою», часто в кон-
тексті сюжету непоправно. Твір-застереження ставить проблему, не даючи пов-
ної моделі її вирішення. Це дуже сильний емоційний прийом, коли дитина, 
співчуваючи уособленій у творі Природі, сама має запропонувати шлях 
вирішення проблеми або усунення «пошкодження». Наприклад, у вірші Ольги 
Афанасьєвої «Біленька гусочка» птаха страждає через забруднену людьми 
річку, яка ще вчора була чистою і прозорою [2, с.10]. Ще яскравіше ця модель 
проявлена у вірші Геннадія Горового «Охайна жабка»: «- Спустили воду у 
ставку, - / Заквакотала жабка. - / Полюбить хто брудну таку? / Помити ніде 
й лапку!» [2, с.20]. Натомість у поемі Лесі Степовички «Балада про черепа-
ху» черепаха гине, проковтнувши викинутий туристами поліетиленовий паке-
тик [2, с.312-316], що автоматично збільшує вік аудиторії, оскільки для малень-
ких читачів подібний текст може бути травматичним. 

Другою групою творів, де змальовується образ Природи, є твори-пригоди. 
Ці тексти умовно діляться на твори, де важливим є порятунок, і твори-дії, де 
головні герої виправляють шкоду, нанесену Природі іншими людьми. У творах 
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цього типу через пригодницьку складову найкраще працює механізм підсвідо-
мого асоціювання. Чим менший вік має аудиторія, тим частіше героями творів 
стають звірі і птахи, чим старша - діти віком до 12 років. У казковій повісті Ва-
силя Тибеля «Пластиковий Козак» [2, с.214-230] мова іде про іграшки, вики-
нуті людьми на смітник, - Пластикового Козака і гумове Поросятко. Вони ма-
ють згинути на смітнику, й уособленням їхньої загибелі є жахлива королева 
смітника Щуриха, яка стала злою через нерозважливі дії людей. Щуриха мріє 
зібрати військо і помститися: «Ми загриземо їх і їхню худобу, принесемо в їхні 
домівки хвороби. І тоді запануємо ми - гризуни. Люди самі винні: створивши 
такі смітники навколо себе» [2, с.223]. У цій боротьбі за своє життя і життя 
друга герої борються і за порятунок нерозважливого людства та врешті-решт їх 
самих під час повені рятує небайдужа людина, даючи іграшкам нове життя у 
своєму саду і доводячи, що людство має майбутнє. Цей твір особливий тим, що 
читач слідкує насамперед за пригодами героїв, а вся світоглядна філософія і 
моделі поведінки, які є у творі, завдяки сильним емоціям сприймаються на під-
свідомому рівні. В оповіданні Марини Умнової «Вчинки лицаря Мики-
ти» [2, с.231-237] хлопчик мріє бути героєм і спочатку це бажання реалізується 
через гру у піратів, під час якої діти закидають і без того брудну річку різним 
непотребом. На дітей позитивно впливає дорослий, змушує замислитися над 
своєю поведінкою і станом довкілля. Під впливом цієї розмови Микита бачить 
сон, де «злий дракон» насправді є людьми, які знищують Природу, і найбільше 
від того постраждала Авва, душа річки у подобі вродливої дівчини. Переживши 
уві сні сильні емоції, наступного дня Микита і його друзі беруться до виправ-
лення ситуації, демонструючи позитивну активність, завдяки чому до них при-
стають інші люди. Важливість цієї першої активності також пояснюється у 
тексті: «Краще пізно, ніж ніколи. Багатьом людям потрібно, щоб хтось інший 
справу почав, а вони вже приєднаються. Самим ліньки і не час буває, то й ми-
ряться. А комусь і зовсім байдуже, бо життя у них сіре...» [2, с.236]. 

Третя група - твори-конфлікти, що найчастіше показане через конфлікт 
життєствердного світогляду з особами, які демонструють байдужість, користо-
любство, зверхність. У деяких випадках безпосередньо змінюється світогляд 
самого персонажа. Наприклад, у казці Геннадія Горового «Червона Книга» 
хлопчик Петько у чарівному сні постає перед судом ображеної на нього Приро-
ди. Йому доведеться відповісти за ображену ним жабу, зірвану ромашку, 
понівечені віти черемхи, розбиті яйця у гнізді соловейка, накидані в озеро по-
биті пляшки та розведене багаття під корінням старої сосни, і це сновидіння не-
абияк вплине на хлопчика в реальності [2, с.106-110]. А в повісті Зінаїди 
Грієвої «Заповідник «Дивосвіт»« господар лісу, ведмідь Калинка, насамперед 
бореться з користолюбними бобрами на чолі з головою родини Цупиком, які 
запрудили ріку, позбавивши ліс води, і зробили штучне море виключно для се-
бе [2, с.111-122]. 

У вірші Олега Майбороди «Про бляшанку і не тільки…» дорослі замість 
того, щоб прибрати сміття, шукають винних і хочуть їх «покарати», а проблему 
вирішує дитина [2, с.79-80]. В оповіданні Лариси Ніцой «Страшне Страхо-
висько» дорослі просто займають на галявині відносно вільні від сміття місця, 
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демонструючи свою байдужість до Природи. Натомість головний герой разом 
із батьками, перш ніж відпочивати, спочатку згрібають сміття і складають його 
у заздалегідь припасений пакет. Діти також роблять зауваження агресивному 
дорослому, який кидає порожні пляшки в озеро, і схиляють на свій бік гро-
мадську думку інших відпочивальників [1]. Наведені приклади показують ди-
тині, що вона може позитивно впливати на дорослих, якщо свідомо діє сама. 

Окремо хочу відзначити твори, в яких використовується прийом перетво-
рення уособленої Природи, якій допомогли герої твору, що завдяки деталізації 
на образному рівні може сильно вплинути на дитину. Найяскравіше цей прийом 
використано в згаданому оповіданні «Страшне Страховисько». Люди тривалий 
час забруднювали природу, що дух лісу, куди вони приїздять на відпочинок, 
перетворився на страховисько: «І тільки діти рушили, як прямо біля них, ну 
ніби з-під їхніх ніг, стогін повторився. Зарухалася земля, заворушилася купа 
сміття, і стало все підніматися. А коли випросталося на повний зріст, то ви-
явилося, що це страшне страховисько стоїть, таке, що й у страшному сні 
важко побачити. Величезне, усе обвішане порожніми пластиковими пляшками, 
подертими обгортками, порваними упаковками, старими целофановими 
мішками та непотребом усяким. Стоїть страховисько, своїми очима-
бляшанками лупає» [1, с.6]. Лише коли Ярик і його друзі захистили «Страшне 
страховисько» від нерозумних людей, які зібрали цілу армію, щоб знищити 
монстра, і спонукали дорослих разом із ними прибрати ліс, Лісовуня стає гар-
ною істотою із листяними вушками. 

Серед книг для дітей молодшого шкільного віку, де є уособлена Природа, 
зустрічаються три типи творів: твори-застереження, твори-пригоди і твори-
конфлікти, кожний з яких по-особливому впливає на читачів. Важливо також, 
що описані текстові структури діють на аудиторію у варіанті читання вже 
існуючих художніх творів, ілюстрування прочитаного, а також під час створен-
ня текстів разом із дітьми у форматі інтерактивної гри. 
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ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ОСВІТА  
ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Освіта для сталого розвитку - це сучасний підхід до організації навчального 
процесу, який включає інформування членів суспільства про основні проблеми 
сталого розвитку, формування світогляду, що базується на засадах сталості, пе-
реорієнтацію навчання з передачі знань на налагодження діалогу, орієнтацію на 
порушення та практичне розв'язання локальних проблем. Якісна освіта є необ-
хідною умовою забезпечення сталого розвитку суспільства. За допомогою осві-
ти можна виховувати ставлення, поведінку та стиль життя, необхідні для забез-
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печення сталого майбутнього. 
Освіта для сталого розвитку висуває на перший план нові підходи до вико-

ристання природних ресурсів та проблеми їх відновлення (сталості). Негатив-
ний екологічний вплив розглядається як результат нераціонального викорис-
тання природних ресурсів. Екологічна ситуація може змінитися на краще лише 
за сприяння населення, яке має докладати зусиль для забезпечення стабільного 
соціально-економічного становища. Саме тому в освіті для сталого розвитку 
переплітаються економічні, соціальні й екологічні аспекти. 

Організовувати людську діяльність у навколишньому середовищі, яке є і 
середовищем існування самої людини, треба так, щоб ця діяльність не тільки 
не виходила за межі адаптаційних можливостей людини, а забезпечувала збері-
гання біосфери в стані оптимальному для життя. Природно, що із збільшенням 
чисельності населення зростають потреби у ресурсах. Збільшення кількості на-
селення на планеті, надмірне споживання ресурсів та різке погіршення стану 
навколишнього середовища ставлять під загрозу можливість наступних поко-
лінь жити і задовольняти свої потреби хоча б на тому рівні, на якому це робимо 
ми з вами, та ще сотні мільйонів наших сучасників. Тому одним з найважливі-
ших та найскладніших викликів сьогодення є нагальна потреба у формуванні 
такого способу життя, який сприяв би довготривалому та ощадливому розвитку 
людства. 

Для забезпечення своїх потреб людство споживає вражаючі об’єми енергії. 
Викопна органіка, накопичена Землею за мільйони років, вичерпується за сто-
річчя. Продукти спалювання та відходи промисловості засмічують планету. Її 
унікальна збалансованість порушується. Світова спільнота вже давно однос-
тайно визнала, що потреби людства в енергії виходять за межі екологічних мо-
жливостей планети. Розроблений ряд міжнародних програм, основна ідея яких 
полягає в тому, що на всіх рівнях суспільства - міжнародному, державному, мі-
сцевому, особистісному - необхідно терміново вжити заходи щодо попере-
дження екологічної катастрофи. 

В умовах загострення енергетичної та економічної кризи надзвичайно акту-
альними стали проблеми заощадження та ефективного використання енергоре-
сурсів і відновлюваних джерел енергії. Важливим кроком успішного вирішення 
перелічених проблем є навчання громадян країни основам енергоефективності. 
Кожен повинен усвідомити свою причетність до розв'язання глобальних енер-
гетичних і пов'язаних з ними екологічних проблем. 

Екологічна освіта - це неперервний процес засвоєння цінностей і понять, які 
спрямовані на формування умінь і стосунків, необхідних для осмислення і оці-
нки взаємозв’язків між людьми, їхньою культурою і навколишнім середови-
щем, що передбачають розвиток умінь приймати екологічно доцільні рішення і 
мають на меті засвоєння правил поведінки в навколишньому середовищі. 

Екологічна освіта і виховання покликані забезпечити підростаюче поколін-
ня науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства, допомогти 
зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної 
людини зокрема, сформувати прагнення та вміння брати активну участь в охо-
роні й поліпшенні навколишнього середовища. Освіта для сталого розвитку ви-
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суває на перший план нові підходи до використання природних ресурсів та 
проблеми їх відновлення. Негативний екологічний вплив розглядається як ре-
зультат нераціонального використання природних ресурсів. Позитивною еколо-
гічна ситуація може стати лише за сприяння населення, яке має докладати зу-
силь для створення надійного соціально-економічного становища. Саме тому в 
освіті для сталого розвитку переплітаються економічні, соціальні й екологічні 
аспекти.  

Освіта для сталого розвитку спрямована на формування у громадян України 
сталого, екологічного стилю повсякденного життя у домашньому господарстві, 
школі та місцевій громаді, що передбачає: зменшення викидання сміття й мар-
них витрат сировини; раціональне споживання енергії та води; збільшення час-
тки екологічних продуктів у щоденних покупках тощо. Не можна заставити 
людей берегти своє навколишнє середовище. Ми маємо з раннього дитинства 
виховувати в них це почуття любові до рідної землі. Ресурси Землі не безкінеч-
ні. І треба усвідомити це. Іншого варіанту виховання відповідальних енергоо-
щадних споживачів просто не існує. 
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ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ОСВІТА  
В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Право на освіту є одним з основних невід'ємних прав, проголошених Зага-
льною декларацією прав людини. З точки зору людського розвитку, освіта сут-
тєво розширює можливості людини, оскільки позитивно впливає на різні сто-
рони її життєдіяльності, стан здоров'я, доступ до знань та вміння ними користу-
ватися як на роботі,так і в дома - у побуті, вихованні дітей тощо. 

Однією з передумов досягнення збалансованого (сталого) розвитку суспіль-
ства виступають наука і освіта, які водночас є і найважливішими інструментами 
ефективного управління. Сталий розвиток має не лише екологічну складову, 
але й економічну й соціальну. Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - 
загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задово-
ленням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, 
включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. 

А що ж таке енергозбереження? Це дії для зменшення кількості використо-
вуваної енергії. Використання природної енергії пов'язане з двома проблемами. 
Перша - запаси відновлюваних джерел енергії вичерпуються, друга - сучасні 
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способи виробництва енергії завдають непоправної шкоди довкіллю та людині 
внаслідок шкідливих викидів. Тому необхідно її заощаджувати! Україна є одні-
єю з найбільш енерговитратних країн світу. Заощаджувати енергію має людство 
загалом і кожна людина зокрема. Адже: «Добрий господар - це бережливий го-
сподар». 

«Цікаві факти з енергозбереження». 
Для того, щоб 12 годин щодня протягом року горіла одна лампа потужні-

стю 100 Вт, необхідно спалити 180 кг вугілля, внаслідок чого в атмосферу буде 
викинуто 425 кг СО 2. 

Закриваючи на ніч штори, можна зменшити втрати тепла через вікна. 
Зниження рівня споживання гарячої води на 50 літрів за добу веде до щорі-

чної економії 100 літрів мазуту. 
Якісна теплоізоляція в будівництві - це запорука економії енергоресурсів та 

збереження нормального мікроклімату в приміщеннях. Втрати енергії через 
холодні стіни становлять 40-70 % від загальної потреби в теплі. 

Економити електроенергію можна за рахунок кольору стін. Біла стіна від-
биває 80% спрямованого на неї світла, темно - зелена - лише 15%,чорна - лише 
9 %. 

В Європі останнім часом все частіше звертаються до альтернативних 
джерел палива. Не оминула така тенденція і українців. У селі Шубків Рівненсь-
кої області вирощують енерго - верби. Цей різновид верби штучно створили 
науковці із Швеції. Енергія, яку отримують з плантацій такої верби є найде-
шевшою. Тонна диво - рослини замінює понад 500 кубометрів природного газу. 
З одного гектару енергетичних насаджень можна отримати 30-40 тон дере-
вини щороку. Подібні інновації вводять на Львівщині, Івано - Франківщині та 
Рівненщині.  

Приклади впровадження концепції: 
- Будівництво доріг, будівель має супроводжуватися відповідним зростан-

ням зелених насаджень - щоб не погіршувати стан довкілля. 
- Зростання виробництва зерна не повинно супроводжуватися 

виснаженням чи іншим погіршенням якості ґрунту. 
- Видобування корисних копалин (наприклад металевих руд, вугілля) має 

супроводжуватися створенням підприємств, що не залежать від цього 
видобутку. Таким чином, щоб після вичерпання майбутні покоління (а часто й 
поточні) не мали економічних проблем. 

- У приватному сенсі - заробітна плата повинна компенсувати витрати на 
відновлення здоров'я, погіршене через виконувану роботу. 

-  Медичні препарати та хірургічні операції повинні не лише вирішувати 
поточну проблему, але й не призвести до погіршення стану здоров'я пацієнта у 
майбутньому, часто це включає і здоров'я наступних поколінь. 

Зменшити споживання енергетичних ресурсів, як вода - це встановити на 
крани сенсорні датчики руху; контролювати технічний стан кранів та зливних 
бачків; використовувати розпилювачі на крани, які дозволяють більш ефектив-
но використовувати воду. Електрична енергія - це,наприклад, змінити лампи 
розжарювання на енергозберігаючі. Використовувати чисті лампи і світильни-
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ки. Використовувати світле оздоблення стін та стелі. Слідкувати за чистотою 
вікон - забруднене скло поглинає до 30% світла, заміна самих вікон на енергоз-
берігаючі. Встановлення сонячних батарей,для збирання сонячної енергії і її 
використання та ін… 

Тема економії - це вже крок вперед, оскільки до останнього часу ніхто не 
говорив навіть про економію енергії. Тому, освіта для сталого розвитку - освіта, 
спрямована на набуття знань і навичок, що сприяють формуванню нового еко-
логічно свідомого суспільства, формування нового світогляду, позицій, ціннос-
тей, сприяють розвитку, який є соціально бажаним, економічно життєздатним і 
екологічно збалансованим. 

Тільки результати економії, будуть залежати від того, наскільки населення 
добре буде дотримуватися правил економії енергії. Отже, людина повинна ста-
ти не лише об'єктом, але і суб'єктом сталого розвитку,а саме його ініціатором. 
Для цього потрібно починати виховувати дітей,і так, щоб кожен думав про 
майбутнє нащадків країни,планети. І в дитячому садку, і в школі, маємо вчити 
прогнозувати наслідки вчинків, власних та інших людей, розвивати критич-
не,системне, функціональне мислення дітей. 

 
Ю.Ю. Дмитрієва 

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ, СТІЙКЕ СПОЖИВАННЯ РЕСУРСІВ  
У ВИХОВНІЙ РОБОТІ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Однією з важливих завдань екологічної освіти для сталого розвитку є фор-
мування в особистості здатності приймати рішення і діяти в інтересах сталості 
та збереження довкілля. Тому основний зміст виховної роботи з екологічного 
виховання включає: приучення дитини до елементарних екологічних прин-
ципів, розвиток естетичних почуттів через спостереження за природою, фор-
мування екобезпечної споживчої культури, ведення здорового способу життя та 
формування екологічно відповідальної поведінки. Успішному розв’язанню 
складових екологічного виховання сприяє впровадження особистісно зорієнто-
ваних виховних технологій у практику діяльності закладів освіти. 

Найбільш адаптованими для умов закладу дошкільної освіти є такі: ігрові 
педагогічні технології (інтелектуальні, економічні ігри), проектна технологія 
(розробка соціальних проектів), технології колективних творчих справ, групові 
дискусії, тренінги. 

У формуванні екологічних компетентностей дітей ми виділяємо дві форми 
прояву: природоохоронна діяльність та екоспоживання, тому у річному плані 
роботи, планах освітньо-виховної роботи педагогів виділений окремо розділ 
«Формування екологічної поведінки». Зазначені в ньому різноманітні види 
діяльності, які сприяють вихованню почуттів відповідальності за стан природи 
та готовності до збереження оточуючого світу: заходи «Ми діти твої, Земля!», 
«Зазирни у природу рідного краю», бесіди пам’яті «Дзвони Чорнобиля», «Пла-
нета у нас одна», екологічні тижні «День Землі», «День Води», «День Довкіл-
ля», екологічні конференції «Ми обираємо здоровий спосіб життя», консульта-
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ції для батьків «Що в упаковці і що на упаковці?», виготовлення буклетів з тем: 
«Здоров’я», «Лікарські рослини», «Сміття», «Вода», виставки плакатів «Люди-
на і довкілля», виставки фотогазет «Цей дивовижний світ природи», конкурси 
малюнків: «У кожному малюнку сонечко», «Земля просить допомоги», конкур-
си дитячих віршів на тему: «Мій дім - частина України» та інші. 

Із задоволенням вихованці закладу та їх батьки беруть участь у соціальних 
та екологічних проектах: «Посади дерево - збережи навколишнє середовище», 
«Чисте подвір’я», «Добро жменями» (збираємо пластикові кришечки). Завдання 
сучасної освіти - виховати активного громадянина, який зможе надалі сприяти 
вирішенню соціальних проблем. Зміни навколо нас можуть починатися з мало-
го - з посадженого дерева, з допомоги ближньому, і що вчинок волонтера спри-
чиняє позитивний приклад, який можуть наслідувати інші. 

Тому наш заклад приймає активну участь у багатьох волонтерських акціях: 
акції «Допоможемо разом» (збір одягу, взуття, іграшок, книг, різноманітних ре-
чей, які потрібні дітям пільгових категорій), тісна співпраця з міським благо-
дійним фондом «Ор-Авнер», добровільні внески через організацію «СВІТ 
ДОБРА». 

Наш садочок тісно співпрацює з батьківською громадою: батьки активно 
залучені до процесу прийняття рішень щодо якості освіти дітей та участі у гро-
мадському житті закладу. Найбільш вдалі форми співпраці з батьками: робота з 
озеленення території закладу, складання звітів про економне використання ре-
сурсів в родині, участь в екскурсіях екологічною стежиною, участь у створенні 
екологічних буклетів, листівок, плакатів, малюнків. 

Таким чином, формування екологічної свідомості в освітньо-виховній ро-
боті дошкільного закладу сприяє: засвоєнню дітьми знань щодо стану довкілля, 
формуванню принципів екологічної етики та етики відповідальності, вихован-
ню патріотичних почуттів, любові до рідного краю - складових екологічної 
освіти для сталого розвитку, засвоєнню основних знань та умінь щодо здорово-
го способу життя, гармонізації стосунків між людиною та природним середо-
вищем. 

Зміна стилів у поведінці дитини розпочинається з формування культури 
раціонального та заощадливого споживання енергії та ресурсів, вимогливого 
ставлення до якості товарів, формування високої споживчої культури.  

І тут важливим є пошуки шляхів підвищення енергоефективності всього 
живого простору, до якого слід віднести принцип ресурсо- та матеріалозбере-
ження. З цією метою в закладі налагоджені зв’язки з громадським рухом та ор-
ганізовані: проведення акцій «Батарейки, здавайтесь!» (дітлахи разом з батька-
ми зібрали майже 1000 відпрацьованих елементів живлення для утилізації), 
випуск листівок з проблем енергозбереження для розповсюдження серед насе-
лення, участь у проекті «Екоклас», проведення тренінгів для педагогів на тему: 
«Культура спілкування з природою». 

Отже, ідея сталого розвитку - об’єктивна вимога часу, тому що вона змінює 
характер мислення особистості, її пріоритети та форми поведінки, в основі яких 
лежать відповідальне ставлення до своїх дій, активна громадська та соціальна 
позиція, екологічна компетентність. 
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Наш заклад - маленька часточка великого організму, який зветься інно-
ваційне природне середовище. Ми надихаємо дітей і дорослих кожного дня ро-
бити маленькі кроки, які здатні внести вклад у великі зміни в усьому світі. Бу-
демо вірити, що маленькі справи - великі зміни. 

 
С.А. Прахова, Т.Ю. Прахова 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Особливості екологічної проблематики в сучасних наукових дослідженнях 
полягають у двох ракурсах вивчення цієї проблеми: по-перше, в контексті 
впливу людської діяльності та природу (позитивного і негативного), по-друге, 
через призму аналізу конструктів збереження культурно-історичних надбань 
людської цивілізації. Враховуючи дуалістичність наукових підходів до тлума-
чення екологічної проблематики її можна і варто розглядати, як окремий куль-
турологічний напрямок, що крім інших характеристик напряму включає у себе 
поняття екологічної свідомості.  

Серед провідних науковців, які піднімали окреслену проблему в рамках 
взаємодії людини та природи в контексті вивчення психологічних конструктів, 
що на цю взаємодію впливають, слід виділити таких дослідників - С. Дерябко, 
В. Медведєв, Т. Суравегіна та ін. Однак, не дивлячись на доволі високий рівень 
зацікавленості науковців у вивченні екологічних проблем недостатньо вивче-
ними залишаються питання пов’язані з чинниками, що впливають на форму-
вання екологічної свідомості учнів молодшого шкільного віку.  

Значна частина науковців тлумачать екологічну свідомість як значиму перед-
умову формування загального екологічного світогляду особистості. У такому ра-
курсі чинником формування екологічної свідомості може вважатися екологічна 
освіта, яка має транслювати узагальнюючі екологічні знання і екологічну культу-
ру від минулого до сьогодення. Аналізуючи досвід роботи сучасних загальноосві-
тніх шкіл, можна зазначити, що з цим фактором проблеми все ще існують. Це 
пов’язано з багатьма чинниками, зокрема відсутністю годин у навантаженні та пе-
реобтяженістю шкільної програми для учнів молодшого шкільного віку.  

Екологічну свідомість можна розглядати і як складу структуру, що транслює 
ставлення людей до навколишньої дійсності, суспільства та інших суб’єктів діяль-
ності. У цьому контексті важливим є ставлення вчителів до цієї проблеми, адже 
саме через призму їх бачення ця тема доноситься до молодших школярів. Важли-
вим кроком уперед у цьому напрямку можна вважати появу так званих «наскріз-
них ліній», які є обов’язковою умовою календарного планування вчителів, що ви-
кладають різні предмети в основній школі. За поданням Міністерства освіти і нау-
ки України наскрізні лінії є соціально значущими надпредметними темами, які 
мають на меті «сфокусувати» увагу на певних життєво важливих для суспільства 
проблемах і більш значимо виразити ключові компетентності.  

Усього таких «наскрізних ліній» чотири і не дивно, що першою, а значить і 
найбільш важливою є «екологічна безпека та сталий розвиток». Дотримання 
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цього курсу передбачає формування в учнів відповідальності, соціальної актив-
ності та екологічної свідомості, що опосередковано виховує в них поважливе 
ставлення до природи та усвідомлення важливості сталого розвитку для реалій 
сьогодення та можливості гарного майбутнього українського суспільства.  

У теорії все виглядає доволі логічно і просто, але на практиці все складні-
ше, адже ми маємо реальну ситуацію, коли школярам притаманний доволі ни-
зький рівень екологічної свідомості. Сукупність їх екологічних уявлень і став-
лення до природи не відповідають ефективним стратегіям і технологіям взає-
модії з нею. Однак, з практики роботи вчителів початкових класів загальноосві-
тніх шкіл м. Кривого Рогу можна говорити про поступові зрушення у цьому 
напрямку. Перші кроки вже зроблені - наскрізні лінії окреслені і вже активно 
впроваджуються у навчально-виховний процес.  

Головну роль у цьому процесі відіграють засоби, за допомогою яких фор-
мується екологічна свідомість школярів. Провідними серед них є візуальні, ау-
діальні, тактильні та ін. Важливим є емоційне ставлення до відчуттів, що вини-
кають і опосередковано формують потяг школяра до зміни природних об’єктів.  

Отже, екологічна свідомість є вищім рівнем психічного відображення при-
роднього і штучного навколишнього середовища, усвідомленням свого місця в 
світі. Факторами формування екологічної свідомості є зовнішні екологічні чин-
ники, що формуються через взаємодію людини з навколишнім середовищем.  

 
О.М. Головко 

 

ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ОСВІТА 
В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

З розвитком цивілізації вплив людей на природу ставав щодалі потужні-
шим, до кінця ХХ століття, набув планетарного характеру, тобто став пробле-
мою всіх людей на Землі. Проблема забруднення повітря і водойм є у кожному 
місці, де діють фабрики і заводи. Кожне підприємство завжди було і є виробни-
ком корисної для людини продукції та шкідливих для природи відходів. Часто у 
новинах показують, як зливають у водойми відходи, як із труб підприємств від-
ходять стовпи диму. 

Та не лише у містах забруднюють довкілля. У багатьох країнах, а наша - не 
виняток, автомобіль став лихим ворогом природи та самої людини. Автомобіль 
посідає перше місце за викидами шкідливих речовин у природне середови-
ще.Саме людина є причиною різних екологічних криз. Моє завдання, як вчите-
ля довести, що в природі все потрібне, нічого зайвого не буває. Так, вивчаючи 
тему з природознавства «Болото», стараюсь довести, що висушування боліт ні 
до чого доброго не призвело : почали пересихати річки.  

У нас на Синельниківщині грунтові води близько підходили до поверхні. 
Коли, побудували «дренажі», вода відійшла на 20м - 25м в глибину. Це привело 
до того, що поля висихають, вітер зносить родючу землю в балки. А маленькі 
болота, наче губки, вбирали надлишки води, а за потреби (під час засухи), від-
давали вологу назад прилеглим грунтам.  
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Болота потрібні на Землі. У цій місцевості живуть рослини і тварини, які 
пристосувалися до надмірного зволоження. Меліоративні роботи зруйнували 
місце проживання багатьох рослин і тварин. Так, у нашій місцевості зникли фа-
зани,майже не стало лелек. Завдання вчителів - створити кожному учню такі 
можливості, щоб він зумів розвинути свої здібності, збагатити свої знання і ви-
користати в майбутньому. Адже ми - частина живої природи. Ми повинні зна-
ти, від чого залежить наше життя, який зв’язок існує між усіма організмами 
довкілля. На інтегрованому уроці з трудового навчання і природознавства в 2 
класі тема: Підсумкове заняття з розділу «Людина і природа» ставлю проблем-
не питання: «Чи хтось з вас, діти, посадив деревце або поливав його, щоб краще 
росло? Зберігаючи насадження дерев, кущів, ми не тільки заощаджуємо запаси 
деревини, а й безпосередньо беремо участь в охороні природи, тому що дерева 
очищають повітря». 

Науковців, які працюють, щоб покращити взаємозв’язок між людиною і до-
вкіллям, називають екологами. Тож сьогодні ви в ролі юних екологів будете ро-
бити композиції з паперу, як зберегти дерева, мурашники. Можливо хтось із вас 
хоче стати екологом в майбутньому. Під керівництвом вчителя учні вирішують 
екологічні проблеми, створюють аплікації, композиції чудового краєвиду. 

Природознавство 4 клас. Тема: «Природнє угрупування рідного краю. Ліс - 
природнє угрупування» формую в учнів інтерес до навколишнього середовища; 
розвиваю логічне мислення, вміння презентувати свої дослідження; виховую 
любов до природи; бережне ставлення до лісу. Під час вивчення цієї теми учні 
досліджують зв’язок між організмами в лісі, і з упевненістю повідомляють, що 
між усіма живими організмами в лісі існує тісний взаємозв’язок. Наприклад:  

1. Суницю поїдає слимак, слимака поїдає їжак, їжака з’їдає лисиця, лисиця 
гине і її поїдають жуки - мертвоїди, бактерії. 

2. Кульбабу, деревій, суницю поїдає заєць, зайця поїдає вовк, вовк гине і ним жи-
вляться жуки - мертвоїди і водночас перетворюють рештки на поживні речовини. 

Дуже популярна на уроках з природознавства рубрика «Знай, люби, бере-
жи!». На них учні повідомляють, які види тварин зникають, які вже занесені до 
« Червоної книги» України. Діти знають,що червоний колір - це колір попере-
дження, сигнал тривоги : бережіть, не допустіть їх знищення. Адже ми на своїй 
планеті - не тимчасові мешканці, а мудрі господарі. Знають учні, що рибі потрі-
бна чиста вода,птиці - чисте повітря,звірям - ліс, степ, гори. А людині потрібна 
Батьківщина. Охороняти природу - означає охороняти Батьківщину. 

Тому потрібно з дитинства виховувати екологічну культуру мислення, екологі-
чну свідомість юних громадян України. В цьому нам дуже допомагає курс «Уроки 
сталого розвитку». Я часто на уроках проводжу гру «Як зберегти природу».  

Якщо ти підгодовував взимку пташок, то тупни ногою. 
Якщо ти зробив шпаківню для шпачків, то підстрибни. 
Якщо ти допоміг пораненій пташці, то сплесни у долоні . 
Якщо до твоєї кімнати залетів джміль і ти намагався випустити його на 

волю, то змахни руками. 
Якщо ти підібрав приблудне кошеня, чи собаку, то простягни руки вперед. 
Якщо ти переконаний, що кожній людині треба піклуватися про все живе - 
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простягни руки своїм сусідам і візьми їх за руки. Ось так дружно, як ми взялися 
за руки, будемо єдині у прагненні зберегти нашу матінку - планету. 

 
Г.Г. Шведун 

 

ФОРМУЄМО ЕКОЛОГІЧНУ СВІДОМІСТЬ 
ЧЕРЕЗ ВІДЗНАЧЕННЯ ДАТ ЕКОЛОГІЧНОГО КАЛЕНДАРЯ 

 

В Україні у 2017 році була опублікована Національна доповідь, де цілі та 
принципи тисячоліття, заявлені у Декларації ООН 2000 р. , трансформувалися у 
17 цілей та 179 завдань. У Цілі 4 «Якісна освіта» перед освітянами поставлена 
задача донести їх до підростаючого покоління, оновити зміст навчання шляхом 
упровадження навчальних програм з питань сталого розвитку, раціонального 
споживання, відповідності освіти потребам розвитку суспільства [3,с.33].  

Сьогоднішні школярі мають набути активної життєвої позиції щодо збере-
ження природних ресурсів, адже екологічно грамотна молодь зможе зупинити 
знищення природи і змінити екологічну ситуацію на краще. Тому освітянам не-
обхідно самим оволодіти науковими знаннями, засвоїти моральні ціннісні оріє-
нтації у ставленні до природи, виробити практичні уміння і навички із збере-
ження довкілля і навчити цьому своїх вихованців. 

Суттєвої допомоги в питанні екологічної освіти населення та учнівської мо-
лоді може надати залучення в навчально-виховний та просвітницький процес 
річного екологічного календаря. Під час укладання його враховано міжнародні 
та національні свята і знаменні дати року. Про екодати можна вести мову і на 
уроках та годинах спілкування, і під час проведення позакласних заходів та гу-
рткових занять. Доцільним буде використання інтерактивних вправ, екологіч-
них ігор, екологічних тижнів, практикумів, тренінгів, екскурсій, вікторин, захи-
стів проектів, конференцій, агітбригад, інформаційних хвилинок, інтерактивних 
перерв і т. ін. [1,с.11].  

До деяких екологічних дат в школі проводяться екологічні уроки. Так, в 
останню п’ятницю вересня, міжнародна організація Лісова опікунська рада за-
прошує відповідальні компанії, освітні заклади, що розділяють любов до лісу, 
провести в різних куточках планети різноманітні заходи, присвячені відповіда-
льному ставленню до лісів та лісових ресурсів. Безпосередньо у нашій школі до 
цієї дати проходять FSC-уроки та інтерактивні перерви. 

В закладі проводяться також заходи до Дня працівників лісу (третя неділя 
вересня), адже в школі вже 5 років функціонує учнівське лісництво. Ми не ли-
ше вітаємо своїх наставників із державного підприємства «Криворізьке лісове 
господарство» із професійним святом, а й долучаємося до проведення Де-
рев’яного фестивалю.  

У роботі з екодатами, які стосуються енергозбереження, потрібно 
пам’ятати, що розвиток людської цивілізації базується на енергетиці. Намагає-
мося проілюструвати прикладами побутові енергозберігаючі вчинки, зауважити 
на відповідальному використанні енергії в родинному колі. Цій меті слугують 
цикли уроків «Добре світло», «Хранителі води». Для учнів початкової школи в 
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нашій школі варіативно проводиться курс «Я і енергія».  
До Всесвітнього дня енергозбереження проводиться енергоаудити, флеш-

моби, організуються екскурсії до котельні мікрорайону чи до ТЕС, соцопиту-
вання, створення відеороликів. Учні неодноразово брали участь у всеукраїнсь-
кому конкурсі «Енергія і середовище» у номінації «Пропаганда енергозбере-
ження. Інформування суспільства» з роботами різного типу: це була казка 
«Пригоди в Лампадії», інтерактивні ігри для молодших школярів «Я і енергія», 
«Енергія навкруги». Відзначення екодат сприяє стійкому розвитку суспільства, 
мають нагадувати учням про відповідальність всіх і кожного за майбутнє пла-
нети; їх відзначення має дати зрозуміти, що лише спільними зусиллями досяга-
ється значний результат - як позитивний, так і негативний.  

У роботі з датами, які стосуються глобальних загроз потрібно знати, що до 
екологічних проблем належать такі зміни стану довкілля, які можуть погіршити 
(прямо або опосередковано) умови життєдіяльності людини, адже практично 
будь-яка галузь людської діяльності небезпечна для природи.  

Наші учні з ентузіазмом беруть участь у природоохоронних акціях. І це не 
лише, традиційно, День Землі. Діти висаджують дерева на схилах балок, при-
бирають береги Карачунівського водосховища, виготовлять і розвішують годі-
внички та домівки для птахів, висаджують квіти і дерева побіля школи, збира-
ють жолуді та насіння лісових культур. 

Традиційними стали для старшокласників телемости з однолітками із Мол-
дови, Білорусі, Казахстану. Вони проводяться до значних екологічних дат: Го-
дини Землі чи Дня Землі, річниці Чорнобильської трагедії, міжнародних еколо-
гічних форумів. Учасники таких медіа-зустрічей пересвідчуються, що екологіч-
ні проблеми подібні в різних країнах, у тому, що мають однодумців серед од-
нолітків і в низ виникає переконання, що екологічні проблеми можна вирішити, 
якщо діяти разом [2,с.126].  

Активне залучення підростаючого покоління до практичної діяльності 
сприяє формуванню практичних екологічно врівноважених звичок та навичок 
раціонального ставлення до використання ресурсів, зниженню негативного 
впливу на навколишнє середовище. Пропагування активної громадянської по-
зиції та відповідальності за свої дії у довкіллі забезпечуватиме, на нашу думку, 
стійкий розвиток. І якщо теперішні діти засвоять і повірять, що від їх особисто-
го внеску, від їх свідомої позиції світ може стати кращим, то мети буде досяг-
нуто. Адже інвестиції у майбутнє - у молодь, завжди є найбільш прибутковими, 
тому що приноситимуть свої плоди ще багато років.  
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С.Г. Назарик 
 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ 
ШКОЛИ І СТУПЕНЯ 

 

Екологічна культура - культура всіх видів людської діяльності, пов’язаних з 
пізнанням, освоєнням і перетворенням природи; складається із знань та розуміння 
екологічних нормативів, усвідомлення необхідності їх виконання, формування 
почуття громадянської відповідальності за долю природи, розробки природоохо-
ронних заходів та безпосередньої участі в їх проведенні. Екологічна культура - 
складова частина світової культури, якій властиве глибоке і загальне усвідомлення 
важливості сучасних екологічних проблем у житті і майбутньому розвитку людст-
ва. Свідоме засвоєння й оволодіння екологічною культурою має розпочинатися 
ще з дитинства, одночасно з засвоєння положень загальної культури. 

Початкова школа - початкова ланка формування екологічної культури, еко-
логічного мислення, засвоєння екологічних знань. Уже в початкових класах 
вважаю слід підводити дітей до думки, що людина - невід’ємна складова части-
на природи, що вона, розвиваючись та задовольняючи свої потреби, впливає на 
навколишнє середовище. Цей вплив може бути як позитивним, так і негатив-
ним. Під час уроків природознавства наводжу приклади і показую, що в резуль-
таті безвідповідального ставлення до природи знищено ліси на значних терито-
ріях, суттєво скоротилася чисельність багатьох тварин, птахів і рослин, деякі - 
навіть повністю зникли. 

Для успішного екологічного виховання молодших школярів знаходжу еко-
логічний потенціал кожного навчального предмета. Основну роль при цьому 
надаю природознавству, під час вивчення якого закладаю наукову основу при-
родоохоронної діяльності дітей. Коли дитина приходить до 1 класу, у неї ще не 
сформовані стійкі погляди, переконання, інтереси. Тому завдання вчителя - 
сформувати мислення та екологічну культуру кожного учня, навчити молоде 
покоління жити за законами природи, домогтися, щоб почуття особистої відпо-
відальності за все живе на Землі, турбота про збереження природи стали рисами 
характеру кожної людини. Навчання екологічним знанням має бути активним, 
цікавим, раціональним, максимально наближеним до життя, а у навчальному 
матеріалі не повинно бути перенасиченості психічною інформацією, яку діти 
неспроможні належним чином сприйняти. 

В.О. Сухомлинський стверджував, що сама по собі природа не розвиває і не 
виховує. Залишивши дитину наодинці з нею, годі сподіватись, що вона під 
впливом навколишнього середовища стане розумною, глибоко морально, не-
примиренною до зла. Тільки активна взаємодія з природою здатна виховувати 
найкращі людські якості. Екологічна культура молодшого школяра охоплює: 
знання про взаємозв’язки в природі та усвідомлення людини як її частини; ро-
зуміння необхідності берегти навколишнє середовище; уміння і навички пози-
тивного впливу на природу; розуміння естетичної цінності природи; негативне 
ставлення до дітей, що завдають шкоди природному середовищу.  

Свідоме і бережливе ставлення кожної людини до природи можливе тільки 
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при наявності екологічної культури, широких екологічних знань, які формую, по-
чинаючи з дитинства. Знання екологічних норм, закономірностей розвитку приро-
ди, знайомства з загадковим світом тварин, рослин, з особливостями їх поведінки, 
проблемами, які виникають в їх житті, дуже часто з вини людини, дадуть можли-
вість кожному відчути особисту відповідальність за майбутнє природи. 

Метою екологічної культури, виховання є формування системи наукових 
знань, поглядів, переконань, які закладають основи відповідального ставлення 
до навколишнього природного середовища. Виховну роботу в цьому напрямі 
веду в розкритті перед дітьми багатогранної цінності природи.  

Успіх екологічного виховання значною мірою залежить від урахування низки 
педагогічних вимог. При реалізації вимог екологічного виховання впроваджую 
комплекс таких методичних засобів і прийомів, щоб вивчення природи, будь-яке 
спілкування з нею залишало в пам’яті дітей глибокий слід, впливало б на почуття і 
свідомість. Ігри, вікторини, екскурсії, народні прикмети, екологічні досліди розг-
лядаю як важливу умову ефективного формування екологічної культури в учнів 
молодших класів .Вважаю дуже активними формами організації природоохорон-
ної діяльності учнів 1-4 класів екскурсії, під час яких у них формуються позитивні 
установлення, навички спостережливості, орієнтації у позитивних і негативних 
явищах в природному середовищі, емоційно-естетичного сприйняття відповідаль-
ності за її стан. Під час сезонних екскурсій у природу акцентую увагу дітей на ха-
рактерних ознаках кожної пори року, формую почуття прекрасного, любов до рід-
ного краю, навички грамотної поведінки в природі, оцінку позитивних і негатив-
них дій людей стосовно навколишнього середовища. 

Вважаю, що слід вивчати основи виробництва: раціональне використання 
природних ресурсів як мінерального, так і біологічного походження (добуван-
ня, зберігання, перевезення), принципи соціально нешкідливих технологій, ро-
боту технічних комплексів і систем щодо захисту середовища від забруднення. 
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Ю.Г. Найденко, Л.М. Морозова 

 

ВІД УРОКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДО МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ 
 

В період с 2015 року по 2018 рік Павлоградська ЗШ І -ІІІ ступенів №11 про-
водила експериментальну роботу у рамках міжнародного освітнього проекту 
«Освіта для сталого розвитку в дії». Сьогодні можна підводити деякі підсумки. 
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Ми маємо результат! Завдяки реалізації програми курсу «Уроки для сталого роз-
витку», школа набула значно вищого рівня свого розвитку. Вчителі та учні на-
вчилися співпрацювати, стало нормою взаємонавчання, учасники освітнього 
процесу опинилися на одній площині. До роботи долучалися небайдужі вчителі 
школи, колектив навчився колаборації (взаємодії вчителів-колег), сформувалася 
команда однодумців. Виконувати дослідження допомагали батьки, представники 
громади, школа стала відкритим закладом, що мало тільки позитивні наслідки.  

Своє логічне продовження навчальний курс «Уроки для сталого розвитку» 
має тепер у STEM - освітньому процесі, до якого долучена школа. Володіння 
навичками проектного навчання уможливлює розвивати ключові компетентно-
сті концепції «Нової української школи», а саме: спілкування державною та 
іноземною мовами; математична грамотність; компетентності в природничих 
науках і технологіях; інформаційно-цифрова грамотність; уміння навчатися 
впродовж життя; соціальні й громадські компетентності; підприємливість; зага-
льнокультурна, екологічна грамотність і здорове життя. 

Практичний досвід проектної діяльності нашого навчального закладу було 
представлено на фестивалі STEM-ідей «Наука на сцені» («Sciens on stage») 26-
27 жовтня 2018 року у Харкові, в Національному університеті ім. Каразіна. 
«Sciens on stage» - це одна із найбільших (32 країни Європи) асоціацій вчителів 
фізики, математики, біології, хімії, інформатики, технічних дисциплін та при-
родознавства (STEM teachers), яка є платформою для обміну досвідом, ідеями 
та інноваціями серед вчителів. Гасло заходу: «From teachers to teachers» (від 
учителів для вчителів). Це європейська мережа вчителів, створена для взаємо-
дії, для обміну ідеями, для допомоги втілення задумок у життя. Представлений 
проект було схвалено Свідоцтвом «Визнання журі». 

Усвідомлення необхідності збереження ресурсів планети, детальне вивчен-
ня Глобальних Цілей Сталого розвитку спонукало колектив учнів та вчителів 
школи до участі у Проекті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Найбільший урок 
у світі». Ініціатива ЮНІСЕФ ставить на меті проведення уроків у більше 100 
країн світу, у тому числі в Україні, щоб найбільша кількість дітей дізналась про 
Глобальні цілі сталого розвитку. Цей проект сприяє підвищенню обізнаності ді-
тей про глобальні виклики, мотивує бути активними на локальному рівні, брати 
на себе відповідальність і розвивати лідерський потенціал. Наша школа поста-
вила також свій прапорець на мапі всесвітнього проекту. Була проведена велика 
кількість уроків за рекомендаціями проекту.  

У травні 2018 року учні 7 - 10 класів Павлоградської ЗШ №11 брали участь 
у ІІ етапі проекту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Найбільший урок у світі». 
Ще більше дітей дізналися про Глобальні цілі сталого розвитку! Учні отримали 
неабияке задоволення від проведених уроків й виразили готовність розповсю-
джувати ідеї сталого розвитку у сім’ї, у громаді.  

Учні 9 -10 класів взяли участь у конкурсі ЮНІСЕФ для якого було створено 
відео про дії для досягнення цілей сталого розвитку 11 та 13. Як результат активні 
учні 10-11 класів нашої школи 20 листопада, у Всесвітній день дитини, були за-
прошені до міста Київ, щоб разом з 50 дітьми з усієї України поговорити про тему 
цього дня - Зупинимо насильство. Наші учні стали учасниками спеціального креа-
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тивного заходу за участі відомих YouTube-блогерів. Учасники обговорили непро-
сті ситуації з життя дітей та підлітків - булінг, кібербулінг, проблеми у спілкуванні 
з батьками та вчителями, сексуальні домагання, фізичне насильство та інші. 
Визначили фактори, які до них призводять та можливі негативні наслідки. Під час 
заходу було створено Маніфест української молоді проти насильства. Маніфест 
буде переданий до головної штаб-квартири ЮНІСЕФ у Нью-Йорку. Основні по-
ложення маніфесту:Я повинен бути толерантним, зберігати свою унікальність, за-
хищати себе та інших. У школі, вдома, на вулиці та в інтернеті я маю право на ро-
зуміння, повагу, безпеку та особисте життя. Я хочу, щоб усі дівчата і хлопці неза-
лежно від їхнього походження, статусу, особливостей та можливостей, почува-
лись комфортно й безпечно. Я можу довіряти іншим, підтримувати й допомагати 
їм бути собою. Кожен із нас має право самостійно приймати рішення, від якого 
залежить майбутнє. Моя школа - це місце, де є взаєморозуміння, рівність і мож-
ливість реалізувати себе. Моя особистість - це мій вибір, мої думки, моя орієнта-
ція, моє коло друзів, мої захоплення. Я завжди можу сказати «ні» насильству, і 
цим змінити світ. Я маю право на захист від непристойних дій. Мій світ є безмеж-
ним, бо в ньому є місце для кожного. 

Також 20 листопада у Всесвітній день дитини , що відзначає підписання 
Конвенції ООН про права дитини усі учні нашою школи долучилися до кампа-
нії #GoBlue, щоб закликати світових лідерів взяти зобов'язання забезпечувати 
та захищати права кожної дитини. Було проведено шкільний флешмоб. Діти 
одягли блакитний одяг, прикрасили свої класи та домівки блакитним, змінили 
фон або фото у соціальних мережах на блакитне, щоб привернути увагу всіх і 
кожного до прав дітей. Також були проведені уроки «Навчатися у безпеці» 
(урок 1 «Почуватися безпечно» та урок 2 «Змінити школу»). Учні мають велике 
бажання розповсюджувати ідеї сталого розвитку у своїй школі, своїй громаді та 
спільноті в цілому. 

Також у жовтні 2018 року представник нашої школи стала учасником 
eTwinning Plus Practical Session. Наша школа стала учасником платформи 
eTwinning, найбільшої спільноти шкіл Європи. Програма забезпечує діяльність 
онлайн-платформи для вчителів, на базі якої європейські школи реалізують спі-
льні проекти. У нас попереду багато цікавої спільної роботи з учнями та вчите-
лями з усієї Європи. 

 
С.Г. Могір, О.С. Статівка 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ  СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ 

 

«Школа - це майстерність, де формується  думка підростаючого покоління, треба міц-
но тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє..»  

А. Барбюс 
 

Активна робота педагогічного та учнівського колективів Криворізької за-
гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 108 над реалізацією дослідно-
експериментальної роботи «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для ста-
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лого розвитку у навчально-виховний процес» є пріоритетною у діяльності нав-
чального закладу. Впровадження аспектів освіти для сталого розвитку 
здійснюється паралельно у початковій та старшій школі, що сприяє залученню 
до навчально-дослідницької діяльності більшої кількості учасників. 

Педагоги закладу, враховуючі методичні рекомендації та основні умови ста-
лого розвитку, розробляють інтегровані уроки та позакласні заходи. Бінарні уро-
ки, конференції, методичні виставки, участь у заходах районного, міського та об-
ласного рівнів, друковані статті та електронні публікації - все це результат діяль-
ності над дослідницько-експериментальною роботою. Важливим аспектом діяль-
ності є співпраця з вищими навчальними закладами. Школа підтримує партнерсь-
кі стосунки з Криворізьким педагогічним університетом. У рамках цієї співпраці 
проводиться профорієнтаційна робота, лекції, семінари, курси із залученням сту-
дентського та професорсько-викладацького складу відповідних дисциплін. 

Свої напрацювання презентували на міському фестивалі «Випереджаюча 
освіта Криворіжжя: напрацювання для майбутніх поколінь», який проходив 
15.06.2018 на базі Криворізького навчально-виховного комплексу №35 «За-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей «Імпульс». Мета 
фестивалю: 

- ознайомити педагогів закладів освіти міста з інноваційними педагогічни-
ми формами та методами, які формують у дітей дії та моделі поведінки, орієн-
товані на сталий стиль життя; 

- представити громадськості міста педагогічні напрацювання експеримен-
тальних навчаль них закладів з питань виховання конкурентоспроможних, 
соціально відповідальних, ініціативних та компетентних громадян. 

Наш освітній заклад входив до ІІ локації «Економіка та енергозбереження». 
План роботи економічної локації 

 

№ Зміст термін 
1 Квест «У пошуках енергії» виступ дітей старшого дошкільного віку 

із залученням гостей 
10.15-10.30 

2 Демонстрація приладів для енергоаудиту 
Вікторина для гостей 

10.30-10.45 

3 С досвіду роботи закладу 
Захист проектів «Альтернативні джерела енергії» 
Майстер-клас «Виготовлення емблеми до Всесвітнього дня вітру»  

10.45-11.00 

4 Фото-сушка «Джинсовий бум» 
Фото-зона «Джинсовий бум» 
Танок учнів «Джинсовий бум» 
Виступ замісника директора з НВР «З досвіду роботи закладу» 
Майстер-клас «виготовлення прикрас з джинсової тканини» 

11.00-11.15 

 

Пріоритетними напрямками роботи школи є формування економічної та 
екологічної свідомості учнів, виховання громадянської позиції, відповідального 
ставлення до людства і середовища його перебування. Сучасне людство розуміє 
та може пояснити більшість природних явищ. А чи вміємо ми керувати ними? 

Відповідь на це питання демонстрували наші вихованці, які вправно прово-
дили аудит споживання енергоресурсів, створили та успішно захистили проект 
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«Енергія вітру». До речі, 15 червня на нашій планеті відзначається Всесвітній 
день вітру (Global Wind Day), тому учні презентували під час майстер-класу 
емблему, присвячену вітру. Всі бажаючі мали змогу долучитися до цього свята 
та виготовити власноруч емблему-вітрячок, який містив світловідбиваючий 
елемент. Дана емблема, закріплена на одязі, портфелі дитини, мала не тільки 
естетичний вигляд, а й несла захисну функцію.  

Протягом фестивалю учасники локації роздавали всім бажаючим пам´ятки з 
економії енергії в побуті. Сподіваємося, що робота нашої локації була цікавою 
та корисною. 

 
К.В. Панкєєва 

 

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ  
У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДОЮ В СИСТЕМІ 
ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

«Необхідно вводити малюка в навколишній світ природи так, щоб кожен день відкривав 
в ньому дещо нове для себе, щоб він ріс дослідником, щоб кожен його крок був подорожжю 

до витоків чудес природи, ушляхетнював серце і загартував волю»  
В.О.Сухомлинський  

 

Людина - частина природи, але найчастіше саме вона робить згубний вплив 
на навколишній світ. Формування активної позиції «захисника і друга» світу 
природи є основою у вихованні екологічної культури дошкільників. Діти особ-
ливо вразливі і чуйні, тому активно включаються в усі заходи щодо захисту 
тих, хто цього потребує. Важливо показати дітям, що люди займають більш 
сильну позицію по відношенню до світу природи. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти зазначено про те, що 
компетентність дитини за освітньою лінією «Дитина у природному довкіллі» - не-
обхідна умова становлення цілісної особистості. Тому одним із пріоритетних на-
прямів роботи КДНЗ № 22 м. Покров у вихованні дітей дошкільного віку є еколо-
гічне виховання, оскільки формування особистості поза світом природи неможли-
ве. Розвиток пізнавальної активності дошкільнят є неодмінною передумовою фо-
рмування розумових якостей особистості. А джерелом пізнавальної активності є 
пізнавальна потреба. Формування системи наукових знань, поглядів, переконань, 
які закладають основи становлення до навколишнього природного середови-
ща. Зміст роботи педагогів полягає в розкритті перед дітьми багатогранної 
цінності природи, через пошук спрямований на виявлення, відкриття невідомого 
та його засвоєння. Умовою розвитку пізнавальної активності є практичні 
дослідницькі дії самої дитини з різноманітними предметами. 

Для організації освітнього процесу вихователі дитячого садочку визначили 
мету: сформувати в дітей знання про природу, природні явища, рослинний і тва-
ринний світ; розвивати естетичні почуття: любові, поваги, бережливого ставлен-
ня по відношенню до світу природи; спонукати в дітях бажання доглядати за 
природою і тваринами, берегти і зберігати природні багатства. Досягнення цієї 
мети можливе при умові врахування вікових можливостей дошкільника. 
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Для досягнення поставленої мети вихователі визначили такі завдання: роз-
вивати розуміння самоцінності природи (природа може існувати без людини, а 
людина без природного середовища - не може); усвідомлення дитиною себе, як 
частини природи, виховати розуміння того, що в природі все взаємопов’язано; 
формувати емоційно - позитивне ставлення до навколишнього світу, стимулю-
вати розуміння неповторної краси природи в усі пори року; виховувати у дітей 
активну життєву позицію, любові та бережливого ставлення до природи і усьо-
го живого в ній; усвідомлення дитиною того, що стан здоров’я людини зале-
жить від якості навколишнього середовища; збагачувати духовний світ дитини; 
формувати знання і виконання правил поведінки в природі. 

Інтегрування роботи з екологічного розвитку в освітній процес здійснюєть-
ся через різноманітні форми роботи: милування природою; відображення 
об’єктів природи в зображувальній діяльності; розглядання ілюстрацій, творів 
живопису; читання творів художньої літератури; заняття з мовленнєвого спіл-
кування; індивідуальні та групові бесіди; догляд за мешканцями куточка при-
роди; праця на городі, на квітнику; складання дітьми казок, загадок, віршів та 
оповідань; виконання вправ психогімнастики; розв’язання словесно-логічних та 
розвиваючих завдань; дослідницька та експериментально-пошукова діяльність 
дітей; уроки доброти та мислення в природі за методикою 
В.О.Сухомлинського; екологічні виставки; екологічні спостереження; інсцену-
вання малих фольклорних жанрів про природу; сюжетно-рольові, дидактичні, 
рухливі, народно - обрядові ігри природничої тематики. 

Для реалізації поставлених завдань було створено предметно-розвивальне 
середовище в групах, до якого ввійшли: авторські дидактичні ігри «Чотири по-
ри року», «Чудо - куб», «Чарівні кола» (круги Луллія), «Чарівний будиночок», 
«Мозаїка», «Чарівні пори року»; лепбуки «Вода - джерело життя!», «Бережіть 
природу!», «Пори року»; осередки природи, клумби, городи, обладнання для 
догляду за рослинами і тваринами, дослідницько -експерементальні осередки, 
стіл для пісочної анімації. 

Для активізації пізнавальної діяльності педагоги дошкільного закладу за-
стосовують такі методи: словесні (бесіди, розповідь вихователя, пояснення, за-
питання до дітей, виконання дій по словесній інструкції); наочні (розглядання 
картин, табличок,  спостереження); практичні (експериментальна діяльність ді-
тей, дидактичні ігри та вправи); сюрпризні моменти, ігрові прийоми, які спря-
мовані на мотивацію виконання завдань. 

Плануючи роботу з батьками використовували такі форми роботи: день 
відкритих дверей (перегляд занять, свят, вечорів, пройнятих екологічною тема-
тикою); конкурси на кращі роботи з природного матеріалу; виставка робіт, ви-
конаних батьками спільно з дітьми; консультації, бесіди за круглим столом; 
батьківські конференції, диспути; було проведено ярмарок - виставку «До краси 
можна торкнутися тільки серцем!», акції «Допоможи пташці», «Посади дере-
во», «Пляшки пластикові збираємо, про чистоту міста Покров дбаємо!», «Поса-
ди квітку», «Макулатуру зберемо - лісові насадження збережемо». Пізнаваль-
ний розвиток неможливо здійснювати тільки на заняттях, великого значення у 
розвитку пізнавальної активності дітей мають гуртки: «Друзі природи», «Зелена 
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планета», «Наші пернаті друзі», «У світі рослин».  
Таким чином, у вихованців садочка сформовано елементарне розуміння 

взаємозумовленості компонентів природи, гуманне ставлення до живих істот, 
проява естетичних почуттів, виважена безпечна поведінка на природі, здатність 
довільно керувати пізнавальними процесами; розвинена аналітичність і свідо-
мість сприйняття навколишнього. 

 
С. О. Платана 

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Освіта в інтересах сталого розвитку є інвестицією в наше майбутнє. Тради-
ційна шкільна освіта впродовж десятиліть зводилася до вивчення конкретних 
дисциплін, а методика викладання часто була зосереджена на забезпеченості 
успішності учнів. Озброїти учнів всебічними знаннями, допомогти їм сформу-
вати ставлення до природи та життєві цінності, що сприятимуть сталому розви-
тку суспільства, є головним завданням освітян.  

Діти мають усвідомити, що наше місто, наш будинок, наша квартира, наша 
сім'я ніби під’єднані до загальної системи життєзабезпечення. По каналах цієї 
системи - електричних та теплових мережах, водопроводу, газопроводу, через 
торгові, комунальні, постачальницькі організації - ми отримуємо все, що необ-
хідно для комфортного життя. Те, як ми обходимося з енергією, водою, продук-
тами харчування в своєму будинку, - далеко не особисте питання. 

Дорослому поколінню часом важко перебудуватися і втягнутися в нову фі-
лософію життя, еко-філософію. А всі звички, як відомо, з дитинства. Ми не ма-
ємо права допустити такі ж помилки у вихованні власних дітей і прищепити їм 
звички «споживачів». Учнів молодшого шкільного віку слід залучати до ігрової 
діяльності, мета якої формування у них розуміння необхідності щоденного ви-
конання найпростіших побутових дій щодо економії електроенергії, води, теп-
ла. Варто розпочати з роботи в парі «Що я можу сам». Діти обирають, що мо-
жуть зробити самі для збереження енергії, а що - разом з батьками. 

Екологічні ігри покликані розкрити «побутовий» напрям у формуванні мо-
делей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя. Як правило, учні не усві-
домлюють особистого «внеску» ні у руйнування, ні у збереження довкілля. Тож 
під час гри «Новий стиль мого життя» учасники, повинні вибрати одну з запро-
понованих відповідей на питання щодо екологічних аспектів у категоріях: 
«Вдома», «У місті», «У школі», «На природі», «У магазині». 

Аргументувати вже свій вибір, вирішити як не нашкодити довкіллю, перед-
бачити наслідки своїх дій зможуть діти, працюючи в групах за певними напря-
мками. Наприклад, ваше місто знаходиться біля великої річки. Вам вигідно по-
будувати гідроелектростанцію, яка буде приносити вам великий дохід. Ваше 
місто споживає багато води і скидає стічні води. Що станеться з рибою? Ваш 
дії? Що зробите в першу чергу? 

Під час уявної подорожі разом з Дмитром Комаровим («Світ навиворіт») до 
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далеких островів діти стикаються з проблемою - чого не вистачає там для на-
шого звичного комфортного життя, запитають в аборигенів, як вони обходяться 
без електроенергії, розкажуть їм про сучасні альтернативні джерела енергії. 

Нескладні досліди зі свічкою дають змогу дітям збагнути, що потрапляє в 
повітря при згоранні твердого та рідкого палива, доводить, що такі джерела 
енергії призводять до забруднення навколишнього середовища. 

Дітям початкової школи під силу організувати акцію чи проект «День без 
автомобіля». Учасники, об’єднані в групи, беруть інтерв’ю в знайомих водіїв з 
питанням: «Чому вони сьогодні виїхали (не виїхали) в місто на своєму автомо-
білі?»; підраховують кількість автомобілів (своєрідний аудит), які з 7.30 до 8.30 
ранку проїхали повз школу; знаходять в інтернет-мережі поради щодо економ-
ного спалювання палива під час їзди на автомобілі; виготовляють відповідну 
пам'ятку, вручають знайомим власникам приватного транспорту. Можливе пу-
блікування результатів в шкільній газеті. 

Розширити і поглибити логічне пізнання проблеми, її причини і наслідків до-
поможе інтерактивна технологія «Дерево рішень». Працюючи в малих групах й 
опрацювавши теоретичний матеріал, школярам пропонується вирішення проблем 
«Парниковий ефект: причини, наслідки, як запобігти», «Звідки береться неякісна 
вода?» тощо. Екологічний квест «Зелені друзі» дає змогу збагнути закономірності 
й взаємозв’язки в природному середовищі: які рослини найбільше сприяють очи-
щенню повітря в місті? в приміщеннях? Чому, навіть знаючи про шкоду нітратів, 
люди використовують їх при виробництві сільськогосподарської продукції? 

Такі екологічні вправи привертають молодших школярів до проблеми збере-
ження та раціонального використання ресурсів та енергії, виховують відповідаль-
них споживачів енергії та небайдужих громадян. Учні починають діяти «не тому 
що бояться наслідків екологічних проблем, тому що хочуть жити в кращому світі». 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА 
УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ ДЛЯ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 
 

Освіта є провідним інститутом розвитку демократії. Впровадження концеп-
ції освіти для сталого розвитку в практику роботи навчальних закладів України 
дозволить підвищити загальний рівень системи освіти, сприятиме процесу 
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формування громадянського суспільства в Україні. Мета сучасної школи - це 
створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості. На основі за-
значеного О. Пометун вважає, що учень - це активна і творча особистість, здат-
на пізнавати і саморозвиватися. Під час навчання школярі отримують мож-
ливість сформувати власний спосіб життя і систему цінностей, усвідомити, як 
повсякденний спосіб життя кожної людини та колективів впливає на стан дов-
кілля. Дослідниця наголошує, що традиційна педагогіка виходить з положення, 
що надання учневі певної порції інформації викликає зміну його ставлення до 
того чи іншого явища [5,с.15]. 

Дисципліна «Трудове навчання» - це дисципліна творча, тому в процесі ви-
кладання необхідно змістити акценти від фактично ремісничого навчання до 
формування та розвитку творчої ініціативи, пошуку, інтелектуального навчання 
його змісту, створення реальних умов для реалізації індивідуальних можливос-
тей особистості кожного учня. Зміст навчальної програми орієнтовано на фор-
мування в учнів ключових і предметних компетентностей, які покликані набли-
зити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та 
природних здібностей [1,с.41]. 

Для формування ключових і предметних компетентностей у зміст кожного 
предмету закладено наскрізні змістові лінії. Призначення наскрізних інтегрова-
них змістових ліній - формування в учнів здатності застосовувати знання й 
уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях або виконання прак-
тичних завдань наближених до життя. Змістова лінія «Екологічна безпека та 
сталий розвиток» націлена на формування соціальної активності, відповідаль-
ності та екологічної свідомості в учнів, готовності брати участь у вирішенні пи-
тань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості ста-
лого розвитку для майбутніх поколінь [3,с.5]. 

На мій погляд, у сучасній школі навчання не має бути звичайним та буден-
ним, особливо, коли метою вчителя є формування розвиненої, інформованої 
компетентної особистості. Головне - це викликати в школярів зацікавленість 
проблемами сталого розвитку з першого уроку й намагатись підтримувати їх 
протягом усього курсу навчання. З власного досвіду хочу відмітити, що під-час 
виконання будь-якого проекту я знайомлю дітей з елементами матеріалознавст-
ва. А процес виготовлення тканин, їх використання та утилізація безпосередньо 
пов’язаний зі сталим розвитком. 

Серед різноманіття проектів, які пропонує нова програма з трудового нав-
чання я обов’язково вибираю проект «Нове життя старим речам», під час робо-
ти над яким ми з дітьми даємо нове життя непотрібним речам. А для того, щоб 
зацікавити учнів я перетворюю звичайні уроки в рольові ігри, подорожі, мале-
нькі бесіди чи дискусії за «круглим столом», інтерв’ю тощо. 

Учні 5-6 класів в ході виконання проекту можуть проводити екологічне до-
слідження, в ході якого роблять висновок про те, чи не принесе експлуатація 
проектного виробу шкоди навколишньому середовищу. У 7-8 класах учні виби-
рають різнорівневі математичні, хімічні, фізичні, соціологічні дослідження за-
лежно від теми проекту, а також виконують розрахунок собівартості виробу, 
що виготовляють.  
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Неабияку роль у впровадженні змістової лінії «Екологічна безпека та ста-
лий розвиток» відіграють міні-проекти з розділу «Технологія побутової діяль-
ності та самообслуговування». Наприклад, у 5 класі, під час вивчення теми 
«Побутові електроприлади у моєму житті» учні вже починають знайомитися з 
альтернативними джерелами енергії. А так як уроки трудового навчання - це, як 
правило, практична робота учнів, то ми з дітьми виготовляємо новорічні іграш-
ки з використаних електричних лампочок. 

У 6 класі, під час вивчення теми «Охайне житло», я помітила, що інтерес 
учнів збільшується і формується там, де я не просто подаю готові істини, а й 
ставлю перед учнями проблему, зацікавлюю їх, викликаю в них бажання знайти 
спосіб її розв’язання. Для цього я використовую технологію проблемного нав-
чання - проблемну ситуацію. Проблемна ситуація спонукає дітей до творчого 
мислення. Уроками для сталого розвитку передбачено системне використання 
таких інтерактивних методів навчання, як робота учнів у малих групах і парах, 
уявний мікрофон, обговорення у загальному колі, мозковий штурм, комікс та 
ін. Основні форми організації навчання: урок, екскурсія, дослідницька позакла-
сна робота, навчальний проект тощо [4;5]. 

У старшокласників найбільший інтерес викликають інтегровані міжпредме-
тні проекти, наприклад, технологія та основи безпеки життєдіяльності; техно-
логія та екологія, технологія та біологія. Це дослідження або інформаційні про-
екти, теми яких пропонують учні: «Я купую взуття» (аналіз ринку взуття та йо-
го якісних ознак), «Споживчий кошик» (порівняння цін споживчого кошика по-
точного та минулого року, сімей із різним достатком, різних міст та районів) 
тощо. Учні охоче беруть участь у таких проектах, адже під час проектування я 
виступаю консультантом. Це сприяє тому, що учні можуть «показати себе», бу-
ти самостійними і проявити творчість. 

Таким чином, на сучасному етапі, технології сталого розвитку займають усе 
більше і більше місце в освітньому просторі. У процесі формування технологі-
чних понять і вмінь учні краще засвоюють закономірності розвитку природи та 
суспільства і включаються в активну діяльність. Поєднання навчання з продук-
тивною працею забезпечує дієвість їхніх поглядів і переконань, сприяє досяг-
ненню єдності світогляду та повсякденної практичної поведінки 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Одним із завдань, яке ставить екологічне виховання в інтересах сталого ро-
звитку є осмислення екологічних проблем. У наш час особливої актуальності 
набувають проблеми дбайливого ставлення до природи. Роль математики в 
екологічному вихованні полягає в тому, що методом доцільно дібраних задач, 
можна навчити учнів розуміти окремі екологічні поняття, прищеплювати нави-
чки раціонального використання природних ресурсів. 

Аналізуючи нову програму з математики до багатьох тем дібрала матеріал 
екологічного спрямування, мета якого допомогти учням усвідомити важливість 
екологічної проблеми. Кожен учитель постійно замислюється над тим, як на-
вчити дітей своєму предмету. Для досягнення цієї мети мені значною мірою 
сприяє використання принципів сталого розвитку, за допомогою якого ми, як 
вчителі, маємо навчити майбутніх громадян країни жити в гармонії з навколи-
шнім середовищем. 

Ключовими принципами освіти сталого розвитку є: оцінити взаємозв’язок 
людини і природи на місцевому та глобальному рівні; оцінювати важливість 
природного і культурного розмаїття в нашому житті, економіки і добробуту; 
розуміючи важливість універсальних прав і визнаючи, що наші дії можуть мати 
наслідки для нинішнього і майбутніх поколінь; розуміння того, що наші дії мо-
жуть привести до непередбачених наслідків і заохочення до обережного підхо-
ду до добробуту нашої планети. 

Особливою формою впровадження ідей сталого розвитку є інтегровані уро-
ки, нестандартні уроки, наприклад, уроки-диспути, уроки-роздуми, проведення 
традиційних уроків із додаванням до основного змісту навчального матеріалу 
окремих питань, які стосуються сталого розвитку. Так в 5 класі при вивченні 
теми «Натуральні числа і дії з ними» пропоную розв’язати задачу. Задача: Ку-
курудза є однією з найважливіших рослин для очищення повітря. Один акр ку-
курудзи усуває з повітря 8 тонн вуглекислого газу. Скільки тонн повітря мо-
жуть очистити 12 акрів кукурудзи? Відповідь: 96 тонн повітря буде очищено. 
Або така задача: Одне дерево виробляє приблизно 120 кілограмів кисню на рік, 
що вистачить на сім’ю з трьох чоловік протягом того самого року. Скільки 
кілограмів кисню виробить сад, у якому росте 25 дерев? Відповідь: 3000 кіло-
грамів. Необхідно нам разом садити побільше дерев та доглядати їх.  

Завдання для виконання учнями 8-х класів. Тема: «Розв’язування квадрат-
них рівнянь». Учитель повідомляє, що на території України протікають великі 
повноводні річки, є запаси підземних вод, але все ж наша держава належить до 
регіонів, недостатньо забезпечених водою. Економісти підрахували, якщо з 
крана тече цівка води товщиною з сірник, то лише це дає втрату багатьох відер 
води за добу. Скільки це? Ви можете дізнатись, якщо розв’яжете рівняння: 

1) х(х-69)= 70; 
2) х2-69х-70= 0; 
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3)  х1-х2=69; 
 х1*х2= -70; 
4) х1= -1; 
 х2= 70. 
Відповідь: -1; 70.  
Зрозуміло, що від’ємний корінь -1 не задовольняє умові задачі. Отже, 70 ві-

дер води можна втратити лише через один зіпсований кран. Бережімо воду, бо 
хоч запаси її великі, близько1800 млн. м3,але вони не нескінченні.  

Завдання для виконання учнями 9-х класів. Тема: «Розв’язування рівнянь, 
які зводяться до квадратних».  

Задача. На закачування та очищення води для водогінної мережі водоканал 
використовував близько 4,3 млн. кВт електроенергії. У зв’язку зі старінням об-
ладнання за тих самих об’ємів води,у наступні два роки об’єм використання 
електроенергії зростав на одне й те саме число відсотків, і через три роки 
становив близько 6,192 млн. кВт енергії. На скільки відсотків підвищилося ви-
користання електроенергії щороку? Нехай використання електроенергії під-
вищилося на х%. Розв’язавши цю задачу робимо висновок, що для використання 
електроенергії для забезпечення міста водою на застарілому обладнанні щоро-
ку зростало на 20%. Отже не будемо байдужими до проблем водозбереження.  

Роботу в напрямку формування екологічного, енергетичного та соціального 
розвитку суспільства проводжу з учнями старших класів. Так в 9 класі проведе-
но нестандартний урок-дискусія по вивченню проблеми «Енергозберігаючі те-
хнології». Учні розглянули такі питання − енергозберігаючі лампи, фарби, сві-
тильники. Питання енергозбереження та енергоефективності не можуть не тор-
катися питань екологічної безпеки . Мої учні являються учасниками міжнарод-
ного математичного конкурсу «Кенгуру». Конкурсні завдання − це завдання 
переважно з прикладної математики, завдання на логічне мислення, креативні 
завдання, які викликають зацікавленість у сучасного учня.  

Отже, формування екологічної свідомості на уроках математики - це про-
цес, спрямований на формування в дитини екологічних знань, необхідних прак-
тичних навичок,певної активної життєвої позиції в охороні навколишнього се-
редовища, збереження і примноження природного багатства рідної Землі. 

 
О. В. Тичинська 

 

ЕКОЛОГІЯ - ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – ЛЮДИНА 
 

Сьогодні зростає значимість і необхідність формування екологічної культу-
ри кожного учня школи через екологічну освіту: навчання, виховання, всебічне 
формування особистості. Тому в нашому закладі успішно впроваджуються осо-
бистісно зорієнтовані виховні технології: ігрові, проектні, колективних творчих 
справ, групові дискусії з елементами тренінгу. Найулюбленішою формою робо-
ти є колективна творча справа. Діти з захопленням діють під девізом: «Творчій 
підхід - запорука успіху». Традиційними в школі вже кілька років є: виставка 
«Дари осені», «Екологічний фьюжен», дні сталого розвитку, виставка тварин 
«Мій домашній улюбленець». 
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Природоохоронна діяльність та екоспоживання - дві основні форми, які фо-
рмують екологічні компетентності школярів, тому у річному плані роботи шко-
ли, планах виховної роботи класних керівників є обов’язковий розділ «Екологі-
чне та природоохоронне виховання». Зазначені в ньому різноманітні види дія-
льності (екологічний бумеранг, уроки антиреклами, екологічні буктрейлери, 
створення відеороликів та еко-буклетів) сприяють вихованню почуття відпові-
дальності за стан довкілля та його збереження. Реалізувати все це допомагає 
учнівське наукове товариство «Еколог», яке дає можливість дітям відчувати се-
бе господарями своєї школи, свого життя.  

Цікавий досвід нашого еко-патруля «Джерело». Його робота зосереджена в 
4-х секціях: «Лектори», «Дозвілля», «Екологи-краєзнавці» та «Екотруд». Учас-
ники секції «Лектори» виступають з науковими повідомленнями під час про-
ведення тижнів сталого розвитку, екологічних місячників тощо. Секція «До-
звілля» передбачає залучення учнів до організації й проведення екологічних 
свят, розваг, ігор. Саме еко-патруль є ініціатором щорічної участі у міських 
конкурсах: «Енергозбереження. Місто твоєї мрії», «Екотворчість», «Замість 
ялинки - зимовий букет», «Торкнутись серцем до природи», «Годівничка», арт - 
інсталяції «Людина та сміття» - за результатами яких посідає призові місця. 

Важливу роль у вихованні екологічної культури відіграє туристично-
краєзнавча робота. В цьому напрямку, спільно з піклувальною радою закладу, 
плідно працює секція «Екологи-краєзнавці», яка допомагає в організації робо-
ти шкільного клубу «Мандрівник»: екскурсії до Полтави, на острів Хортиця, до 
Львова, Умані, Харкова та інші. Крокуючи екостежками, діти стикаються зі 
злодіяннями сучасного суспільства: вирубування дерев, перенасичення ґрунтів 
отрутохімікатами, захаращення природи сміттям та створення стихійних зва-
лищ. Наслідки діяльності людини спонукають екскурсантів піклуватися про до-
вкілля.  

Члени секції «Екотруд» беруть активну участь у створенні проектів з озе-
ленення території навчального закладу: «Зелена хвиля», «Квітуча школа» - вони 
є учасниками соціальних та екологічних акцій і проектів: «Шкільне подвір’я», 
«Відходи - в доходи», «Первоцвіти», «Квіти Дніпра», «Опале листя: користь чи 
шкода?», «Книга скарг Природи»; багатьох волонтерських акцій: «Долоньки 
щастя», (збір речей, які потрібні дітям пільгових категорій), співпраця з благо-
дійним фондом «Червоний Хрест», «Збережи дерево - врятуй дитину» (збір ма-
кулатури, кошти якої йдуть на допомогу хворим дітям). 

Наш заклад тісно співпрацює з батьківською громадою: батьки активні уча-
сники шкільного та громадського життя школи: робота з озеленення території 
закладу, складання звітів про економне використання ресурсів в родині, участь 
в екскурсіях, походах екологічними стежинами, виставки виробів з вторинної 
сировини. Школа уклала сумісні плани роботи з Дніпропетровським державним 
аграрно-економічним університетом, Національним технічним університетом 
«Дніпровська політехніка», Національним центром аерокосмічної освіти ім. 
О.М.Макарова, Придніпровською державною академією будівництва та архіте-
ктури. Разом з місцевими органами самоврядування педагогічний та учнівський 
колективи беруть участь у спільних заходах: засіданнях квартальних комітетів 
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мікрорайону, громадських акціях «Рух сталого розвитку», «Зробимо Україну 
чистою», тижнях, присвячених Дню довкілля, Дню Землі, Чорнобильській ката-
строфі, Євроінтеграції тощо. 

Загальновідомо, що зростання виробництва і споживання енергії нерозривно 
пов'язане з прогресом людського суспільства, яке постійно веде боротьбу за збіль-
шення свого енергетичного багатства. Тож важливим у формуванні ресурсозбері-
гаючої поведінки учнів є питання щодо стійкого споживання ресурсів та ство-
рення енергоефективного простору. З цією метою в школі продовжена співпраця з 
громадським рухом «Екоднепр», а саме: проведення акції «Батарейки, здавай-
тесь!» (за 2017-2018 н.р. зібрано 92 кг батарейок, які були відправлені на утиліза-
цію до Львівського заводу «Аргентум»), випуск листівок з енергозбереження для 
розповсюдження серед населення, участь у проекті «Екоклас», номінація «Еко-
креатив» (створення відеоролика «Енергозбереження в школі та вдома»).  

Також проводиться робота щодо раціонального використання води: разом з 
батьками полагодили усі крани, над ними повісили пам'ятки «Закрий кран» (як на-
гадування про економію) та правила економного використання води. Економія 
води по школі за IІІ квартали 2018 р. cклала 82 м3. Намагаємося зменшувати і за-
бруднення води, вживаємо менш шкідливі миючі засоби (харчову соду, оцет, гос-
подарське мило), своєчасно робимо профілактику очисних споруд, регулярно пе-
ревіряємо водопровідну систему. Ми економимо папір: використовуємо зворот-
ний бік листка для чернеток, обмежуємо використання паперу в побуті, проводи-
мо збір вторинної сировини (за 2017-2018р. зібрано 910 кг макулатури).  

Участь у енергоефективних акціях «Година Землі», «Розумний кран», лек-
торії для учнів: «Енергозаощадливий дім», «Зменшуємо побутові відходи» - 
сприяють збереженню ресурсів, зменшенню забруднення довкілля, заощаджен-
ню коштів, збереженню здоров'я. Наш заклад - маленька часточка великого ор-
ганізму, який зветься інноваційне природне середовище. Ми надихаємо дітей і 
дорослих кожного дня робити маленькі кроки, які здатні внести вклад у великі 
зміни в усьому світі.  

 

Е.Т. Соколова 
 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРИ 
ВИКЛАДАННІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» 

 

В умовах сучасної глобалізації та прискорених темпах розвитку усіх суспі-
льних процесів, підвищення значущості відносин людини з навколишнім сере-
довищем постає необхідність в усвідомленні змін екосистем та наслідків, до 
яких вони призводять. Завдяки активному впровадженню профілізації у стар-
шій школі та пошуку найбільш ефективних методів для її організації створили-
ся умови для реалізації інтегрованих курсів. Одним з таких курсів є «Природ-
ничі науки», який призначений для тих учнів, для яких природничі предмети не 
є профільними. Усі проекти навчальних програм інтегрованого курсу наскрізно 
відображають концепцію сталого розвитку, розширюють природничий світо-
гляд та формують природничо-наукову культуру.  

Компетентнісний підхід є ключовим поняттям чинного Державного станда-
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рту і реалізується в різноманітних аспектах. Однією з важливих стратегій впро-
вадження інтегрованого курсу «Природничі науки» є формування екологічної 
компетентності. Автори проектів пропонують різні підходи до формування 
компетентнісного потенціалу курсу. Але усі однозначно зазначають важливість 
вміння прогнозування наслідків своєї поведінки в природі, оцінювання позити-
вного впливу та ризиків використання надбань природничих наук, техніки і те-
хнологій для добробуту людини і безпеки довкілля. Це означає, що в результаті 
вірного засвоєння програми курсу формується ціннісне ставлення до навколи-
шнього середовища, готовність брати участь у природоохоронних заходах, ус-
відомлюється важливість раціонального природокористування. Наприкінці ко-
жного розділу пропонується орієнтовний перелік практичних робіт, тематика та 
реалізація яких має бути пов’язана з регіональними умовами територія, де зна-
ходиться заклад освіти. Таким чином розвиток уявлень про природничу карти-
ну світу тісно переплітається з реальним екологічним станом довкілля, розта-
шуванням природних ресурсів та продуктивних сил.  

Безпосередньо екологічна культура - це багатокомпонентний показник, 
формування якого закладається ще в дитинстві, а у школі при вивченні приро-
дничих дисциплін розкриваються основи екологічних знань та наукові засади 
природокористування [1,с.56]. Інтеграційний потенціал курсу «Природничі 
науки» дає змогу безперервно та послідовно, комплексно та на міжпредметній 
основі формувати активну життєву позицію щодо сталого розвитку довкілля. 
При відборі методів та прийомів навчання курсу слід особливу увагу відводи-
ти тим, що максимально розкривають та підключають до роботи всі сенсорні 
системи учнів [3,с.128]. Але, слід відзначити, що дійсно універсального мето-
ду навчання, який би гарантував учневі набуття екологічних компетентностей, 
не існує. Сприяти здатності застосовувати свої знання на практиці може до-
слідницький підхід, організація та проведення навчальних проектів, навчальні 
екскурсії [2,с.23].  

Під час вивчення курсу розкривається сутність таких понять як екосистема, 
біосфера, ноосфера, ландшафт, природоохоронні території, антропогенне за-
бруднення, природокористування, тощо. Висвітлюється вплив окремих компо-
нентів природи та явищ на життєві сили людини, біосоциальну природу люди-
ни, концепція сталого розвитку, формування екологічного мислення та екологі-
чної етики. Саме інтегрований підхід курсу «Природничі науки» дозволяє не 
лише послідовно вивчати взаємодію суспільства та природи, а й формувати мо-
тиви, необхідність і бажання до побудови новітніх екологічних відносин.  

Перспективи дослідження формування екологічної компетентності вбача-
ються у розробці комплексу методів та форм роботи при вивчення конкретних 
розділів курсу. Гармонійна взаємодія людини і природи, правила екологічно 
виваженої поведінки в довкіллі будуть залишатися пріоритетними напрямками 
у формування компетентнісного потенціалу особистості. 
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ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ - ЗАПОРУКА 
РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРИНЦИПІВ 

НАВЧАННЯ В УМОВАХ ШКОЛИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ 
ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

17 серпня 2016 року Міністерство освіти і науки України оприлюднило пе-
ршу версію «Концептуальних засад реформування середньої освіти». Згідно з 
концепцією Нової української школи «Метою повної загальної середньої осві-
ти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідом-
лює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізо-
ваної взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання 
впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 
трудової діяльності та громадянської активності» (Проект Закону України 
«Про освіту» № 3491-д від 04.04.2916) [4,с.11]. 

В.О. Сухомлинський зазначав: «Ми виховуємо не носія знань, а людину, 
яка має жити в суспільстві, приносити йому користь». Таким чином, перед су-
часною освітою стоїть безліч завдань, які передбачають не просто забезпечення 
учнів якісними знаннями, а й формування компетентної особистості здатної до 
адекватної оцінки оточуючих подій, спроможної творчо вирішувати поставлені 
перед нею завдання. Учитель на уроках намагається якомога більше знань і 
умінь передати учням, проте викладене не завжди переходить у знання учня. 
Але те, до чого підійшов самостійно, - його на все життя запам’ятають учні. 
Сучасні діти з цікавістю виконують ті види навчальної діяльності, які дають їм 
матеріал для роздумів, можливість виявити ініціативу та самостійність, потре-
бують розумового напруження, винахідливості та творчості. Як писав А.Франс: 
«Краще засвоюються ті знання, які поглинаються з апетитом». 

Тому використовую особистісно-зорієнтований підхід у процесі викладання 
географії. Мета створення умов для розвитку і становлення особистості як 
суб’єкта діяльності та суспільних відносин. Особистісно- зорієнтована освіта 
акцентує увагу на розвитку ціннісно-смислової сфери діяльності учнів, яка ви-
являється в їхньому ставленні до діяльності, що пізнається, її переживанні, ус-
відомлені як цінності [3;с.80]. Учень в такій системі виступає суб’єктом не ли-
ше навчання, а й життя. Учні не просто слухають розповіді вчителя, а й постій-
но співпрацюють з ним у режимі діалогу, висловлюють свої думки. 

Наприклад, вивчаючи тему: «Охорона природних ресурсів України» у 8-му 
класі застосовую «клуб-дискусію» [1,с.54], де учні об’єднуються в 2 групи та їм 
пропонується аргументовано підтвердити або спростувати проблемне запитан-
ня. «Учені підтверджують, що за сучасних умов масштаби діяльності людини 
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можна порівняти з природним. Якщо це так, то чи може людина нейтралізувати 
негативні наслідки своєї діяльності позитивним впливом на природу?»  

Сучасний урок передбачає визначення разом з учнями особистісно-
значущих завдань тієї діяльності, яку передбачено здійснити протягом уроку. 
Залучаю учнів до визначення мети уроку, націлюю їх на те, що дасть цей урок 
для їхнього майбутнього життя. Основною частиною особистісно-
зорієнтованого уроку є етап організації виконання плану діяльності [3,с.81]. 
Великі можливості для розвитку особистості на уроках географії має створення 
проблемної ситуації. Створюючи проблемну ситуацію, намагаюся викликати у 
школярів прагнення до самостійного пошуку нових способів вирішення про-
блемних завдань. Однією з форм роботи є самостійна робота учнів на уроці. Ді-
ти працюють з текстом підручника, додатковою інформацією, в групах. Самос-
тійна робота сприяє активізації розумової діяльності. Вони визначають основ-
ний зміст, розкривають суть явища.  

Велику роль відіграють ділові ігри, уроки-подорожі, експедиції, екскурсії 
[2,с.27], які сприяють розкриттю творчої особистості учня. В старших класах 
практикую семінари, прес-конференції. Також учні працюють над проектами, 
вони систематизують навчальний матеріал, встановлюють причинно-наслідкові 
зв’язки, удосконалюють прийоми роботи з різноманітними джерелами інфор-
мації, роблять висновки. Як приклад, пропоную частину уроку прес-
конференції при вивченні теми: «Глобальні проблеми людства».  

До слова запрошується представник регіональної комісії по економіці при 
ООН, який висвітлить сировинно-енергетичну проблему та проблему освоєння 
Світового океану. За останні 50 років людство використало понад 60 % усього 
палива з розвіданих запасів. Постає проблема пошуку нових родовищ і видобу-
вання корисних копалин у важкодоступних районах, на шельфах морів та океа-
нів. Учні-кореспонденти задають питання для обговорення: 

1. Щороку у води Світового океану потрапляє понад 10 млн.т нафти. Пояс-
ніть, як нафтова плівка впливає на живі організми океану. 

2. Як проблеми Світового океану стосуються України? 
3. Чи можете ви навести прилади конкретних заходів, які запроваджують 

для розв’язання сировинно-енергетичної проблеми? 
Зважаючи на загострення глобальної екологічної кризи, зменшення енерго-

носіїв, пріоритетними завданнями сучасної освіти є формування якісно нового 
суспільства. Екологічно свідоме суспільство повинно функціонувати на нових 
засадах і принципах, де збереження природи вважалося б таким же важливим 
як і захист власного життя.  

 

.Список використаних джерел 
 

1. Екологічне виховання школярів: метод, посібник для учнів, вчителів та студентів / Терно-
пільський державний педагогічний інститут. - Т., 1995. 2. Садкіна В. I. 101 цікава педагогіч-
на ідея. Як зробити урок.- X., 2009.- 88 с. 3. Сологуб А.І. Розвиток креативності старшокла-
сників у навчанні природничо-наукових предметів : [монографія] / Анатолій Іванович Соло-
губ. - К.: «Видавництво Людмила», 2018. - 372 с. 4. Нова українська школа: порадник для 
вчителя/ Під заг.ред. Бібик Н.М. - К.: ТОВ «Видавничий дім Плеяди», 2017 - 206 с.  



 74

 
В. І. Сапель 

 

ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ОСВІТА  
ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Останніми десятиліттями перед багатьма країнами, зокрема України, гостро 
постала проблема екологічної рівноваги в системі «людина - довкілля». Все до-
ступнішою стає тривожна інформація про забруднення довкілля. Люди намага-
ються перебудувати свої взаємини з природою. Людству потрібні нова філосо-
фія життя, висока екологічна культура й свідомість. 

Нині екологічну ситуацію в Україні визнано катастрофічною: накопичено 
39 мільярдів тонн відходів, 5 мільярдів з яких високотоксичні; більшість земель 
пошкоджені ерозією; техногенне навантаження скорочує життя українців на 11 
років. Прийшов час вироблення стратегії людства, спрямованої на консолідацію 
зусиль усіх країн з метою запобігання екологічної катастрофи. Екологічна ку-
льтура - складова частина світової культури, якій властиве глибоке усвідомлен-
ня важливості сучасних екологічних проблем у житті і майбутньому розвитку 
суспільства. Саме тому оволодіння екологічними знаннями - важливий ланцюг 
у процесі навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку. Результатом 
екологічного виховання мають стати розвинене емоційне сприйняття, бажання 
активно включатись у роботу з охорони й захисту об’єктів природи. 

Реалізація принципів екологічного виховання молодших школярів відбува-
ється через вивчення курсу «Я у світі», у різноманітних виховних заходах, Все-
українських дитячих екологічних акціях. Крім того, з учнями молодших класів 
проводяться уроки - екскурсії, походи, які є не тільки заходами для відпочинку, 
а й мають глибоку та серйозну навчально - виховну природоохоронну спрямо-
ваність, містять у собі ряд завдань з екології, що сприяють розвитку творчих 
здібностей дітей. Школярі дізнаються про реальні екологічні проблеми, до яких 
належать: захист живої та неживої природи від забруднення та винищення, збе-
реження різноманітних та цілісних угруповань. Відчуття краси, розуміння при-
роди не приходять самі собою. Їх треба виховувати з раннього дитинства, коли 
інтерес до навколишнього особливо підвищений. Треба прагнути викликати в 
дітей передусім допитливість, а згодом - стійкий інтерес до природи і на цьому 
ґрунті - відповідальне ставлення до всього живого [1, c 48-52]. 

Школа бере активну участь у вихованні екологічної культури учнів, а поча-
ткова освіта формує нове покоління з новою екологічною етикою, що базується 
на шануванні всіх живих істот на Землі. Активізація екологічної освіти у школі 
та активна пропаганда екологічного досвіду є найнеобхіднішим терміновим за-
ходом для оздоровлення екологічної ситуації. 

Не менш важливим на сьогодні залишається питання енергозбереження. 
Енергія є важливим компонентом серед потреб людини. Школа - споживач ене-
ргії. Учням потрібно знати, звідки береться вода і чому її потрібно економно 
використовувати. «Воду ми починаємо цінувати не раніше того, як висихає ко-
лодязь» (Т. Фуллер). Завдання вчителя - виховувати бажання берегти воду як 
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один із природних скарбів Землі, адже прісної води на планеті дуже мало. 
Якщо люди хочуть зберегти своє здоров’я, життєво важливою є охорона 

повітря від забруднення. Тому охорона повітря від забруднення в наші дні ста-
ла одним з першочергових завдань суспільства. Забруднюється повітря внаслі-
док діяльності людини. Основними джерелами забруднення є промислові підп-
риємства (заводи, фабрики, теплові електростанції) і транспорт. Забруднене по-
вітря стає загрозою для всього живого. Сьогодні вирубують дуже багато дерев, 
а ліси - легені нашої планети, вони очищують повітря.  

Сучасна енергетика заснована на використанні викопних видів палива (го-
рючі корисні копалини - нафта, газ, кам’яне вугілля) . Спалюючи їх на теплових 
електростанціях, у двигунах внутрішнього згорання автомобілів, тракторів, су-
ден, тепловозів, літаків отримують енергію. Недоліком цього способу добуван-
ня енергії є забруднення навколишнього середовища - в атмосферу потрапляє 
багато шкідливих речовин. Жодна діяльність, що є результатом видобування і 
використання паливних копалин, не застрахована від негативних наслідків. 
Щоб їх не допустити та запобігати їм, потрібно: освоювати нові екологічно 
безпечні способи добування, перероблення; альтернативні джерела енергії та 
нові методи нейтралізування шкідливих речовин після спалювання. Щоб запо-
бігти негативним наслідкам та зменшити вплив шкідливих чинників на приро-
ду, треба освоювати альтернативні види енергії (вітру, сонця, припливів та від-
пливів), що зможуть знизити потребу в органічному паливі, якого, за підрахун-
ками вчених, вистачить ненадовго: нафти - на 42 роки, газу - на 53. 

Прийняття суспільством ідей сталого розвитку можливо тільки через систему 
освіти. Саме ця сфера діяльності здатна змінити масову свідомість людей, орієн-
туючи їх на збереження природних і культурних цінностей, етичне, гуманне став-
лення до життя, пошук компромісу там, де економічні інтереси виробництва всту-
пають в конфлікт з екологічними інтересами суспільства [2,c.15]. Треба повер-
нутися до прищеплення знань, умінь і навичок енергозбереження на всіх рівнях 
виховання й освіти людини, починаючи з дитячого садка, навчальних закладів 
освіти та подальшого функціонального навчання. Тільки сформувавши енергоз-
берігаючий світогляд людини можна досягти бажаної мети - сталого розвитку.  
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧАСНИКІВ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

У сучасних умовах формування нового екологічного мислення на принци-
пах спільного розвитку природи і суспільства неможливе без екологічної освіти 
і виховання. Саме екологічна освіта має вирішити завдання щодо підготовки 
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освіченої молоді, здатної приймати рішення у різноманітних сферах життя, де 
поєднуються проблеми людини, суспільства і довкілля [1]. 

Суспільство висуває потребу у компетентнісній особистості, яка на основі 
самостійного критичного мислення і відповідальності буде готовою і здатною 
не лише визначати екологічні проблеми, знаходити раціональні шляхи їх вирі-
шення, а й попереджати їх виникнення. Враховуючи екологізацію змісту навча-
льних дисциплін, компетентнісний аспект в освітньому процесі, у педагогічній 
науці з’являється нове поняття «екологічна компетентність». Науковці по різ-
ному трактують поняття екологічної компетентності: 

- інтегральний розвиток особистості, що об’єднує нормативний, когнітив-
ний, емоційно-мотиваційний і практичний компоненти та забезпечує здатність 
виокремлювати, розуміти, оцінювати сучасні екологічні процеси, спрямовані на 
забезпечення екологічної рівноваги та раціонального природокористування 
(С.В. Шмалей) [7]; 

- характеристику, що дає змогу сучасній особистості відповідально вирішу-
вати життєві ситуації, підпорядковуючи задоволення своїх потреб принципам 
сталого розвитку ( Н. А. Пустовіт) [5]; 

- підготовленість і здатність людини до практичного вирішення екологічних 
завдань, наявності в неї ряду особистісних якостей у поєднанні з необхідним 
запасом знань і умінь ефективно діяти у проблемних ситуаціях, що виникають у 
різних сферах діяльності, та знаходити правильні шляхи їх вирішення (Л.Д. Ру-
денко, О. Л. Пруцакова) [6]. 

Екологічна компетентність полягає в обізнаності з екологічним станом пла-
нети, держави, регіону; розумінні причин і наслідків екологічної кризи та шля-
хи виходу з неї; знанні екологічних законів; раціональному використанні при-
родних ресурсів, охороні і збереженні довкілля. Поняття «екологічної компете-
нтності» має універсальний, міждисциплінарний, інтегральний і соціокультур-
ний характер та є основою екологічної діяльності. 

Освіта для сталого розвитку спрямована на формування екологічної компе-
тентності. Рівень її сформованості виявляється у вигляді вчинків на основі 
прийнятого рішення. Екологічна компетентність формується впродовж життя, 
залежно від набуття особистістю життєвого досвіду, розширення зони відпові-
дальності. Екологічна компетентність - це здатність особистості до ситуативної 
діяльності у побуті та природному середовищі, коли набуті екологічні знання, 
навички, досвід і цінності актуалізуються в уміння приймати рішення і викону-
вати адекватні дії, усвідомлюючи їх наслідки для довкілля [2]. 

Рівень сформованості екологічної компетентності демонструє ставлення ін-
дивіда до таких категорій як вибір, відповідальність і вплив. Кожен індивід 
приймає деякі з наданих можливостей - здійснює вибір, який впливає на життя 
людини. У виборі людина може орієнтуватися на мету, засоби, наслідки своїх 
дій. Частіше всього людина керується прийнятими в суспільстві традиціями, 
нормами, власними звичками, емоціями. Людина може бути відповідальною за 
те, що здатна контролювати. Для школярів - це побут, споживання, спосіб жит-
тя. Стратегічним напрямком екологічної освіти, що наближає її до освіти для 
сталого розвитку є спрямованість на формування культури споживання. Вищим 
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ступенем розвитку відповідальності є творче, ініціативне і добровільне вико-
нання своїх обов’язків, яке регулюється внутрішньою мотивацією особистості. 
Свідомий вибір має на увазі урахування наслідків і згоду діяти у зв’язку з ними. 

Здатність діяти залежить від того на скільки особистість володіє знаннями 
про навколишнє середовище та конкретними навичками впливу на нього. Од-
нак високий рівень знань, умінь і навичок, хоч і є основою діяльності, проте їх 
необхідною умовою виступає готовність діяти. Остання виявляється, якщо осо-
бистість відчуває відповідальність за стан довкілля. Відповідальність форму-
ється, якщо особистість усвідомлює власну причетність до забруднення і збе-
реження довкілля [4]. Таким чином, екологічна компетентність має складну 
структуру і непростий механізм формування, що починається з оволодіння еко-
логічною інформацією. 

Екологічна компетентність - це інтегрований результат навчання, 
пов’язаний з набуттям системи знань, умінь і ціннісних орієнтацій особистості 
у сфері екологічної діяльності, які формуються завдяки опануванню змісту пре-
дметів природничого циклу [3]. Найбільш сприятливими засобами формування 
екологічної компетентності в учнів при вивченні природничих дисциплін мо-
жуть бути: активні та інтерактивні уроки; практикуми і лабораторні роботи 
екологічного спрямування; екологічні творчі проекти, виставки; екологічні нау-
ково-практичні конференції, диспути, дискусії; предметні олімпіади, інтелекту-
альні конкурси і турніри; елективні курси екологічної тематики; тренінги, діло-
ві ігри; екскурсії, походи екологічними стежками. Науковці виділяють три ком-
поненти екологічної компетентності, які можна сформувати в закладах освіти: 

- особистісний - спрямований на усвідомлення себе частинкою природи че-
рез формування екопсихологічної свідомості, забезпечує освідомлення ведення 
здорового способу життя, його ролі в саморозвитку й самореалізації особистос-
ті, сприяє формуванню особистісної компетенції учнів, забезпечує усвідомлен-
ня ними сутності людини, норм її поведінки; 

- когнітивний - включає систему екологічних знань, що лежать в основі 
екологічного світогляду і виражається у світосприйнятті, світовідчутті та світо-
розумінні людини; 

- діяльнісний - забезпечує опанування учнем світоглядних знань у процесі 
формування природничо-наукової картини світу на основі знань про природу, 
які є основою екологічної культури й поведінки. 

Формування екологічної компетентності у НВК відбувається за напрямка-
ми: 

1. Навчально-пізнавальний - включає проведення інтегрованих уроків, еко-
логічних ігор, квестів, участь у природничих інтерактивних конкурсах «Коло-
сок», «Геліантус». 

2. Науково-дослідницький - включає створення екологічних проектів, про-
ведення екскурсій на завод «Інтерпайп», до ботанічного саду, акваріуму; дослі-
дницьку роботу на уроках; створення леп-буків, проведення майстер-класів 
екологічного спрямування. 

3. Просвітницько-інформаційний - виготовлення листівок-пам’яток, влаш-
товування виставок, проведення конкурсів, тематичних днів, бесід і заочних 
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екскурсій. 
4. Природоохоронний напрямок - участь у природоохоронних акціях «Збе-

ремо макулатуру-збережемо дерево», «Батарейки, здавайтесь!», «Збережемо 
ялинку», «Відходи у доходи», «Первоцвіти потребують охорони», «Година Зе-
млі», «Квітуча школа», «День довкілля», «Годівничка»; догляд за рослинами у 
школі та на території шкільного парку. 

5. Виховний напрямок - проведення годин довкілля, свят, походів екологіч-
ними стежками. 

Екологічна освіта була передумовою освіти для сталого розвитку та стала її 
базою. Тому завдання формування екологічної компетентності є сприяння на-
копиченню екологічних знань, вихованню любові до природи, прагненню бере-
гти і примножувати її багатство, формувати вміння та навички діяльності лю-
дини в природі. За словами основоположника теорії «ноосфери» 
В.І.Вернадського, «все вирішує особистість людини» і в значній мірі стійкий 
розвиток світу залежить від формування високоморальної і високо креативної 
особистості, здатної вирішувати складні проблеми і досягати перетворення не-
можливого в реальне. 
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

Стратегія сталого розвитку у навчальних закладах України реалізується 
шляхом екологізації освітнього процесу. Адже основними складовими стало-
сті є економічна стабільність, соціальний захист та екологічна безпека. 
Екологічна культура - це знання, уміння, навички, рівень інтелекту, морального 
і естетичного розвитку, світогляд, способи і форми спілкування людей. Ключо-
вим завданням освіти у XXI сторіччі є розвиток мислення, орієнтованого на 
стале майбутнє. Практично будь-яка з гострих проблем сьогодення, що торка-
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ється усіх без винятку життєвих інтересів людини, так чи інакше пов’язана з 
екологічним станом довкілля. Адже практично будь-які вид чи сфера суспільної 
діяльності людини мають антиекологічну спрямованість: сучасна наука і техні-
ка, сільське господарство, індустрія, туризм, розваги тощо. Освіта для сталого 
розвитку - це сучасний підхід до організації навчального процесу, який включає 
інформування членів суспільства про основні проблеми сталого розвитку, фор-
мування світогляду, що базується на засадах сталості, переорієнтацію навчання 
з передачі знань на налагодження діалогу, орієнтацію на порушення та практи-
чне розв’язання локальних проблем сучасного суспільства.  

Глобальна екологічна криза набула системного характеру. Людство дедалі 
більше усвідомлює необхідність перетворення свого життя на безпечне, здоро-
ве й радісне. Питання охорони довкілля, створення громадянам умов для життя 
в якісному навколишньому природному середовищі з чистим повітрям, землею, 
водою стають пріоритетними. Нагальною потребою ХХІ століття є формування 
такого способу життя, який став би основою довготривалого ощадливого роз-
витку людства. Науково-технічний прогрес, нові технології самі по собі не зда-
тні подолати загрозу екологічної катастрофи, що нависла над людством. Потрі-
бна нова філософія, нова політика, нові моральні імперативи - зобов’язання ко-
жної людини і людства в цілому. Загалом ідеться про систему цінностей, скла-
дову культурного світобачення, яка не залежала б від економічних сплесків чи 
занепадів, зміни політичної влади, у якій би захист і збереження природи вва-
жались такими ж важливими, як і саме життя [6,с.4]. 

Концепція екологічної освіти в Україні затверджена у 2002 році МОН Укра-
їни і передбачає чітку структуру формування екологічної освіти, що охоплює 
всі вікові, соціальні та професійні групи населення. В ній виділено два основні 
напрямки освіти - формальна і неформальна. Формальна освіта охоплює всі 
ланки загальної системи освіти яка існує в Україні: дошкільна, шкільна, позаш-
кільна, професійно-технічна, вища та післядипломна. Другий напрямок - має 
просвітницький характер і спрямований на формування екологічної культури 
населення через засоби масової інформації, громадські екологічні об’єднання, 
партії тощо. Тому екологічна освіта і виховання всіх верств населення є одним 
із найважливіших і необхідних шляхів, що сприятиме ефективному вирішенню 
надзвичайних екологічних і соціально-економічних проблем сучасної України. 

Суспільство на сучасному етапі вимагає від шкільної освіти забезпечення 
максимального розвитку інтелектуальних здібностей і формування загально-
людських якостей особистості. Насамперед духовного розвитку особистості, 
якій притаманний екологічний спосіб мислення, екологічна культура, мораль, 
етика. Тому за сучасних умов школі повинна належати головна роль у форму-
ванні екологічного мислення. 

Найпоширенішою формою екологізації шкільної освіти є насичення пред-
метів природничо-географічного циклу, зокрема біології, географії, хімії та ін. 
екологоосвітнім матеріалом. Та особливої актуальності набуває якісно нова 
підготовка екологічно грамотного вчителя, здатного перебудувати навчально-
виховний процес у напрямі його екологізації та гуманізації на основі глибоких 
діалектичних знань і набутих вмінь та навичок. Робота з підготовки вчителя-
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еколога спрямовується на те, щоб набуті екологічні і природоохоронні знання 
переростали у переконання і ставали невід’ємною частиною його світогляду та 
майбутньої професійної діяльності. Це забезпечить школярам цілісне уявлення 
про навколишнє середовище, озброїть їх ефективними методами безпечного 
впливу на нього. 

Екологічна освіта і виховання повинні орієнтуватись на активну взаємодію 
людини з природою, побудовану на науковій основі, на оцінюванні людини як 
частини природи. Екологічні знання, доповненні ціннісними орієнтаціями, по-
винні стати основою екологічної культури і екологічного мислення. Вони ма-
ють сприяти усвідомленню цінностей, допомагати вирішенню комплексних 
екологічних проблем, що стоять перед людством, забезпечити комфортність 
його проживання у майбутнього, зберегти та примножити унікальну різномані-
тність всієї біосфери і зокрема рослинного та тваринного світу. 

Поняття сталого розвитку виражає досить просту ідею: необхідно досягну-
ти гармонії між людьми - з одного боку і суспільством та природою - з іншого; 
розвиток людини поряд з природою. Тобто в майбутньому має сформуватися 
соціоприродна система, здатна розв’язувати сукупність протиріч, що проявля-
ються в наш час, а саме: між природою і суспільством, між екологією і еконо-
мікою, між розвинутими країнами і тими, що розвиваються, між теперішніми і 
майбутніми поколіннями, між багатими і бідними, між уже сформованими пот-
ребами людей і розумними потребами тощо. Таким чином, поняття сталий роз-
виток можна розуміти як стратегію виживання і безперервного прогресу циві-
лізації та країни в умовах збереження навколишнього середовища [2,с.197]. 

Необхідність екологічної освіти повинна сприйматися суспільством як фак-
тор колективної безпеки. Основним завданням екоосвіти є формування екологі-
чної свідомості особистості і суспільства в цілому, почуття відповідальності у 
людини для вирішення екологічних проблем. Задля досягнення поставлених ці-
лей доцільно проведення уроків для сталого розвитку. Особливими компонен-
тами занять «Уроки для сталого розвитку» є відповідні дії учнів, які вони реалі-
зують у своєму шкільному та позашкільному житті. Вони сприятимуть розвит-
ку в учнів ставлення до проблем стійкого розвитку як до особистісно важливих, 
пов’язаних із власною системою цінностей, а також здатності і бажання діяти в 
цьому напрямі протягом усього життя.  

Пропоновані у курсі дії виконуються як у школі, так і поза навчальним за-
кладом для: розумного споживання ресурсів; зменшення марних витрат сиро-
вини; зменшення кількості відходів; збільшення частки екологічних товарів у 
покупках; збереження здоров’я; збалансованої організації життя людських ко-
лективів; розумного використання інформації як одного з ресурсів розвитку 
тощо. Найважливішими положеннями концепції сталого розвитку є такі: 

- У центрі уваги - люди, які повинні мати право на здорове і плідне життя в 
гармонії з природою. 

- Охорона навколишнього середовища має стати невід’ємним компонентом 
процесу розвитку і не може розглядатись у відриві від нього. Існує безумовний 
орієнтир на не перевищення гранично допустимих рівнів антропогенного впли-
ву на екосистеми. 
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- Задоволення потреб у розвитку і збереженні навколишнього середовища 
повинно розповсюджуватись не тільки на теперішні, але й майбутні покоління. 
Ефективне використання та економія ресурсів, виключення або зменшення мо-
делей виробництва і споживання, які не сприяють такому розвитку. Орієнтація 
на використання місцевих ресурсів та одночасне врахування інноваційних під-
ходів і технологій [6,с.14]. 

Отже, модель сталого розвитку націлена і на сьогодення, і на майбутнє, во-
дночас перевага надається прийдешнім поколінням. А для забезпечення сталого 
розвитку - чи не найважливішого завдання,що будь-коли стояло перед людст-
вом, -особливі надії покладаються на освіту. Важливим чинником є і демонст-
рація вчителем власних моделей поведінки,орієнтованої на стійкий розвиток 
активної громадянської позиції та усвідомлення відповідальності перед майбу-
тніми поколіннями, їх правом на якісне життя.  
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ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ОСВІТА В ІНТЕРЕСАХ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

В наш час дуже велику роль має екологія, яка на даний час створює реальну 
загрозу для життя людей. Тому саме зараз ми повинні приділити велику увагу 
на ставлення людей до природи. І вже сьогодні ми починаємо з першого класу 
формувати екологічну компетентність, свідомість, світогляд, відповідальність 
та ініціативу. Екологічна свідомість передбачає не лише бережливе ставлення 
до природи, але й розуміння вразливості природи екосистем. Тому на уроках 
сталого розвитку в комплексі з іншими предметами ми вчителі ставимо важли-
ву задачу перед собою підготувати учнів до правильної поведінки в природі.  

Спільна співпраця учнів та вчителя на уроках має підвести до формування 
інтересів: вивчення природи та її об'єктів; зацікавлене, дбайливе ставлення до 
довкілля; особистої участі у природоохоронній діяльності; почуття єдності з 
природою; відповідальності за її збереження; організації навчально-виховної 
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роботи з формування екологічної культури учнів, батьків, учителів і широких 
верств населення; подальшого вивчення природи та участі у поліпшенні її стану 
шляхом здійснення своєї професійної педагогічної діяльності. 

Систему екологічних, економічних та соціальних знань на уроках доцільно 
розкривати з таких питань: споживання води, електроенергії в Україні; значен-
ня рослин у житті людини; скорочення лісових ресурсів та його наслідки; зна-
чення тварин у природі та в житті людини. Також на уроках ми підводемо дітей 
до думки, що людина - це невід'ємна складова частина природи, що вона, роз-
виваючись та задовольняючи свої потреби, впливає на навколишнє середовище. 
Під час уроку вчитель може використовувати різноманітні методи та прийоми. 

Проаналізувавши програми з української мови, літературного читання, при-
родознавства та інших предметів , вчитель до багатьох тем може дібрати мате-
ріал, спрямований на сталий розвиток. Проте застосовувати його треба в міру, 
щоб зайве не відволікало учнів від опрацьовуваних понять. Аналізуючи педаго-
гічну літературу, можна систематизувати матеріал за напрямками: цікаві пові-
домлення екологічного характеру; цікаві вправи з природничим змістом; про-
ведення екскурсій з природознавства; проведення інтегрованих уроків; інтегро-
вана позакласна робота; проведення екологічних ігор. 

Екологічна освіта і виховання відбуваються через впровадження інтегрова-
них уроків, розгадування загадок про природу, написання творів на екологічну 
тематику, розв’язування кросвордів, виконання завдань екологічного характеру. 
В позашкільний час залучаємо учнів до Всеукраїнських конкурсів та олімпіад з 
екології та природознавства, приймають участь в різноманітних проектах та ак-
ціях: «Сортування сміття», «Допоможи тваринам взимку», «Не забудь про пта-
хів - зроби шпаківню», «Здавай батарейки» та інші. 

Крім екологічної проблеми в Україні виникає питання енергозбереження та 
енергоефективності. Вони важливі не тільки для держави та бізнесу, а й прос-
тих громадян. Питання енергозбереження - складова цілого комплексу завдань, 
таких як збереження не відновлюваних природних ресурсів, протидія змінам 
клімату, забезпечення енергетичної незалежності України. 

Під час занять вчителі спрямували дітей на подальше донесення отриманої 
інформації до батьків та інших дорослих з метою залучення їх до процесу пос-
тупового переходу до енергоефективного освітлення. Вразі чого учні та батьки 
дійшли висновку, що позитивні зміни є результатом маленьких дій звичайних 
людей. І кожному треба долучитись до цієї важливої справи вже сьогодні. І пе-
рше завдання яке ми вчителі, учні і батьки поставили перед собою в нашій 
школі для енергозбереження є заміна лампи розжарювання на енергоефективні 
у класних кімнатах. 

Основною метою на уроках є: формування в учнів уявлення про енергозбе-
рігаючі технології, розуміння ними необхідності бережливого ставлення до ви-
користання енергоносіїв. Ознайомлення із способами економії енергії. Розвива-
ємо навички роботи з різними джерелами інформації, уміння формулювати ду-
мку про способи економного використання електричної та теплової енергії. Ро-
звивати почуття власної відповідальності за енергозбереження. Сприяти розви-
тку комунікативних навичок під час роботи у групі, уміння вислуховувати дум-
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ку інших, формулювати власні переконання, формувати у дітей світогляд дбай-
ливого господаря своєї країни, формуванню енергоефективного мислення шко-
лярів; розвивати зацікавленість учнів до проведення заходів енергозбереження; 
виховувати відповідальність, активну життєву позицію, почуття власної приче-
тності до загальної справи, зокрема до проблем рідного міста, країни.  

 
Р.Ю. Тормосов 

 

ПРОЕКТ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ: НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» 
 ДЛЯ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД 

 

Серед Цілей сталого розвитку, затверджених у 2015 р. на саміті ООН, важ-
ливе місце посідає ціль 13, пов’язана зі зміною клімату. Боротьба з цим негати-
вним явищем неможлива без зменшення споживання викопних енергоресурсів 
та максимального заміщення їх відновлюваними джерелами енергії.  

Для європейських країн енергоефективність та екологічно дружній спосіб 
життя вже стали звичною практикою, в тому числі й через долучення до Угоди 
мерів - провідної ініціативи ЕС. Вона об’єднує населені пункти, які вирішили 
підвищувати енергоефективність своєї економіки та знижувати викиди вугле-
кислого газу щонайменше на 30% до 2030 року. У всьому світі все більше вели-
ких та малих міст, селищ та навіть сіл стають підписантами цієї Угоди. Активно 
долучаються до Угоди мерів і українські міста. Сьогодні їх майже півтори сот-
ні. Підписанти Угоди мають розробити та впровадити на своїх територіях Пла-
ни дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК). Зазвичай 
ПДСЕРК передбачає реалізацію низки енергоефективних проектів у різних сек-
торах міського господарства: теплопостачання; громадських та житлових буді-
вель; водопостачання та водовідведення; зовнішнього освітлення; громадського 
та приватного транспорту; озеленення. 

Зрозуміло, що втілення в життя цих проектів вимагатиме неабияких коштів. 
Зокрема, підвищення енергоефективності у транспорті потребує значних витрат 
на оновлення застарілого та енерговитратного рухомого складу, побудову но-
вих дорожніх розв'язок, автоматизації системи керування дорожнім рухом то-
що. Проекти у секторі теплопостачання, які стосуються модернізації котелень, 
заміщення природного газу альтернативними джерелами енергії в системі гене-
рації, заміни зношених теплових мереж, також є дуже дорогими. 

Чималі фінансові вкладення необхідні для підвищення енергоефективності 
житлових та громадських (закладів освіти, охорони здоров'я, культури тощо) 
будівель. Залежно від фінансових можливостей міст та амбітності поставлених 
ними цілей зі зменшення викидів СО2, капітальні вкладення, передбачені 
ПДСЕРК, можуть сягати сотні мільйонів гривень. 

Водночас міста можуть успішно реалізовувати так звані «м'які» заходи, які 
є маловитратними, але дієвими, з погляду зменшення споживання енергоресур-
сів. Це інформаційно-просвітницькі заходи, серед яких чи не найбільш ефекти-
вним є впровадження програм шкільної освіти з енергозбереження, спрямова-
них на формування енергоефективної поведінки учнів, їхніх друзів, батьків, 
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знайомих через підвищення рівня свідомості та набуття нових компетентнос-
тей. Досвід започаткованого Всеукраїнською благодійною організацією «Інсти-
тут місцевого розвитку» (ІМР) інноваційного Проекту «Енергоефективні шко-
ли: нова генерація» (далі - Проект) свідчить, що за максимального залучення 
місцевих загальноосвітніх навчальних закладів до участі в навчальних курсах 
Проекту, зменшення споживання енергоресурсів і скорочення викидів вуглеки-
слого газу в секторі громадських та житлових будівель може становити до 18% 
базового рівня. 

Проект впроваджується ІМР на теренах України за фінансової підтримки 
компанії ДТЕК вже шість років поспіль. За цей час участь у ньому взяли понад 
1100 ЗНЗ. Лише у п’ятій хвилі (2017-2018 н.р.) учасниками Проекту були 858 
шкіл із 475 міст, селищ та сіл нашої країни. Це стало можливим завдяки ство-
ренню першої в Україні онлайн-програми дистанційного навчання (ПДН) 
http://energyschool.org.ua/, в рамках якої можна опановувати схвалені Міністер-
ством освіти і науки України два навчальних курси. 

Учні 6-8 класів вивчають курс за вибором «Основи енергопостачання та 
енергозбереження», де розглядаються питання вичерпності енергетичних ресу-
рсів і ощадного ставлення до них для зменшення викидів вуглекислого газу у 
довкілля та запобігання зміні клімату; висвітлюються ключові аспекти вироб-
ництва теплової та електричної енергії і пов’язані з наданням комунальних пос-
луг технічні та фінансові проблеми енергопостачальних підприємств. Проводя-
чи енергетичний аудит вдома та у школі, учні дізнаються про джерела втрат 
енергії у будівлях; опановують способи її економії і раціонального використан-
ня; розробляють проектні пропозиції з підвищення енергоефективності шкіль-
них приміщень.  

Учні 9-11 класів проходять факультативний курс «Абетка з основ житлово-
комунального управління». Практичний компонент курсу побудований на діло-
вій онлайн-грі «Розумний будинок». Під час навчання учні заробляють бали, які 
трансформуються в ігрові гроші. Гравці стають власниками квартир-
співвласниками віртуального багатоквартирного будинку, в якому створюють 
ОСББ. Учні платять за комунальні послуги та впроваджують енергоощадні за-
ходи як у квартирі, так у всьому будинку, що вимагає командної роботи, прий-
няття спільних рішень і сприяє формуванню ефективного власника житла.  

Для зазначених курсів ІМР підготував навчально-методичне забезпечення, 
яке систематично оновлюється відповідно до реалій сьогодення. Крім навчання, 
на учасників Проекту чекають різні конкурси та активності, завдяки яким від-
бувається економія енергетичних ресурсів, зокрема: родинний конкурс «Збері-
гаймо ресурси вдома»; міжшкільний конкурс на зменшення споживання елект-
роенергії; конкурс лайфхаків з енергозбереження тощо. ІМР забезпечує абсо-
лютно безкоштовний доступ до ПДН. Завдяки необмеженому покриттю через 
дистанційний формат, участь можуть брати будь-які ЗНЗ, незалежно від їхньої 
локації. 

У рамках ПДН створено автоматизовану базу моніторингу впровадження 
енергоефективних заходів у школах та в домівках учнів. Завдяки цьому, дані 
про економію енергоресурсів і скорочення викидів СО2 мають документальне 
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підтвердження. Таким чином, міста-підписанти Угоди мерів зможуть викорис-
товувати цю інформацію при складанні звітів щодо виконання ПДСЕРК. . 

 
І.В. Хівріч 

 

РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ ЛЮДИНИ 
 

Взаємозв’язок людини і довкілля існує і розвивається з тих часів, коли лю-
дина виникла як об’єкт природи. За умови погіршення екологічної ситуації в 
світі і в Україні гостро постає питання про поліпшення екологічної освіти під-
ростаючого покоління. Від успішного здійснення екологічного виховання, фо-
рмування нового екологічного мислення залежить наше майбутнє, майбутнє 
наших дітей, майбутнє держави [2;5]. 

У зв’язку із ресурсною та економічною кризою, яку зараз переживають у 
більшості країн світу, у тому числі, і в Україні, а також загальним погіршенням 
стану здоров’я населення та забрудненням природного середовища виникла на-
гальна потреба розглядати сталість головним пріоритетним напрямком розви-
тку суспільства.  

Поняття сталості включає екологічні, правові, соціально-економічні, мора-
льно-етичні компоненти засвоєння знань, навичок, принципів та пріоритетів 
сталого розвитку. Математична освіта не може залишатися осторонь цих про-
блем. Щоб підсилити інтерес учнів до екологічних проблем, вплинути на фор-
мування екологічної свідомості і світогляду учнів, нам, вчителям, варто про-
аналізувати і переосмислити свій світогляд. Ми повинні бути переконаними у 
необхідності бережливого ставлення до природи, розглядати виховання в учнів 
екологічних та економічних переконань як свій громадський обов’язок. На уро-
ках математики виховання учнів можна здійснювати в таких напрямках: 

- розкриття математичних закономірностей природи через вступні бесіди 
вчителя відповідно до теми уроку; 

- з’ясування ролі математики в розв’язуванні екологічних проблем; 
- складання графіків і діаграм, які ілюструють функціональні залежності ре-

зультатів впливу людської діяльності на природу;  
- виховання екологічного розуміння та екологічної культури, відповідаль-

ності за стан навколишнього середовища; 
- розкриття математичних закономірностей певних явищ природи; 
- аналізу прикладів економного та ефективного використання природних 

ресурсів; 
- розв’язання задач з метою розуміння окремих екологічних та економічних 

понять, обробка статистичного матеріалу [4;5]. 
Виховуючи підростаюче покоління, ми проектуємо майбутнє, отже освітній 

процес повинен забезпечити гармонійний розвиток людини, діяльність якої cві-
дома і спрямована на реалізацію засад сталого розвитку суспільства. Молода 
людина повинна бути здоровою. Такою вона зможе стати у здоровому суспіль-
стві на здоровій планеті. Тому головне завдання - зорієнтувати учня на здоро-
вий спосіб життя, зміну стилю життя, здорове та природозберігаюче ставлення 
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до навколишнього середовища. Крім цього, молодь повинна бути соціально ак-
тивною, дієвою і відповідальною за свої дії і наслідки. 

Вже з дитинства необхідно виховувати людяність, доброту, відповідальне 
ставлення до природи, до людей, які живуть поруч, і до нащадків, яким потріб-
но залишити землю придатною для повноцінного життя. Розв’язування матема-
тичних задач екологічного змісту змусить учнів перейнятися проблемами еко-
логії та не допускати в майбутньому помилок, пов’язаних з непродуманим на-
тиском на природу. У процесі навчання математики учень має набути знання і 
уміння, накопичити досвід, сформувати своє ставлення до оточуючого світу, 
оволодіти різними видами цінностей [3]. 

Розв’язування математичних задач екологічного змісту змусить учнів пе-
рейнятися проблемами екології та не допускати в майбутньому помилок, 
пов’язаних з непродуманим натиском на природу. Як і всі інші науки, матема-
тика виникла з практичної потреби людей. Цілі відділи математики створюють-
ся для аналізу явищ природи і для вирішення технічних завдань. Як і в екології, 
в математиці існують два основних джерела наукових відкриттів: практика та 
потреба систематизації знайдених фактів, їх аналіз, систематизація, з’ясування 
їх взаємозв’язку. Математика створює умови для розвитку вміння давати кіль-
кісну оцінку стану природних об’єктів і явищ, позитивних і негативних наслід-
ків діяльності людини в природному і соціальному оточенні. А дослідженням 
взаємин живих організмів між собою і середовищем їх проживання займається 
наука екологія. 

Екологізація математичної освіти означає формування нового світосприй-
няття та новий підхід до діяльності, що ґрунтується на формуванні ноосферо-
гуманітарних та екологічних цінностей. Математика та екологія досить тісно 
переплітаються. Слід пам’ятати про те, що екологізація математики дає можли-
вість дослідити процес розвитку людських знань в просторі та часі [2]. 

Роль математики в екологічному вихованні полягає в тому, що методом до-
цільно дібраних задач, функціональних залежностей можна навчити учнів ро-
зуміти окремі екологічні поняття, прищепити навички раціонального викорис-
тання природних ресурсів, розкрити роль математики у пізнанні найбільш зага-
льних і фундаментальних законів природи, створити базу для формування нау-
кового світогляду [1;4]. 

З метою формування екологічних знань на уроках математики слід добира-
ти систему задач, яка розкриває питання: споживання води в Україні, значення 
рослин у житті людини, скорочення лісових ресурсів та його наслідки, значення 
тварин у природі та в житті людини тощо. Важливою вимогою до методів нав-
чання є те, що вони повинні стимулювати інтерес до еколого-математичного 
матеріалу і сприяти розвитку мотивації природоохоронної діяльності учнів. 
Значною мірою реалізації цих вимог відповідають пізнавальні ігри (ділові, ро-
льові), навчальні дискусії, створення емоційно - моральних ситуацій. 

Використання на уроках математики екозадач є показником рівня екологіч-
ної свідомості, від якої залежить ставлення людей один до одного та до навко-
лишнього середовища. Введення на уроках математики цікавих екозадач, які 
навчатимуть взаємозв’язкам, що існують в навколишньому світі, відіграє вели-
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ку роль, виховує та розвиває школярів, сприяє розвитку загальної культури, пі-
двищує математичні, екологічні, економічні знання школярів [4;5]. 

Під час добору задач доцільно дотримуватися певних вимог. Задача має де-
монструвати практичне застосування математичних ідей і методів та ілюстру-
вати матеріал, що викладається на певному уроці, містити відповідні або інтуї-
тивно зрозумілі учням поняття і терміни, а також реальні числові дані, що не 
ведуть до громіздких обчислень. За таких умов використання прикладної зада-
чі, складеної на матеріалах суміжних предметів, дає педагогічний 
ефект. Доцільно проводити уроки математики з інтегрованим змістом. Зокрема, 
використання задач з екологічним сюжетом на основі краєзнавчого матеріалу, 
довкілля. За умови розв’язування таких задач знання учнів поповнюються ціка-
вими відомостями про навколишній світ, розвивається і вдосконалюється мате-
матична мова, увага, самостійне творче мислення, виховуються елементи основ 
екологічної культури [1;4;5].  

Отже, формування екологічної компетентності учнів на уроках математики 
сприяє їх всебічному розвитку, самовдосконаленню, розвиває здатність засто-
сувати опановане в професійній діяльності, використовувати набуті знання в 
повсякденному житті. 
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РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ 

 

Серед основних причин кризових явищ в екології можна виділити низьку 
екологічну культуру професійних працівників, в результаті чого випускники не 
здатні адекватно оцінювати і передбачати наслідки своїх дій в природному се-
редовищі. З цих позицій спрямованість і ефективність екологічної підготовки є 
одним з головних чинників соціального і економічного прогресу і визначає пе-
рспективи розвитку суспільства. 

Багато дослідників відзначають [1,с.254-248;2,с.127-130], що однією з голо-
вних причин погіршення стану природного середовища є взаємовідношення 
природи і суспільства, що відрізняється великою складністю і суперечливістю. 
Тому рішення даної проблеми необхідно здійснювати через соціально орієнто-
вану екологічну освіту, спрямовану на становлення особистості, яка усвідом-
лює цінність навколишнього середовища і людини як її частини. 
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Такий підхід до досліджуваної проблеми є досить обґрунтованим, тому що 
в процесі навчання одночасно відбувається соціалізація особистості, завдяки 
якій майбутній випускник засвоює певну систему знань, норм і значущих цін-
ностей через призму екологічної культури, що дозволить йому згодом здійсню-
вати професійну діяльність в якості екологічно компетентного члена суспільст-
ва. Аналіз освітньо-професійних програм підготовки фахівців фармацевтичного 
профілю показав, що екологія, як самостійна дисципліна, в них або відсутня зо-
всім, або в різних варіантах за обсягом і змістом присутня фрагментарно. Мож-
на сказати, що подібна організація екологічної підготовки як системи форму-
вання екологічної компетентності носить не ціннісно - орієнтований, а форма-
льний характер і не може забезпечити формування об'єктивної природничо-
наукової картини і усвідомлення студентами - фармацевтами необхідності при-
дбання подібних знань. 

Основою професійної діяльності працівників в області фармації є сфера по-
слуг (надання консультативної допомоги населенню у виборі безрецептурних 
лікарських препаратів, прийом лікарських рослин і ін.) і виробнича (виготов-
лення лікарських засобів на основі органічних і неорганічних речовин, їх збері-
гання, транспортування й утилізація). При порушенні технології виробництва і 
зберігання лікарських засобів різні речовини можуть чинити негативний вплив 
не тільки на навколишнє середовище, але і в цілому на здоров'я людини. 

У зв'язку з цим майбутньому фармацевту необхідно знати питання екології, 
охорони природи та безпеки життєдіяльності, особливості будови і розвитку 
рослинних організмів, особливості поведінки речовин і хімічних сполук, систе-
матику рослин. При цьому сам процес формування екологічної компетентності 
такого фахівця повинен мати інтегративний характер, бути цілеспрямованим, 
логічно скоригованим і здійснюватися через взаємодію всіх компонентів на-
вчально-методичної системи. 

Під екологічною компетентністю майбутнього фармацевта розуміємо інтег-
ративну кваліфікаційну характеристику фахівця. Екологічна освіта є не вузь-
кою частиною загальної освіти, обмеженою рамками класичної біоекології, а 
наукою, що інтегрує природничі (в тому числі хімічні), соціально-гуманітарні 
та спеціальні знання і вміння, що привносять новий сенс і мету в освітній прос-
тір сучасного суспільства. При такому підході сформувати необхідні екологічні 
знання і вміння в рамках однієї дисципліни стає вельми скрутним. Тому кори-
гуємо традиційну дисциплінарну модель навчання, а саме екологізацію хіміч-
них дисциплін через проникнення екологічної складової в структуру форму-
вання загальних і професійних знань, засновану на застосуванні принципів 
міждисциплінарності при реалізації інтеграційного підходу. Цілеспрямоване 
використання міжпредметних зв'язків в екологічній підготовці впливає на ре-
зультативність навчального процесу, професійні знання стають більш узагаль-
неними і комплексними. 

З урахуванням специфіки фармацевтичної освіти інтеграцію починаємо з 
дисциплін хімічного блоку, які об'єднані спільністю матеріальних основ і фун-
даментальних законів природи. Ці дисципліни вивчаються вже на перших кур-
сах і є базовими для більшості загально професійних і спеціальних дисциплін 
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при підготовці фармацевта. Формування екологічної компетентності має носи-
ти цілеспрямований і поступальний характер, в якому навчання починається з 
екологізації хімічних дисциплін на різних етапах навчання, де закладаються 
початкові знання і вміння, і закінчується інтегрованим курсом. При цьому ра-
ніше придбані знання систематизуються і співвідносяться з майбутньою профе-
сійною діяльністю. 

Таким чином, з урахуванням поставлених завдань нами визначено і обґрун-
товано комплекс навчально-методичних умов інтеграції хімічних дисциплін і 
екологічних знань в системі професійної підготовки фармацевта, виявлено осо-
бливості побудови екологічної підготовки фахівця в сфері фармації при ви-
вченні хімічних дисциплін і побудови схеми взаємопов'язаних компонентів 
екологічно компетентної особистості фахівця в сфері фармації. 
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Г.К. Шерстюк 
 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРАЦІ 

 

Аналіз педагогічної літератури показав, що проблемою екологічної освіти 
та виховання займалися: на філософському рівні - К. Алілова, М. Бауер, 
В. Крисаченко та ін.; загально-педагогічні аспекти проблеми екологічної освіти 
розглядалися С. Дерябо, О. Захлєбним, І. Звєрєвим, І. Матрусовим, 
І. Суравегіною; концептуальні основи формування екологічного мислення учнів 
представлено у працях М. Дробнохода; теоретико-методологічні основи 
екологічного виховання школярів відображено у працях П. Бачинського, 
І. Павленка, Г. Пустовіт, С. Старовойт та ін.; ціннісним аспектам екологічного 
виховання присвячено роботи О. Колонькової, О. Лазебної, Т. Юркової, 
О. Плахотник, Р. Щербакова; проблему екологічного виховання у процесі 
вивчення предметів природничого циклу досліджували С. Васильєв, В. Гузь, 
Г. Пустовіт, С. Шмалєй та ін.  

Проблема екологізації шкільного курсу праці є предметом дослідження 
багатьох науковців, які розкрили роль екологічного виховання у становленні 
екологічної культури майбутніх громадян; довели важливість курсу праці у 
засвоєнні учнями основ екології; розробили принципи відбору екологічного 
матеріалу для уроків шкільного курсу; запропонували методи здійснення 
екологічного виховання у процесі вивчення навчальних дисциплін. 

Чільне місце в системі екологічної освіти й виховання школярів належить 
змісту діяльності учнів, що вбирає в себе чотири аспекти взаємодії суспільства 
та природи:  

- усвідомлення мети й способів раціонального використання природи лю-
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диною;  
- розуміння не лише практичної, а й пізнавальної, естетичної, морально- 

етичної, гуманістичної, економічної, національно-патріотичної й гігієнічної 
цінності навколишнього природного середовища; 

- усвідомлення можливості негативних наслідків використання природних 
систем (виснаження природних ресурсів, забруднення природного середовища, 
зникнення еталонів та пам’яток природи тощо);  

- оволодіння школярами теорією та практикою побудови власних стосунків 
у системі «людина-природа».  

Застосування діяльнісного підходу до організації навчального процесу пе-
редбачає використання різних технологій навчання, які реалізуються за допо-
могою методів, форм і засобів навчальної діяльності учнів, орієнтованих на 
формування в них екологічної компетентності. Серед методів, пріоритетного 
значення задля формування екологічної компетентності учнів на уроках обслу-
говуючої праці є: дослідницький, проблемно-пошуковий; метод проектів. Но-
вий рік навчання на уроках обслуговуючи праці в основній школі починається з 
ознайомлення учнів із «законами» Б. Коммонера: 1) все пов’язано з усім, тобто 
все в природі взаємопов’язано; 2) все повинно кудись діватись; 3) природа 
«знає» краще; 4) ніщо не дається задарма.  

Вчителем наводяться приклади дії цих «законів». Зокрема, про 
взаємозв’язок у природі: знищення в Китаї горобців, які буцімто скльовували 
врожай зернових, привело до появи великої кількості сарани, яка знищувала не 
лише зерна, а й навіть повістю всі рослини. Довелося знову завозити і розводи-
ти горобців. Другий «закон» «спрацьовує», коли вирішується питання будів-
ництва безвідхідних підприємств. Третій «закон» говорить про те, що поки 
немає абсолютно достовірної інформації про механізми і функції природи, не 
варто прагнути поліпшити її, бо легко можна зашкодити природним системам. 
Добре, що вчасно зупинили спроби повороту північних річок на південь, бо це 
б порушило природну рівновагу. Стосовно четвертого «закону» треба сказати, 
що якщо людина не хоче вкладати кошти в охорону природи, то доведеться 
платити здоров’ям - як власним, так і здоров’ям нащадків. Дії людини мають 
бути спрямовані не на підкорення природи, а на адаптацію до неї. 

При використанні вчителем ігор, на уроці складаються товариські взаємо-
стосунки, створюються умови для підготовки підростаючого покоління до 
спілкування, співпраці, наполегливості в самостійному житті після закінчення 
школи. Гра «Естафета» «надає можливість учителю опитати всіх учнів та нада-
ти їм можливість висловитись. Учасники гри подiляються на двi команди, якi 
змагаються у швидкостi виконання загаданого вчителем завдання. Учнi вико-
нують завдання по черзi, але кожен учасник повинен враховувати вiдповiдi (дiї) 
попереднiх учасникiв. Гра «Маю смак» використовується при створенні одягу, 
використовуючи вторинну сировину. На малюнку треба знайти зайві деталі або 
зробити власні доповнення до моделі, намагаючись зробити гарний, сучасний 
одяг. Гра «Господиня» дозволяє учням створити проекти виробів із тканини, 
але враховуючи проблему нашого закладу, на уроках використовуємо інші ма-
теріали.  
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Актуальність проблеми формування екологічної компетентності школярів 
випливає з Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 
року, Концепції екологічної освіти України, Державного стандартому базової і 
повної загальної середньої освіти, де зазначено, що «екологізація освіти (у тому 
числі й шкільної фізичної) набуває статусу проблеми державного рівня». Тех-
нологічний компонент методичної системи включає методи, форми і засоби 
трудового навчання, що забезпечують сприйняття, засвоєння і застосування 
фізичної інформації екологічного змісту, а також формування аналітичних, 
прогностичних, оцінювальних та дослідницьких умінь учнів, які є характерни-
ми для екологічної діяльності. До провідних методів навчання включено: до-
слідницький, проблемно-пошуковий, метод проектів. Їх застосування найбіль-
шою мірою впливає на розвиток когнітивного, діяльнісного та особистісного 
компонентів екологічної компетентності школярів. Серед форм організації нав-
чальної діяльності учнів з використанням інноваційних техноллогій пріоритет-
ними визначено: колективну, групову, індивідуальну; урочну і позаурочну. У 
межах зазначених форм і методів розроблено наочні, технічні і спеціальні засо-
би екологічного навчання.  

 

І.В. Ямнікова 
 

ПОКОЛІННЯ ЕНЕРГОЄФЕКТИВНИХ - ЯК НАСЛІДОК ЕКОЛОЧІЧНОЇ 
ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ОСВІТИ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 
 

Все більше і більше людей замислюються про унікальність і крихкість 
природи. Приводів, які змушують нас переглядати свої погляди, безліч. 
Наприклад, кліматичні сюрпризи, забруднення пестицидами або пересохлі 
колодязі, проблема накопичення та переробки сміття і т.п. Спостерігати зміни в 
навколишньому світі і розуміти, що відбувається - не одне й те саме. Розуміти - 
значить бачити послідовний ланцюжок явищ, включаючи вплив людини і 
«відповідь» природи. Коли людина починає розуміти, що відбувається, це 
змушує її замислитися і про основоположні цінності. Сказати, що екологічні 
знання існують окремо, самі по собі, неправильно. Це важлива частина 
загального світогляду особистості. Відсутність екологічних знань (або їх 
ігнорування) позбавляє особу цілісності, веде до споживчого відношенню до 
життя [1], спотворення картини світу. 

На мій погляд, важливо підкреслити, що екологічні знання здатні збагатити 
внутрішній світ, зробити людину більш уважним, добрим і відповідальним за 
свої вчинки. У переході від позиції «спостерігача» до позиції «діяча» 
найважливішу роль відіграє шкільна освіта. Можливо тому, що шкільні роки 
збігаються з періодом становлення особистості. Екологічні знання в школі учні 
отримують на протязі всього навчання. Екологічну освіту можна здійснювати, 
використовуючи всі форми навчання: урочну і позаурочну роботи, 
факультативні заняття, рішення задач з екологічним змістом, дослідницькі та 
практичні роботи. 

На уроках, присвячених екологічній і енергоефективній освіті учні 
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розповідають екологічні казки, демонструють екосумки, зроблені своїми 
руками, представляють листівки і плакати, роблять презентації, переконують у 
користі велосипеда, кажуть про економію води, електрики та інших ресурсів. 
Це має важливе значення: школярі практично застосовують теорію, 
намагаються дохідливо і по можливості цікаво піднести результати роботи. 

Традиційною стала участь дослідних робіт учнів в науковому об'єднанні 
школярів «Думка» в секціях з фізики і астрономії, хімії, біології. Теми 
екологічних робіт з фізики не залишать байдужими слухачів. Наприклад, 
Зв'язок прогресу в людському суспільстві з енергоспоживанням. Використання 
енергії річок і вітру як щодо «чистих» джерел енергії. Необхідність запобігання 
ядерної війни. Забруднення атмосфери продуктами згоряння палива. 
Екологічно чисте згоряння водню з утворенням води. Вплив ядерних вибухів в 
атмосфері на структуру магнітних поясів. Парниковий ефект. Самоочищення 
атмосфери. «Кислотні дощі. Шкідливі наслідки роботи ТЕС і ГЕС, тенденція 
розвитку «чистих» способів вироблення електроенергії (ядерна енергетика, 
термінальні, приливні, вітроелектростанції). Ядерна енергетика - чи є вона 
екологічно чистим виробництвом електричної енергії. 

Дуже цікавим для учнів є тестування онлайн на сайті 
https://www.kemerovo.ru//?page=924. Взявши участь у вікторині, учні можуть 
підтвердити свої знання в сфері енергозбереження та отримати диплом, який 
підтверджує звання «Енергоерудіт», а також використовувати нові відомості 
про енергозбереження в побуті, скориставшись правильними відповідями. 

Звичайно, це далеко не вичерпний перелік заходів щодо формування 
екологічної освіти. Але і цих заходів достатньо, щоб відобразити різноманіття 
шляхів, якими знання про природу приходять до дітей в школі. Хочу 
відзначити, що сучасна школа відіграє важливу роль в екологізації суспільства, 
створюючи «ґрунт» для сприйняття нових природоохоронних ідей в 
майбутньому [2]. 
 

Список використаних джерел 
 

1. http://pandia.ru/text/78/374/190.php 2. Шаталова Н.І. «Трудовий потенціал працівника». - 
М: 2003. 3. Філічев С.А. Екологи винаходять: вирішення екологічних завдань методами 
технічної творчості: навчальний посібник / С.А.Філічев, О.Д.Лукашевич. – Томськ, 2010.  

 
М.В. Коваль 

 

ФОРМУВАННЯ ІДЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 
 

На початку третього тисячоліття людство опинилось в надзвичайно склад-
ній і вкрай небезпечній ситуації. Обмеженість природних ресурсів й здатності 
навколишнього середовища асимілювати негативний вплив забруднення 
викликають необхідність у визначенні механізмів оптимального використання 
цих ресурсів, розробці інструментів ефективного керування якістю навко-
лишнього середовища, пошуку шляхів сталого екологічно та збалансованого 
економічного розвитку суспільства з урахуванням інтересів не тільки нинішнь-
ого, але й майбутніх поколінь. Тому виникає необхідність прийняття негайних, 
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конкретних та всеохоплюючих заходів щодо акумулювання фінансових та люд-
ських ресурсів задля забезпечення сталого розвитку та недопущення остаточної 
вичерпаності природних ресурсів.  

Одне з найголовніших завдань сучасної географії формування екологічної 
культури учнів, здатності і готовності учнів до використання географічних 
знань і вмінь у повсякденному житті для соціально відповідальної поведінки у 
навколишньому середовищі, його збереження, адаптації до умов проживання на 
певній території; самостійного оцінювання рівня впливу людини на природу, 
безпеки довкілля як сфери життєдіяльності людини. Тому велику увагу на уро-
ках природознавства та географії приділяю застосуванню наскрізної змістової 
лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» метою якої є формування в учнів 
соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, з метою збе-
реження і захисту довкілля, а також усвідомивши ідеї сталого розвитоку, бути 
готовими брати участь у вирішенні питань довкілля і розвитку суспільства. 

На своїх уроках географії поєдную знання учнів з математики, вирішуючи 
задачі, а також з хімії, фізики, біології шукаючі джерела та наслідки забруднен-
ня води, а також з екології виховуючи бережне відношення до природних ре-
сурсів. Вважаю, що такі уроки надають учням можливість та стимулюють дієву 
активність по захисту довкілля, заохочують соціальну активність та сприяють 
покращенню добробуту майбутніх громадян. Дають можливість приймати зба-
лансоване вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем сього-
дення для забезпечення якісного життя людини, а також ощадливе використан-
ня природних, соціальних і економічних ресурсів і їх достатнє збереження для 
задоволення потреб майбутніх поколінь. 

Під час проведення уроків спонукаю учнів до вирішення проблемних пи-
тань, які дають змогу критично мислити та застосовувати знання на практиці. З 
великим інтересом та з зацікавленістю учні 5 класу на уроках природознавства 
виконують міні - проекти: «Краплинка, або де ми втрачаємо воду», «Професія 
дощового черв’яка», «Опале листя користь чи шкода», «Чи не перетвориться 
Земля на пустелю?» В минулому році учні 6 класу прийняли активну участь у 
проекті «Утилізація побутових відходів». Діти підготували цікаві різноманітні 
проекти. Під час захисту проектів розповідали як в їх родинах дають «друге 
життя» відходам. Діти представляли поробки виготовлені з відходів. 

Ось що розповіла Стукалова Софія. На сьогоднішній день дуже важливо 
піклуватися про навколишнє середовище. Моя родина намагається використо-
вувати всі залишки сміття та їжі. Відходи з продуктів, будь-які очистки з 
овочів додаємо у раціон харчування тварин. Годуємо своїх домашніх улюбленців 
- котів та собак. Крихти хліба та печива віддаємо птахам.. Папір використо-
вуємо у побуті та збираємо на макулатуру. Приблизно на місяць можна назби-
рати до 2- х кг макулатури. Пластикові пляшки використовуємо для виро-
щування майбутнього врожаю, вирізаємо підставки для розсадження 
помідорів та огірків. Маленькі пластикові коробки з йогурту використовуємо 
для зберігання булавочок, гудзиків, цвяхів, тощо…Одноразові пакети викори-
стовуємо з обережністю, їх важко переробити, але якщо зберігати харчі у па-
перових пакетах, вони довше залишаються свіжими і корисними, тому пропо-
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ную замінити поліетиленові пакети на паперові. Також важливо вдома мати 
декілька сміттєвих контейнерів для сортування відходів. Тим самим допомо-
жемо врятувати Всесвіт від забруднення. А ще, у вільний час я разом з мамою, 
виготовляємо такі різноманітні поробки, які можуть прикрасити подвір’я, 
кімнату.  

Дицюра Дмитро розповів, що до АТБ в його родині ходять щотижня і ніко-
ли не купують пластикових пакетів, а використовують полотняні сумки, то ро-
дина заощаджує на пакетах 4грн. на тиждень, а значить 20 грн. на місяць, 240 -
щороку. І це лише у АТБ, але ж родина не купує пакетів і на ринку, і в інших 
магазинах. Тож переваги заощадження вагомі. З метою уникнення накопичення 
пластикових пляшок, а також з метою заощадження коштів родина Дмитра ку-
пує очищену воду «Аквабаланс» у змінній тарі по 19 літрів за ціною 30 грн. На 
тиждень потрібно 2 бутелі -38 л., що становить 60 грн. Дмитро підрахував, 
якщо купувати в АТБ найдешевшу негазовану питну воду «Розумний вибір» - 
6 л. за ціною 18 грн., це становитиме - 108 грн. «Я думаю переваги очевидні: 
48 грн. економії щотижня, 96грн. щомісяця, більше 1000 грн. за рік, а також 
уникнення накопичення пластикових баклажок.» говорив учень. 

Незвичайний проект представила Деріченко Вікторія. Вона зробила з кри-
шечок від пластикових пляшок підставку під гаряче. А також розповіла як у неї 
виникла така ідея. У вільний час я люблю в'язати крючком. Напередодні 8 бе-
резня замислилась над тим, що подарувати своїм найріднішим( мамі, бабусі, 
хрещеній), власних коштів в мене не було. Тому я ї вирішила, щось зробити 
власними руками. В нашій родині сміття сортується, я зупинилась на кришеч-
ках від пластикових пляшок ми їх збираємо окремо. Нитки в мене є завжди, до-
речи їх треба зовсім не багато. Ідею відшукала в інтернеті. Обв’язавши нитками 
кришечки, я склеяла їх термо клеєм, зв’язала листочки та петельки. Вийшли 
дуже гарні підставки під гаряче. Моїм рідним сподобались подарунки. Вони 
були дуже задоволені. Цікаве містечко з пластикових пляшок виникло біля бу-
динку, де мешкає Тетерятнік Єлизовета робили майже всі мешканці разом….. 

 Група учнів досліджувала наскільки чисте наше місто. В кінці уроку ми 
прийшли до висновку, що чистота нашого міста залежить від кожного з нас, від 
нашого відношення, тому треба не лінуватись, а доносить сміття до смітника. А 
ще учні говорили про те, що треба побутове сміття сортувати, розповіли про 
пункти прийому макулатури, пластикових та скляних пляшок в нашому місті. Я 
вважаю, що такі проекти спонукають учнів до творчої діяльності, а також до за-
стосуванні ідей сталого розвитку на практиці. 

 
В.О. Каплієнко 

 

ВІД ЕКОЛОГІЇ ДИТИНИ, ДО ЕКОЛОГІЇ ДУШІ 
 

Наша епоха увійде в історію цивілізації не лише як ера великих досягнень 
людства, бурхливого розвитку науки, техніки й технологій, а й на жаль, як доба 
глобальної екологічної кризи. Людям необхідна нова філософія життя, високі 
екологічна культура й свідомість. У ХХІ століття людина повинна увійти з но-
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вою екологічною філософією, згідно з якою вона є частиною природи.  
У процесі руху нашої держави до «креативного суспільства концепція шкі-

льної освіти передбачає перманентні пошуки шляхів оптимізації використання 
творчого потенціалу дитини; метою освіти є розвиток особистості, уміння ди-
тини самостійно жити і діяти, а навчання і виховання розглядаються як засоби 
розвитку особистості дитини. На виконання завдання програми сталого розвит-
ку України в КЗШ № 59 працює шкільний гурток «Стежинами рідного краю». 
Гуртківці досліджують і спостерігають за зберіганням оточуючого середовища 
Криворіжжя. Учні - екологи нашої школи стали активними учасниками турис-
тичних походів у природу: «Моя земля - земля моїх батьків», всеукраїнських 
акцій «Зелений паросток майбутнього» «Вчимося заповідувати» Результатом 
став звіт про похід в селище Андріївку, де вивчені види птахів, грунтів, рос-
линність було порівняно з природними компонентами Інгульця. 

Творче об’єднання вчителів та учнів школи № 59 «Паросток» у співпраці з 
відділом охорони навколишнього середовища ІнГЗК вже на протязі 14 років 
співпрацюють по впорядкуванню та збереженню ландшафтного заказника міс-
цевого значення «Візирка». Для роботи на само відновлюваних відвалах 
кар’єру залучаються учні 6, 8 9, 10, класів. До Дня Довкілля проводиться еколо-
гічна декада: екологічні десанти (по прибиранню побутового сміття) та висадка 
рослин(садженців, порослі, зібраного насіння) під керівництвом відділу охоро-
ни навколишнього середовища ІнГЗК. 

У листопаді члени екологічного гуртка проводять бесіди серед учнів 5 -9 
класів з проведення на своїх шкільних ділянках операції « Листя в грунт». Учні 
разом з вчителями стали переможцями проекту «Зелений паросток майбутньо-
того» в номінації «Чисте місто», започаткованого ТОВ «Метінвест Холдінг», 
завдяки якому на території закладу створено «Альпійську гірку» та фітозону 
для відпочинку. Буваючи в одноденних походах в ландшафтному заказнику мі-
сцевого значення «Візирка» нам впадає в око прогресуюче засмічення терито-
рії, прилеглих до водоймищ. Низовинні побережжя активно використовуються 
неорганізованими відпочиваючими, які залишають кучі сміття. 

На перший погляд тут виходить проблема збору і утилізації пластикової та-
ри - пляшок, банок, пакетів - що являються продуктам чужим біосфері, вони 
слабо розкладаються під дією природних агентів.  Щорічно, в День Довкілля, за 
дозволом відділу з охорони навколишнього середовища ІнГЗКа, учні нашої 
школи проводять прибирання окремих ділянок Заказника. Навесні висаджують-
ся в різних частинах озер молоді садженці , кущі малини, смородини,. В 2008 
році до Дня збереження Землі - на території заказника була створена клумба з 
бузком - для озеленення та прикраси заказника. В одноденних походах бажана 
суспільно-корисна робота на маршруті по збору пластикового сміття і складан-
ня його в окремі купи [Заходи по відновленню, охороні та збереженню ланд-
шафтного заказника місцевого значення «Візирка» на період 2016-2020р.»]. До-
цільніше це сміття виносити в пакетах, що заздалегідь беруться в похід. 

Нажаль, сьогодні сміття стало невід’ємною частиною ландшафтного заказ-
ника і негативно впливає не тільки на етичне сприйняття природи, й викликає 
побоювання за здоров я відпочиваючих на озерах заказника «Візирка». Зараз 
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розроблена рекламний щит - в якому чітко сформульовані правила поведінки 
відпочиваючих у заказнику. А агітаційна робота сприяє збереженню та поши-
ренню рослинного та тваринного світу, а відпочиваючи чітко уявляють собі 
всю відповідальність про правила поведінки в заказнику та дозволені заходи.  

Аналіз навколишнього екологічного стану впливає на формування соціаль-
ної активності учнів, підтвердження цього - запитання, які у них виникають.  
Організуючі комплексну природоохоронну освіту і практичність діяльності уч-
нів в цьому напрямі, вчителі домагаються усвідомлення ними того важливого 
положення, що у природоохоронних проблемах збігаються різносторонні знан-
ня людей, інтереси різних галузей народного господарства різні сфери життя і 
діяльності суспільства, держави. На мій погляд, такий підхід до організації сус-
пільно корисної праці учнів забезпечує розв'язання і ряду педагогічних проблем 
зокрема формування активної життєвої позиції школярів виховання в них по-
чуття громадянськості. Сподіваюсь, що знання, отримані на уроках географії 
повинні бути реалізовані в практичній діяльності. Лише це дасть глибину пере-
конань і забезпечить активну позицію учня щодо збереження і поліпшення еко-
логії здоров’я біосфери. 

 
Т.В. Кость 

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Екологічне виховання - систематична педагогічна діяльність, спрямована на 
розвиток в учнів екологічної культури. Екологічна освіта розглядається як один 
із найпотужніших важелів повороту людства в його ставленні до навколишньо-
го середовища від руйнівного, споживацького до конструктивного, бережливо-
го, відновлювального. Екологічна освіта та виховання - один із аспектів гумані-
зації, який передбачає подолання споживацького ставлення до природи, еколо-
гічного невігластва і спрямований, зрештою, на відвернення загрози глобальної 
екологічної катастрофи. 

 Під екологічним вихованням розуміють виховання таких рис характеру, 
які проявляються у правильній поведінці по відношенню до навколишнього се-
редовища. Така поведінка повинна бути свідомою і безперервною протягом 
усього життя людини. Завдання екологічного виховання молодших школярів - 
сприяти накопиченню екологічних знань, виховувати любов до природи, праг-
нення берегти, примножувати її, формувати вміння та навички діяльності лю-
дини у природі.  

Спілкування з природою завжди було засобом виховання. Про її вплив на 
розумовий розвиток, на формування моральних та естетичних якостей особис-
тості писали видатні педагоги Ж.Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, Ф.А. Дістервег, 
К.Д.Ушинський. В.О.Сухомлинський доводив, що природа сама собою не ви-
ховує. Виховує лише активна взаємодія дитини з нею. Тому екологічне вихо-
вання та екологічна культура тісно пов'язані з природоохоронною діяльністю. 

Ефективним засобом формування екологічної культури є екологізація шкі-
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льної освіти, яка передбачає включення екологічних аспектів, що пов'язані з 
основним матеріалом, до складу практично всіх навчальних дисциплін. Загаль-
на мета екологічного виховання учнів може бути реалізована через систему та-
ких завдань: 

 - формування в учнів розуміння необхідної гармонії людини з природою; 
- оволодіння знаннями про природу (зокрема свого краю); 
- виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство, 

основу життя на Землі; 
- формування готовності до активної екологічної діяльності та основ глоба-

льного екологічного мислення. 
Особлива увага на в початкових класах приділяється формуванню умінь мі-

ркувати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, критично ми-
слити, самостійно обробляти інформацію з різних джерел, проводити дослі-
дження та експерименти щодо використання та ресурсозбереження у сім’ї, міс-
ті, селі. На уроках доцільно використовувати активні та інтерактивні форми, 
методи проведення: дискусії та обговорення; розв’язання проблем; мозковий 
штурм; робота в групах; інтерв’ю; анкетування; аналіз аргументів «за» і «про-
ти»; навчальні ігри; робота на місцевості (екскурсії); виставки. 
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О. П. Кісенко 

 

ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ОСВІТА В ІНТЕРЕСАХ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

На сучасному етапі реформування освіти має утвердитися нова позиція сто-
совно екологічної освіти, як до інструменту соціалізації індивідуума, його адап-
тації до життя в урбанізованому середовищі в умовах розвитку громадянського, 
інформаційного суспільства. Такий підхід до розуміння екологічної освіти дає 
змогу представити її як нову освітню галузь з надпредметними функціями, 
спрямованими на формування ціннісних орієнтацій ставлення до довкілля: при-
родного і штучного - перетвореного людською діяльністю, та внутрішнього сві-
ту самої людини, її здоров'я, духовних і матеріальних потреб. Екологічна освіта 
повинна отримати статус стратегічної, масштабної, важливої пріоритетної галу-
зі, з розширеним і оновленим змістом, формою та методами навчання 

Ключовим завданням освіти у сучасній школі є розвиток мислення, орієн-
тованого на стале майбутнє. Актуальність данної теми полягає в тому, що про-
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блема сьогодення - енергетика й енергозбереження, є актуальною не лише для 
навчального закладу, а й для нашої країни загалом. Я, як вчитель початкових 
класів,інтегрую принципи сталого розвитку в навчально-виховний процесс на 
уроках математики,української мови,літературного читання та інших з ме-
тою:формування в учнів уявлення про енергозберігаючі технології, розуміння 
ними необхідності бережливого ставлення до використання енергоносіїв. 

Ознайомлюю зі способами економії енергії.Розвиваю навички роботи із різ-
ними джерелами інформації, уміння формулювати думку про способи економ-
ного використання електричної та теплової енергії. Виховую почуття власної 
відповідальності за енергозбереження.Намагаюсь сприяти розвитку розвитку 
комунікативних навичок під час роботи у групі, уміння вислуховувати думку 
інших, формулювати власні переконання,виховую активну життєву позицію, 
почуття власної причетності до загальної справи, зокрема до проблем сім 
ї,школи,міста. Дієвими засобами екологічного виховання учнів є: 

Тренінгові вправи, яскравим прикладом яких є екологічні казки. Учням 
пропонують згадати в своєму житті якісь факти або події, пов’язані з природою 
(асоціації можуть бути як позитивні, так і негативні), які вразили їх настільки, 
що залишились у пам’яті. Приблизно через 10 хв. роздумів можна починати 
слухати «екологічні казки». Для допомоги учням можна запропонувати папір, 
олівці або фломастери. 

Заняття-тренінги, які бажано проводити на відкритому повітрі, в мальовни-
чому природному куточку. Це дає можливість учням глибше відчути свій 
зв’язок з живою природою. Крім того, вправи та режими, передбачені тренінго-
вою формою роботи, найвдаліше реалізуються саме в природі. Особливого зна-
чення при проведенні таких занять набуває робота з відчуттями, коли учні після 
відповідного завдання обмінюються своїм почуттєвим досвідом перебування в 
природі.  

Творча «терапія» - відображення людиною довкілля та почуттів, виклика-
них засобами мистецтва. Досить широко можуть бути використані засоби обра-
зотворчого мистецтва, ліплення (глина, пластилін), моделювання природними 
матеріалами, музикаВ структурі уроку творча «терапія» вдало інтегрується на 
будь-якому етапі його залежно від інформації, яку подає вчитель. Імітаційне 
моделювання - прогнозування та демонстрація природних процесів і фрагмен-
тів екологічної реальності шляхом відбиття створеної моделі через особистісну 
включеність у неї. В своїй роботі я використовую такі методи екологічної та 
енергоефективної освіти в інтересах сталого розвитку:  

Метод екологічних асоціацій. Прикладами реалізації цього методу у процесі 
розвитку ставлення до природи можуть бути використані вчителем такі асоціа-
тивні образи, як «танці» бджіл, екологічна «піраміда» тощо. 

Метод художньої репрезентації природних об’єктів. Скажімо, ставлення 
учнів до луки, озера чи лісу буде формуватися значно ефективніше, коли поряд 
з науковою інформацією вчитель буде використовувати поезію, класичні літе-
ратурні твори, музичні п’єси, твори живопису, графіки, декоративно-
ужиткового мистецтва. 

Метод екологічної рефлексії. Якщо школяр забув своєчасно полити кім-
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натні квіти, його можна запитати: «Що вони могли б про тебе подумати?». Без-
умовно, з погляду рослин він «виглядає» безвідповідальною, жорстокою люди-
ною. 

Метод екологічної ідентифікації, що полягає в педагогічній актуалізації 
особистої причетності людини до того чи іншого природного об’єкта, ситуацій, 
обставин, в яких він перебуває.  

Метод екологічної турботи полягає в педагогічній актуалізації екологічної 
активності особистості, спрямованої на надання допомоги і сприяння благу 
природних об’єктів.  

Метод ритуалізації екологічної діяльності полягає в педагогічній організації 
традицій і ритуалів, пов’язаних з діяльністю, спрямованою на світ природи. По-
тужний потенціал щодо реалізації цього методу акумульовано у традиціях 
українського народу (розчищення джерел і криниць, екологічні толоки, приваб-
лювання і охорона птахів, Різдвяні та Новорічні свята з традиційним Дідухом 
замість ялинки).  

Метод бесіди. Метод прикладу - врахування специфіки наслідування при-
кладу різними віковими групами; етапність наслідування; джерела для насліду-
вання; використання негативного прикладу у вихованні. Виховні функції при-
кладу різні: він може служити педагогу для конкретизації того чи іншого теоре-
тичного положення; на прикладі можна довести істинність певної моральної 
норми; приклад є переконливим аргументом. Особливість виховного впливу 
прикладу полягає в тому, що він діє своєю наочністю і конкретністю. Метод ін-
терв’ю. Метод анкетування. Метод спостереження. Метод гри. Екологічні ігри 
та завдання дають дитині змогу відчути себе частиною природи, реагувати на 
проблеми, викликають бажання допомогти природі, захистити її від небезпеки. 

Сюжетні ігри з екологічним змістом допомагають дітям ознайомитися з ді-
яльністю людей, які досліджують стан природи та охороняють її. 

 
О.В. Ілюшина 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  
В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Однією з найважливіших в ХХІ ст. стала проблема енергозабезпечення. Ро-
звиток енергетики в значній мірі визначає промисловий потенціал і темпи роз-
витку будь-якої держави, так як прогрес в машинобудуванні, металургії, елект-
ротехніці та інших галузях виробництва можливий тільки при забезпечення їх 
необхідною енергією. 

Від стану енергетики залежать не тільки темпи науково-технічного прогре-
су та виробництва, а і життєвий рівень людей. В світі сьогодні темпи зростання 
виробництва енергії перевищують темпи приросту населення, що обумовлені 
індустріалізацією, зростанням енергозатрат на одиницю продукції в сільському 
господарстві й гірничорудній промисловості. Енергетичний потенціал країни 
визначають її енергоресурси і паливно-енергетичний баланс. Енергоресурси ха-
рактеризуються запасами нафти, вугілля, природного газу, ядерного горючого 
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та гідропотенціалом. Паливно-енергетичний баланс показує розміщення палив-
них запасів, електростанцій і споживачів по території країни. 

Забезпечення паливом - одна з найзлободенніших сучасних проблем Украї-
ни. За даними українських вчених, наша держава забезпечена власним вугіллям 
на 95%, нафтою - на 8 % і природним газом - на 22 %. Енергозбереження, впро-
вадження нових технологій, що потребують менших затрат енергії, має бути 
основним напрямом подальшого розвитку народного господарства. За розраху-
нками вчених, зниження питомої енергомісткості національного доходу Украї-
ни вдвоє збереже споживання енергії. 

Енергозбереження і екологія - це життєво важливий фактор у всьому світі. 
Обумовлено це суттєвим дефіцитом електричної енергії. Щорічно енергозбере-
ження і екологія стають актуальними для нашого світу сьогодні. Ціна на приро-
дні запаси весь час росте, а їх кількість тільки лише зменшується. Ростуть ціни 
на електричну енергія, яку ми споживаємо, а екологічна ситуація в світі погір-
шується. 

Багато хто може задати зовсім логічне питання: який взаємозв’язок може 
бути між екологією та електроенергією? В наш час цю взаємодію видно, як ні-
коли раніше. Якщо в промисловості це помітно і очевидно, то в побуті прослід-
ковується другорядний взаємозв’язок. В наш час енергозберігаючі технології 
застосовуються набагато частіше, що дозволяє суттєво зменшити витрати на 
електричну енергію. Це мінімізує шкідливий вплив на природу, і це зовсім не 
дивно, адже кожен із нас прагне жити на прекрасній і чистій планеті Земля. То-
му часто виникають думки про те, що необхідно цінити чисту воду і повітря, 
натуральні продукти, а також здорову оточуючу нас природу. 

Сьогодні людство нарешті навчилося розуміти, що від якості води і повітря 
прямо залежить його здоров’я в майбутньому. В зв’язку з цим енергозбережен-
ня і екологія в наш час стоять на першому місці. Кожен із нас щоденно викори-
стовує всі знахідки суспільства, при цьому, залишаючи свій «екологічний слід» 
від цього. Всі вони засновані на споживанні енергії. Якщо ми не зупинимо своє 
бездумне, безжальне і безвідповідальне відношення до енергоресурсів, чи надо-
вго нам вистачить цих благ? За підсумками вчених на 800 років. А що буде да-
лі? Як яблуко на блюдці, у нас Земля одна. Не можна поспішати все вичерпати 
до дна. Не потрібно багато розуму добратися до схованих таємниць, розграбу-
вати всі багатства у майбутніх віків. 

Давайте замислимося ще раз, яка ціна нашої безгосподарності. Одна лампа, 
яку забули виключити, за 10 годин витрачає 1 кВт.-год. Електроенергії, чого 
вистачило б для: виробництва 20 кг хліба, видобутку 33 кг нафти, надою 40 л 
молока, виведення 30 курчат, виготовлення однієї пари взуття, виробництва 5 
кг сталі, виробництва 39 кг цукрового піску, видобутку 15 кг залізної руди, ви-
готовлення 1 м бавовняної матерії, видобутку 40 кг вугілля, а також для вигото-
влення 14 кг сиру, 25 кг муки і багато іншого.  

Правда, є над чим замислитись? Понад 20% всієї виробленої в Україні елек-
трики витрачається на освітлення вулиць, під’їздів, квартир, дитячих будинків, 
шкіл та університетів, лікарень тощо. Сьогодні для освітлення приміщень укра-
їнці використовують лампи розжарювання, компактні люмінесцентні та світло-
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діодні лампи. Але ж, лампи розжарювання змушують людей спалювати вугілля 
собі на загибель? Справа в тому, що лампи розжарювання споживають велику 
кількість електрики. А чим більше потрібно електрики, тим більше вугілля до-
водиться спалювати на ТЕС (теплоелектростанції), щоб її виробити. Чим біль-
ше на електростанції спалять вугілля, тим більше виділиться в атмосферу пар-
никового газу (вуглекислого) і тим сильніше буде парниковий ефект.  

Один із способів енергозбереження - використання енергозберігаючого 
освітлення. Економне використання електроенергії веде до збереження природ-
них ресурсів і охорони навколишнього середовища, оскільки ТЕС викидають у 
повітря тонни золи, пилу, шкідливі газоподібні продукти і хімічні сполуки, що 
негативно впливає на людину, тваринний і рослинний світ. ГЕС позбавляють 
нас родючої землі, а аварії на АЕС ставлять під загрозу саме існування людства. 

Якщо людина навчиться розумно використовувати енергію, альтернативні 
джерела енергії, вона вирішить таким чином багато своїх проблем. Ми будемо 
жити в дуже зручних, універсальних будинках, екологічно чистих і безпечних, 
де не потрібно буде замислюватися про те. Що нам коли-небудь не вистачить 
джерел енергії. 
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РОЗДІЛ VІІІ. 
 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 

Н.О. Андрієнко 
 

ОСВІТНІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ - ШЛЯХ ДО 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ У ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТАНДАРТУ НУШ 
 

Однією з першочергових задач соціально орієнтованої держави має бути 
сприяння розвиткові молодого покоління, задоволення його життєво важливих 
потреб для творчого розвитку. Воно передбачається Конституцією України, 
Конвенцією ООН про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечен-
ня виживання, захисту і розвитку дітей і Планом дій щодо їх виконання. Вті-
лення в життя вимог цих документів потребує невідкладних дій, спрямованих 
на ефективне вирішення головної проблеми забезпечення здоров’я дітей і мо-
лоді, що вмотивовано різким погіршенням стану їх фізичного, розумового і ду-
ховного розвитку.  

Здоров’я людини можна охарактеризувати як динамічний стан організму 
який відзначається повним фізичним, інтелектуальним, психічним, духовним і 
соціальним благополуччям і піддається впливові способу життя людини. Саме 
тому все істотніше відчувається гостра потреба у створенні системи формуван-
ня здорового способу життя з орієнтацією на нове розуміння взаємозв’язків 
Людини та Природи, сенсу життя, долі людства, а також того, що ми впливаємо 
на оточення, і самі перебуваємо під впливом інших людей. Крім того, необхід-
но виробити у людей ставлення до власного здоров’я як до найбільшої цінності. 
Це врешті-решт призведе до виховання творчої людини з новим світоглядом і 
профілактичною спрямованістю мислення, здатної вирішувати проблеми сьо-
годення.  

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті турбота 
про здоров’я молоді, виховання в неї культури здорового способу життя визна-
чається як одне з пріоритетних завдань. За даними Міністерства охорони здо-
ров’я України, серед дитячого населення за останнє десятиліття суттєво (в 1,5 - 
3 рази) зросла частота хронічних захворювань, які призводять до інвалідності. 
Це хвороби нервової, ендокринної, серцево-судинної, шлунково-кишкової, 
кістково-м’язової систем. Серед наших першокласників тільки 5 - 9% практич-
но здорових дітей. Кількість хронічно хворих дітей збільшується за роки нав-
чання у 2,5 рази, понад 50% школярів уже мають функціональні відхилення у 
діяльності різних систем організму, а 95- 97 % випускників завершують шкіль-
не навчання з тими чи іншими проблемами у стані здоров’я. Відмічається 
значне омолодження онкологічних захворювань, серцево-судинних. Є випадки 
інсультів та інфарктів у дітей віком до 15 років [3]. 

Найбільш руйнівний вплив на стан здоров’я молоді чинять шкідливі звички. 
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Сьогодні в країні спостерігається тенденція до збільшення проявів негативної 
поведінки серед дітей та молоді, прилучення до нікотину, алкоголю, вживання 
наркотиків, ранні сексуальні зв’язки, рання вагітність дівчат-підлітків. Усе це 
різко погіршує стан фізичного і психічного здоров’я підлітків. У дітей та молоді 
розвиваються агресивність, невдоволеність, почуття заниженої самооцінки, що 
нерідко спричинює конфлікти з однолітками, вчителями, батьками. Вибір спо-
собу поведінки у молодої людини існував завжди, але сьогодні в умовах вільної 
пропаганди алкоголю, тютюну, поширення ВІЛ/СНІДу та наркоманії цей вибір 
зробити непросто і часто він робиться не на користь здоров’я. 

Вирішення цієї проблеми є одним із пріоритетних завдань нового етапу ре-
формування освіти в Україні. Виправити ситуацію можна комплексом заходів, 
серед яких належне місце посідають заходи системи загальної середньої освіти. 
Передусім йдеться про збереження та зміцнення здоров’я учнів, формування 
мотивації на ведення здорового способу життя в навчально -виховному процесі 
школи [2]. Все це можливо лише за умови впровадження здоров’язберігаючих 
технологій в навчально-виховний процес школи. Технологія - це системний ме-
тод створення, застосування знань з урахуванням технологічних та людських 
ресурсів та їхнього взаємовпливу, що має на меті оптимізувати форми освіти. 

Серед загальної класифікації освітніх технологій виокремилася нова група - 
здоров’язберігаючі технології, які об’єднують в собі всі напрями діяльності 
загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здо-
ров’я учнів. Кожний вчитель повинен планувати та організовувати свою діяль-
ність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх 
суб’єктів педагогічного процесу, за умови постійної взаємодії з учнями, бать-
ками, медичними працівниками та шкільними психологами. Вітчизняні та зару-
біжні науковці (М.М. Безруких, К.Н. Смирнов) переконані, що до здо-
ров’язберігаючих освітніх технологій слід віднести всі педагогічні технології 
які не завдають шкоди здоров’ю учнів.  

Деякі вчені пропонують виокремити поняття «здоров’яформуючі виховні 
технології» розуміючи під ним психолого-педагогічні технології, програми, ме-
тоди спрямовані на виховання в учнів культури здоров’я, мотивації на ведення 
здорового способу життя і відношення до свого здоров’я, як найвищої цінності. 

Ефективність оздоровлення школярів у ході реалізації стандарту НУШ мо-
жлива за умови створення цілісної системи, що інтегрує оздоровчі освітні тех-
нології, досягнення сучасної медицини, залучення громадських організацій 
сфери формування здорового способу та профілактики девіантної поведінки 
молоді. Але особливе місце та відповідальність в оздоровчому процесі відво-
диться освітній системі, яка повинна зробити навчально-виховний процес здо-
ров’язберігаючим. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В СИСТЕМУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Здоров’я - стан живого організму, коли організм у цілому і всі органи здатні 
виконувати свої життєві функції. Охорона здоров’я громадян одна із функцій 
держави. Здоров’я - це не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, але 
й стан повного фізичного, психічного, соціального та духовного благополуччя. 

Отже, щоб бути здоровим, недостатньо мати тільки здорове тіло. Здорова 
людина значною мірою залежить від багатьох чинників довкілля, зокрема від 
особливостей навколишнього середовища, від способу життя людини, її духов-
ності, світогляду, ставлення до власного здоров’я та до інших людей і природи.  

Здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного жит-
тя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, 
яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та 
учнівської молоді. Турботу викликає різке погіршення стану фізичного та роз-
умового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й 
тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої. 

Поняття «здоров’язберігальні технології» об’єднує в собі всі напрями ді-
яльності вчителя щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів. 
Під здоров’язберігальними технологіями я розумію: створення сприятливих 
умов навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність 
вимог, методик навчання та виховання); оптимальну організацію освітнього 
процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігі-
єнічних норм); повноцінний та раціонально організований руховий режим. 

Слід зазначити, що впровадження здоров’язберігальних освітніх технологій 
пов’язую з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-
оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здо-
ров’язберігальних технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяль-
ності. Сутність здоров’язберігальних та здоров’яформувальних технологій пос-
тає в комплексній оцінці умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати 
наявний стан учнів, формувати більш високий рівень їхнього здоров’я, навичок 
здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального 
розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і здійснювати відповідні пси-
холого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпечення 
успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної «вартості», по-
ліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища. 

Слід зазначити, що здоров’язберігальна педагогіка не може бути представ-
лена як конкретна освітня технологія. Разом з тим, поняття «здо-
ров’язберігальні технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності освітнього 
закладу з формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів. Формування в 
учнів компетентного ставлення до власного здоров’я неможливе без реалізації 
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всіх складових здоров’я. 
  

Складові здоров’я 
Фізична складова Соціальна 

 складова 
Психічна  
складова 

Духовна складова 

Добре працюють 
усі органи; людина 
нормально розви-
вається і не хворіє  

Доброзичливі сто-
сунки людей; гарні 
побутові умови, 
що сприяють зміц-
ненню здоров’я 

Людина позитивно 
оцінює себе і ото-
чуючих; уміє дола-
ти невдачі; пово-
диться як господар 
свого життя 

Людина відчуває 
красу навколиш-
нього світу, чинить 
справедливо, живе 
з почуттям любові, 
співчуття та відпо-
відальності, прагне 
стати кращою 

 

Реалізація складових здоров’я здійснюється мною через: 
- фізичної складової: ранкову гімнастику, фізкультхвилинки, рухливі ігри, 

фізкультпаузи (оздоровчу рухову діяльність); контроль та самоконтроль за пра-
вильною поставою під час письма, читання, ходіння тощо; використання 
вправ щодо профілактики сколіозу, запобіганню гіподинамії; виконання диха-
льних вправ; виконання гімнастики для очей, точковий самомасаж біологічно 
активних точок обличчя й голови, щоб врешті «розбудити» дітей і створити 
відповідний робочий настрій на весь навчальний день; навчання народних засо-
бів оздоровлення та профілактики захворювань; знання свого особистого рівня 
здоров’я; навчання щодо дотримання режиму навчання, харчування, праці, від-
починку;  

- соціальної складової: використання засобів, які сприяють інтересу до на-
вчального матеріалу; створення умов для самовираження учнів; стимулювання 
аргументації відповідей; заохочування ініціативи учнів; розвиток інтуїції, твор-
чої уяви учнів; зосередження уваги на якості мовлення; демонстрація правиль-
ного мовлення; вчасне закінчення уроку; використання на уроці засобів: дифе-
ренційованого навчання; проблемного навчання; діалогового навчання; рефлек-
сивного навчання; колективної розумової діяльності; використання зв’язків з 
іншими предметами; використання матеріалу з інших сфер життєдіяльності; 
використання дидактичного матеріалу; надання різнорівневих домашніх за-
вдань; ініціація різноманітних видів діяльності; здійснення взаємоконтролю; 
навчання дотримання правил спілкування в класі, в громадських місцях; фор-
мування вміння уникати конфліктних ситуацій за алгоритмом «Стій! Подумай! 
Прийми рішення!»; виховання гуманного ставлення до людей з фізичними ва-
дами.  

- психічної складової: створення сприятливого психологічного клімату на 
уроці; дотримання позитивного мислення; демонстрацію ненасильницьких за-
собів навчання; формування вміння керувати своїми емоціями, почуттями; 
здійснення самооцінки, самоконтролю; здатність аналізувати наслідки дій шкі-
дливих звичок тощо; музикотерапію; кольоротерапію.  

- духовної складової: навчання доброзичливого ставлення до товаришів у 
класі, до учнів школи, до дорослих; навчання відповідальності за власні дії та 



 106

вчинки; навчання висловлювати свої погляди щодо здорового способу життя; 
навчання здатності бачити й сприймати прекрасне в житті, природі, мистецтві, 
літературі; навчання усвідомлення життєвих цінностей.  

Для досягнення мети виховати здорову націю застосовую такі групи за-
собів: рухової спрямованості (фізичні вправи, фізкультхвилинки, динамічні  
перерви, лікувальну фізкультуру, рухливі ігри та ін.); оздоровчі сили природи 
(сонячні та повітряні ванни, водні процедури,  фітотерапія, інгаляція, вітамі-
нотерапія та ін.); гігієнічні (виконання санітарно-гігієнічних вимог; особиста та 
загальна  гігієна, дотримання режиму дня та режиму рухової активності, ре-
жиму харчування та сну та ін.). 

На своїх уроках звертаю увагу учнів: щоб навчатися, подорожувати, займа-
тися спортом, допомагати по господарству батькам, збагачувати культурну 
спадщину людства, необхідне здоров’я. Отже, здоров’я - це те, без чого людині 
дуже складно активно і щасливо жити. Здоров’я слід розглядати не як щось на-
буте і незмінне, а як стан організму, що постійно змінюється. Необхідно завжди 
стежити за своїм здоров’ям і підтримувати його у гармонійній рівновазі з до-
вкіллям, а для цього потрібно вести здоровий спосіб життя. У житті важливо 
своєчасно відмовитися від того, що не потрібно душі. Сказати твердо «Ні!» не 
кожен уміє, але необхідно вчитися відстоювати себе, щоб не розчинитися як 
особистість. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 
 

Навчальний заклад сьогодні має створити оптимальні умови для збережен-
ня та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Мета здо-
ров’язберігаючих освітніх технологій навчання - забезпечити учням можливість 
збереження здоров'я за період навчання в школі, сформувати необхідні знання, 
вміння та навики здорового способу життя, навчити використовувати здобуті 
знання у повсякденному житті. Практика показує, що процес формування 
свідомого ставлення до власного здоров'я потребує обов'язкового поєднання 
інформаційного й мотиваційного компонентів із практичною діяльністю учнів, 
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що сприятиме оволодінню дітьми необхідними здоров'язберігаючими вміннями 
і навичками. Діяльність учителя щоурочно повинна бути орієнтована на фор-
мування в дітей стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров'я, 
почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров'я, поглиб-
лення знань, умінь та навичок, пов'язаних з усіма складовими здоров'я. 

Cучасний урок англійської мови вимагає від учнів максимальної концент-
рації уваги. Щоб уникнути втоми та перевантаження учнів, на своїх уроках на-
магаюся враховувати фізиологічні та психологічні особливості дітей, змінювати 
різні види робіт, використовую фізкультхвилинки, динамічні паузи, хвилинки 
релаксації, гімнастику для очей. Все це, безумовно, сприяє розвитку розумових 
операцій, пам'яті і одночасно відпочинку учнів. Обов'язковою умовою ефек-
тивного проведення подібних форм - позитивний емоційний фон. Учням 
надзвичайно подобаються такі відео-фізкультхвилинки, як «Head, Shoulders, 
Knees & Toes» [3] та «Fun Action-Verbs Song for Kids: What Can You Do?» [4]. 
Корисною є зарядка для зняття м'язового стомлення з пальців, особливо, в по-
чатковій ланці. Виконання пальчикових вправ, простих рухів руками допома-
гають прибрати напругу не тільки з самих рук, але й знімають загальну розумо-
ву втому. Наприклад: 

Tommy Thumb, Tommy Thumb, where are you? 
Here I am (діти показують великий палець правої руки), 
Here I am (діти показують великий палець лівої руки), 
How do you do (великі пальці обох рук «вітаються»). 
Виконання спеціальних комплексів вправ допомагають зміцнити очні м'язи, 

уповільнити розвиток патологічних процесів, наприклад: рух очима вгору і 
вниз з максимальною амплітудою. Перший час краще стежити очима за рушій-
ним предметом, наприклад, за олівцем, по мірі освоєння виконувати вправи без 
предмета, лише уявляючи його; рух очима за обрисами цифри 8 з гострими ку-
тами, розташовуючи римування відповідно обрисами 8, промовляючи: «That is 
the man who sat on my hat in the tram»; рух очима вгору і вниз, вліво, вправо 
можна робити під вірш: 

Look left, right.  
Look up, look down 
Look around. 
Look at your nose 
Look at that rose 
Close your eyes 
Open, wink and smile. 
Your eyes are happy again. 
Застосовую також ігри, які сприяють відпочинку та викликають позитивні 

емоції в учнів,зокрема ігри-пантоміми: показати зміною положення тіла різні 
дієслова руху (один учень показує, а решта дітей повинні відгадати слово); при 
вивченні алфавіту необхідно зобразити букву в повітрі рукою; при вивченні те-
ми «Animals and Pets» зобразити тварину рухом, мімікою, голосом, жестами. 

Рольові ігри дають можливість відтворення різних ситуацій: під час інтер-
в'ю, подорожі, в магазині тощо. Діти забувають про свій психологічний дис-
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комфорт, розвивають комунікативні навички. Гра пробуджує інтерес і актив-
ність дітей, дає їм можливість проявити себе в цікавій для них діяльності, спри-
яє більш швидкому і надійному запам'ятовуванню іншомовних слів та речень.  

Забезпечення максимально сприятливої, комфортної обстановки і створення 
у дітей позитивної емоційної налаштованості на уроці має стати основним зав-
данням вчителя. Переконана, що вчитель повинен постійно прагнути викликати 
позитивне ставлення до предмета, підвищувати інтерес і мотивацію школярів. 
Завдання освіти треба вирішувати разом з іншою важливою задачею - оздоров-
ленням. Тому наша справа - не нашкодити здоров'ю, а зміцнити його. Викори-
стання здоров'язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі дозво-
ляє учням більш успішно оволодіти необхідними знаннями на уроці, подолати 
труднощі, досягти мети і вирішити завдання навчання англійської мови, 
пам’ятаючи про те, що цінувати, берегти та зміцнювати своє здоров'я треба з 
раннього віку. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

 

Здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного жит-
тя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, 
яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та 
учнівської молоді. Увага до питання здоров'я школярів суттєво зросла. За 
останнє десятиріччя чітко спостерігаються такі фактори, які впливають на стан 
здоров'я учнів, а саме: зростання навчального навантаження, вільний час діти 
все більше проводять за переглядом фільмів, за комп'ютерними іграми. Завдан-
ня ж школи - зберегти, зміцнити здоров'я учнів, сформувати в них відповідаль-
не ставлення до власного здоров'я.  

Здоров'язберігаючі технології не є чимось невідомим, таємним, чудодійним. 
Грамотно складений розклад уроків, використання вчителями на уроках та на 
перервах прийомів рухової активності, нейтралізації стресів, організації гарячо-
го харчування, зв'язок навчального матеріалу з життям, озброєння учнів валео-
логічними та екологічними знаннями - це повсякденна діяльність нашої школи.  

Ефективність позитивного впливу на здоров'я школярів різних оздоровчих 
заходів визначається не хаотичністю методів, а системною роботою педагогіч-
ного колективу нашої школи за всіма напрямками. Практика показує, що про-
цес формування свідомого ставлення до власного здоров'я потребує обов'язко-
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вого поєднання інформаційного й мотиваційного компонентів із практичної ді-
яльності учнів, що сприятиме оволодінню дітьми необхідними здоров'язберіга-
ючими вміннями і навичками. Діяльність учителів нашої школи щоурочно орі-
єнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає визначення цін-
ності здоров'я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного 
здоров'я, поглиблення знань, умінь та навичок, пов'язаних з усіма складовими 
здоров'я (фізична, соціальна, психічна, духовна). Формування в учнів компе-
тентного ставлення до власного здоров'я неможливе без реалізації всіх складо-
вих здоров'я. 

Кожен ранок в нашому закладі починається з ранкової зарядки,яка прохо-
дить з музичним супроводом. Вона може бути представлена, як фізкультурною 
паузою, або дихальною гімнастикою. Головне, що весь клас збирається разом 
та налагоджується на робочий лад, отримує позитивні емоції, які допоможуть 
зробити робочий день кращим, а ще допоможуть «зберегти» перший урок від 
ранкових пробуджень. В музиці, як відомо, знаходиться величезний здо-
ров’язміцнюючий потенціал тому музичний супровід вчителя використовують і 
на уроках. Дослідження вказують на те, що будь-які дії, приклади, розповіді під 
музичний супровід залишаються у пам’яті дитини набагато довше. Крім того, 
учень, випадково знов почувши цю музику згадує про цікавий урок. Під час 
уроків проходять оздоровчі хвилинки, які комбінують в собі фізичні вправи для 
осанки, вправи для очей, рук, шиї, ніг. Фізичні вправи краще проводити під му-
зичний супровід. Цей прийом допомагає зняти втомленість, відновити рівнова-
гу учнів. Такі вправи ми впроваджуємо досить успішно, надаючи можливість 
проводити самим учням або поєднувати з елементами ігор. А після уроку учнів 
чекає «Цікава перерва».У початковій школі це ігри,які являються одним з ком-
понентів рухливого режиму дітей на протязі дня. Учні середніьої та старшіої 
ланкі із задоволенням слухають музику, вивчають один одного ритмічним та 
танцювальним вправам. 

В шкільній бібліотеці діє ляльковий театр. Гра допомагає розв’язати задачі 
різної важкості, формувати нові необхідні вміння та навички Всі бажаючі учні 
мають змогу погратися, спробувати себе актором, режисером, сценаристом, за-
пропонувани свій сценарій вистави, або із зацікавленістю подивитись виставу. 
Йде емоційне відновлення, підвищення самооцінки, зняття стресу. В коридорах 
та рекреації стоять різні лави, із деревени, до речі зроблені нашими учнями. Ра-
зом з фонтаном вони є чудовими. комфортними зонами відпочинку. Школу зба-
гачують киснем безліч кімнатних рослин, які знаходяться в класних кімнатах, 
коридорах, рекреації. Позитивно впливає, покращують емоційний стан учнів 
фотовиставки, де зображено наше цікаве, шкільне життя. 

Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров'я дітей та підлітків пот-
ребує пільної увага всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, 
представників громадськості. Однак особливе місце та відповідальність з оздо-
ровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна й має всі можливо-
сті для того, щоб зробити освітній процес здоров’язберігаючим, і в цьому випа-
дку мова йде вже не просто про стан здоров’я сучасних школярів, а про майбу-
тнє України. 
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І.В. Біленко 
 

ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НА УРОКАХ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ПРАЦІ 

 

«Турбота про здоров’я - це найважливіша праця вихователя. 
Від життєдіяльності, бадьорості дітей залежить 
Їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, 

міцність знань, віра у власні сили…» 
В.Сухомлинський[1]. 

 

Актуальність дослідження даної теми обумовлена модернізацією освіти, де 
одним із пріоритетних напрямів державної політики є робота зі збереження і 
зміцнення здоров’я дітей, що реалізується через систему здоров’язберігаючих 
технологій. Формування здоров’я та здорового способу життя учнівської моло-
ді визначено законодавством України як один з основних напрямків державної 
політики який передбачає необхідність здійснення багатовекторної діяльності 
[2]. 

Знання, володіння й застосування здоров’язбережувальних технологій є ва-
жливою складовою професійної компетентності сучасного педагога. Покладені 
на школу та вчителя такі, здавалося б, не властиві завдання - піклування про 
здоров’я учнів - обумовлені наступними причинами. По-перше, дорослі завжди 
несуть відповідальність за дітей, які знаходяться під їх піклуванням. Це стосу-
ється і здоров’я учнів. По-друге, більша частина бажаних і небажаних факторів, 
які впливають на здоров’я учнів, відбуваються саме у школі. І по-третє, сучасна 
медицина займається не здоров’ям, а хворобами, не профілактикою, а лікуван-
ням. Завдання школи інше - зберегти і зміцнити здоров’я своїх вихованців. От-
же, головною дійовою особою, яка піклується про здоров’я учнів у начальному 
закладі, є вчитель, який впроваджує та використовує у своїй роботі здо-
ров’язбергаючі та здоров’язміцнюючі технології. 

Здоров’язберігаючі технології на уроках обслуговуючої праці - завдання 
особливої ваги, оскільки урок - важка робота для учня, яка означає 45 хвилин 
концентрації уваги й напруги. На уроках потрібно створювати умови для здо-
рового розвитку дітей, а саме: 

1) дотримання фізіологічних основ навчально-виховного режиму; 
2) дотримання санітарно-гігієнічних умов і технологій навчання [3]. 
Важливим аспектом є і психологічний мікроклімат на уроках. В учнів роз-

винута інтуїтивна здатність вловлювати емоційний настрій учителя, тому з пе-
рших хвилин уроку, з привітання потрібно створити позитивний морально-
психологічний клімат для кожного учня. Наприклад, почати урок з організацій-
ного психологічного моменту, де за сигнальними ліхтариками визначається на-
стрій учнів. 

Створення здорового психологічного клімату на уроці досягається зміною 
різних видів навчальної діяльності, що змінюються через кожні 7-10 хв. Це і 
«мозковий штурм», і робота в творчих групах, і проведення практичних робіт, і 
складання та розв’язання кросвордів, і здійснення віртуальних мандрівок, і за-
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хист проектів тощо. Вони сприяють активізації ініціативи і творчого самовира-
ження учнів, розвитку пам’яті, логічного і критичного мислення, вмінню спіл-
куватися, не боятися висловлювати свою думку [4].  

Обов’язковою умовою проведення всіх уроків є заходи щодо профілактики 
стомлення, порушення постави, зору. Це так звані фізкультурні хвилинки. Гім-
настика для очей служить не тільки для профілактики порушень зору, але і ко-
рисна при неврозах, гіпертонії, підвищеному внутрішньочерепному тиску. На 
початку навчального дня, якщо урок обслуговуючої праці перший, можна про-
вести точковий масаж біологічно активних точок обличчя і голови, щоб остато-
чно «розбудити» дітей і задати відповідний робочий настрій на цілий день. Ду-
же добре, якщо запропоновані вправи для фізкультурних хвилинок органічно 
вплітаються в хід уроку. 

Значну роль у зміцненні здоров’я учнів відіграє також екологічний простір: 
провітрювання перед початком уроку, озеленення, освітлення кабінету. Сприя-
тливо на здоров’я і настрій впливають запахи, найкращим джерелом яких є кі-
мнатні рослини. Тому під час уроку можливе використання ароматерапії. Аро-
матерапія - це вплив ароматів на психічний і фізичний стан людини. Найбільш 
поширеними для використання є ефірні олії. Ефірні олії впливають на емоції 
людини. Кожній ефірній олії властива певна дія. Наприклад, аромат апельсина, 
знайомий з дитинства, несе із собою не тільки приємні спогади, а й підвищує 
оптимізм, віру у свої сили; м’ята - усуває почуття тривожності, напруги, допо-
магає перемагати хвороби; троянда - перетворить енергію озлоблення, розчару-
вання в енергію самовдосконалення; сосна - сприяє оновленню сил після важ-
кого емоційного удару, розвиває оптимізм. Вибирати ароматичні композиції 
потрібно, виходячи з віку і статі дитини, статури, темпераменту. 

Для уникнення перевантажень потрібно звертати увагу на нормування до-
машнього завдання, його об’єм і складність. Основні пункти завдання розгля-
даються на уроці, тому що він є основною формою педагогічного процесу, а 
додому залишається повторення. Усі приведені методи і прийоми здо-
ров’язберігаючих технологій допомагають кожному учню розвивати свої здіб-
ності, зберігати й укріплювати здоров’я. Якщо діти здорові, життєрадісні, тоді 
вони будуть успішними, із задоволенням приходитимуть до школи. Тому за-
вдання будь-якого вчителя - виховання у школярів потреби у здоровому способі 
життя, формування у них наукового розуміння пріоритету здорового способу 
життя та вироблення індивідуального способу збереження здоров’я. Уроки об-
слуговуючої праці мають для цього всі умови, якщо вдало застосовувати здо-
ров’язберігаючі технології на певних етапах уроку. 

Отже, сучасний урок має бути здоров’язберігаючим, здоров’яформуючим та 
здоров’язміцнюючим, спрямованим на формування позитивної мотивації на 
здоровий спосіб життя, учити культурі здоров’я на засадах розвитку життєвих 
навичок. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НА УРОКАХ ФІЗИКИ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 

ЯК НАЙВИЩОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ 
 

 «Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, і сила в’яне,  
і багатство без користі, і слово безсиле»  

 Герофіл  
 

Здоров’я підростаючого покоління - показник суспільного розвитку, могут-
ній чинник впливу на економічний і культурний потенціал держави. Здоров’я 
нації визначається рівнем здоров’я дітей. Тому перед педагогами актуальною 
залишається проблема: як зміцнити здоров’я учнів, як зменшити негативну дію 
факторів, що впливають на здоров’я дитини, як сформувати у школярів цінніс-
не ставлення до свого здоров’я і життя, до здоров’я оточуючих? Саме тому 
пріоритетним завданням освітнього процесу в сучасній школі є формування 
ключових компетентностей, одна з них - здоров’язбережувальна, тобто форму-
вання здорової особистості, здорової як фізично, так і духовно. Мета всіх здо-
ров’язбережувальних технологій - сформувати в учнів необхідні знання, вміння 
та навички здорового способу життя, навчити використовувати набуті знання в 
повсякденному житті.  

Роль шкільного курсу фізики щодо збереження здоров'я є значною, оскільки 
закони фізики становлять як теоретичну, так і практичну основу даного проце-
су. Зміст навчання фізики сприяє формуванню мотивації учнів щодо збережен-
ня різних видів здоров'я. Практично будь-яка тема шкільного курсу фізики має 
потенціал для формування правильного ставлення учнів до здоров'я, проте ефе-
ктивність залежить і від вибору форм та методів навчання. Фізика має потуж-
ний засіб впливу на учнів - це фізичний навчальний експеримент, представле-
ний у вигляді фізичних демонстрацій, фронтальних дослідів (експерименталь-
них завдань), лабораторних робіт, фізичного практикуму, домашніх експериме-
нтальних завдань. 

За роки навчання в школі дитина відвідує приблизно 10 000 уроків. Звичай-
но, ці уроки різні: цікаві, дуже цікаві, звичайні й нестандартні. З уроків, як із 
цеглинок, ми, вчителі, будуємо храм знань кожної дитини. На уроках учень фо-
рмується як особистість. Суспільство ставить перед кожною школою завдання, 
оновлюються цілі і зміст освіти, з’являються нові технології й засоби навчання. 
Але які б не відбувалися реформи, урок залишається головною формою нав-
чання; на ньому тримається сучасна школа, але сам урок повинен змінюватися.  

Сучасний урок - це перш за все урок, на якому вчитель вміло використовує 
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всі можливості для розвитку особистості учня, його активного розумового зро-
стання, глибокого й усвідомленого засвоєння знань, формування моральних за-
сад. З перших хвилин уроку, з привітанням повинна створюватися обстановка 
доброзичливості, позитивного настрію, оскільки в учнів добре розвинена інтуї-
тивна здатність сприймати емоційний настрій вчителя. Не стала винятком в 
цьому сенсі й організація початку уроку фізики. Всі діти люблять гратися, тому 
ігрові моменти проводжу в будь - якому класі. Для учнів це буде гра, а для нас - 
методичний прийом. Наприклад, у вправі «Вірю - не вірю» кожне запитання 
починається словами «Чи вірите ви, що…» або бліцопитування ланцюжком 
(перший учень ставить питання другому, другий - третьому і т. ін.). Методич-
ний прийом - вправа «Знайди помилку» сприяє виникненню ситуації успіху на 
уроці, а отже, й формуванню позитивного настрою до предмета. Наприклад: 
пропоную учням низку формул, серед яких є правильні й неправильні. Якщо 
можливо, то сформулюю тему й мету уроку віршами, наприклад: «Серпнева 
ніч. В тумані поле. В моїй руці твоя рука. І хрестять сиві видноколи, невтомні 
руки вітряка» (до теми «Випаровування і конденсація»; епіграфами: «Хто не 
знає руху - той не знає природи» Аристотель (до уроку з теми «Механічний 
рух»); прикрашую уроки легендами, наприклад: про Архімеда під час вивчення 
закону Архімеда та умов плавання тіл; біографіями видатних українських фізи-
ків, наприклад: Олександр Смакула (під час вивчення способів вирощування та 
очищення кристалів) або загадкою, відгадавши яку, учні формулюють тему 
уроку, наприклад: «Ввечері на землю злітає, вночі на землі перебуває, а вранці 
знову відлітає (роса).  

Здійснення ідеї організації здоров’язберігаючого освітнього процесу приз-
водить до необхідності використання динамічних пауз, тобто потрібно викори-
стовувати фізкультхвилинки, щоб дати нашим учням злегка порухатися і ски-
нути втомленість у м’язах. Витрачений час окупиться посиленням працездатно-
сті, а головне, зміцненням здоров’я учнів. Для того щоб навчити дітей піклува-
тися про своє здоров’я корисно на уроках розглядати завдання, які безпосеред-
ньо пов’язані з поняттями «знання свого тіла», «гігієни тіла», «правильне хар-
чування», «здоровий спосіб життя», «безпечна поведінка на дорогах». Під час 
вивчення теми «Механічний рух» учні називають основні принципи безпечної 
життєдіяльності, наводять приклади захисних реакцій організму, застосовують 
набуті знання в процесі розв’язання життєвих ситуацій, наприклад: автобус і 
тролейбус обходимо…, ніколи не вибігаємо на … дороги й не влаштовуємо на 
ній ігор, переходимо вулицю на…, переходимо вулицю, дивимося спочатку…,а 
дійшовши до середини дороги, -…(продовжити речення, вставити пропущені 
слова). Ми живемо в часи, коли вплив людини на навколишнє середовище мо-
же спричинити катастрофічні наслідки. Учням пропонується назвати ці загрози 
та оцінити ризики їх для життя та здоров’я. 

Отже, фізика як навчальний предмет має потужний потенціал для форму-
вання здоров’язбережувальної компетентності учнів основної школи. А це мо-
жливе за умови: включення до змісту уроків додаткової інформації прикладно-
го змісту, яка відображає значення фізики для збереження здоров'я людини і 
має міжпредметний зміст; спрямованості освітнього процесу на формування 
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мотивації здорового способу життя як під час навчання фізики, так і в повсяк-
денному житті; реалізації технологічного підходу, орієнтованого на збереження 
здоров'я учнів, розвиток їх пізнавальної активності. 

 

Н.В. Волк 
 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 
Турбота про людське здоров'я,  

тим більше про здоров'я дитини - це не просто комплекс санітарно-гігієнічних норм і 
правил,не зводиться вимог до режиму харчування, праці, відпочинку. 

Це, перш за все турбота прогармонійної повноті всіх фізичних і духовних сил, 
і вінцем цієї гармонії є радість творчості. 

В.А. Сухомлинський 
 

Зміни в суспільстві ведуть до зміни освіти. Будь-які зміни призводять до 
трансформації соціального замовлення, в різному ступені усвідомлених вимог 
до результатів навчання, виховання, розвитку.. Кожен з нас замислюється не 
тільки над своїм розумінням здоров'я, усвідомленням особливостей і меж цього 
поняття, а й розмірковує, як зберегти наявний потенціал дитини в процесі от-
римання освіти? Останні тридцять років багато вчених (фізіологи, психологи, 
звичайно ж, педагоги) знайшли відповіді на питання збереження і зміцнення 
здоров'я. Час йде, технічний прогрес, глобалізація, соціальні та економічні 
зміни змінили країну. Прийшов час тотальних реформ всієї системи освіти. 

Сьогодні зв’язок між сучасною, якісною освітою, здатною зберігати, 
зміцнювати і примножувати вміння (компетенції) в області здоров'я і перспек-
тивою побудови громадянського суспільства,ефективної економіки та безпеч-
ної держави очевидна. Суспільство, орієнтується на інноваційний шлях розвит-
ку. такі пріоритети змінюють палітру цінностей системи освіти. Здорова осо-
бистість - стимул до руху вперед. Пріоритети реформування освіти обертають-
ся навколо переосмислення ролі освіти. пріоритет індивідуального підходу по-
лягає в увазі до талановитих дітей, в активному використанні нових інфор-
маційних технологій, в збереженні здоров’я. Нові аспекти проблем здо-
ров’язберігания реалізуються у формуванні вміння вчитися все життя, освоюва-
ти нове, піклується про своє здоров’я як про фактори конкурентоспроможності. 
Інтенсифікація процесу отримання освіти розкриває нові грані здо-
ров’яорєнтованних технологійперед педагогічним співтовариством. 

Останні роки тенденція розглядати педагогічний процес не тільки як цілісне 
явище, що об'єднує навчання і виховання, а й оцінювати його потенціал, як для 
руйнування, так і для збереження здоров'я, увійшла в традицію. Педагогіка зба-
гатилася ідеями гігієни, фізкультури і психофізіології, перевівши їх в успішний 
досвід застосування аспектів збереження здоров'я в учасників освітнього про-
цесу. Здоров’яорієнтовані педагогічні технології в системі безперервної освіти 
стали традиційними технології. Крім усього, педагогіка прагнула відповідати на 
нові виклики, пов'язані зі становленням парадигми безперервної освіти протя-
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гом життя. Наша філія визначила основні завдання,які сьогодні повинна вирі-
шувати філія: філія є особливим освітнім простором, в рамках якого відбува-
ється не тільки формування соціально адаптованої особистості, її професійне і 
громадянське самовизначення, але і формується найважливіша, базова характе-
ристика, що забезпечує реалізацію всіх інших - здоров'я; мета інноваційних 
процесів полягає не тільки в підвищенні якості освіти, а й у зміцненні здоров'я 
учнів і в створенні психологічного комфорту учасникам навчального процесу; 
здоров'я випускників філії - один з важливих показників якості шкільної освіти.  

Завдяки загальному зусиллю вчителів, учнів і батьків щодо здо-
ров’язбереження, завдяки систематичній, послідовній і творчій роботі з ор-
ганізації фізкультхвилинок, динамічних пауз та ін. здоров’язберігаючим техно-
логіям забезпечується достатній рівень функціональної діяльності всіх органів 
та систем організму дітей на уроці, їхній загальний бадьорий стан. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ШКОЛИ 
ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Серед головних проблем сьогодення на одне з перших місць у державі в 
цілому та в освітній діяльності зокрема виходить проблема збереження 
здоров’я підростаючого покоління. Поняття «здоров’язберігаючі технології» 
об’єднує в собі всі напрями діяльності освітнього закладу з формування, 
збереження та зміцнення здоров’я молоді. Виробити в дітей активну життєву 
позицію, зміцнити їх фізично, духовно - найважливіші завдання педагогів. 
Адже здоров’я - це єдність фізичного психічного, духовного, соціального, інте-
лектуального та творчого аспектів здоров’я, а не лише відсутність хвороби або 
фізичних вад. Школа та вчитель повинні брати активну участь у збереженні 
здоров’я учнів. 

Дослідниками відзначається катастрофічне зниження рівня здоров’я 
молоді, що чинить негативний вплив на якість освітніх результатів. Знання, во-
лодіння і застосування здоров’язберігаючих технологій в умовах випереджаю-
чої освіти для сталого розвитку є важливою складовою професійної компетент-
ності сучасного педагога. Учителі у тісному взаємозв’язку з учнями, батьками, 
медичними працівниками, практичними психологами та соціальними педагога-
ми, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я дітей.  

Для більш повного розкриття проблеми здоров’язберігаючих освітніх тех-
нологій маємо охарактеризувати основні ризики для здоров’я у молодому віці: 
вживання алкоголю та наркотиків. Вживання алкоголю підлітками - одна з най-
гостріших проблем громадського здоров’я. Крім того, у багатьох країнах Євро-
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пи молоді люди нині мають доступ до широкого кола речовин, що вживаються 
найчастіше у поєднанні з алкоголем [6;7]; вживання наркотиків. Молоді люди 
чоловічої статі раніше пробують наркотики є вік від 12 до 18 років [3,с.100]; 
тютюнопаління та його наслідки [3,с.103]; малорухомий спосіб життя, пов'яза-
ний з комп’ютеризацією; надмірна вага та ожиріння [3,с.118]; репродуктивне 
здоров’я та фактори, що його зумовлюють; смертність у молодому віці.  

Постановка завдання здоров’язбереження в освітньому процесі може розг-
лядатися в двох варіантах - завдання-мінімум і завдання-оптимум. Завдання-
мінімум відповідає фундаментальному принципу медицини і педагогіки: «Не 
нашкодь!». Реалізація її робочої програми включає виявлення і каталогізацію 
чинників, що надають або потенційно здатних надати шкідливу (патогенну) дію 
на організм учня, - його фізичне, психічне (психологічне), репродуктивне, мо-
ральне здоров’я, і, надалі, усунення самих цих чинників або пом’якшення їх дії 
на учнів і педагогів. Відповідно, самі патогенні (або умовно патогенні) чинни-
ки, пов’язані з школою, освітнім процесом, можуть бути розділені на три групи: 
що стосуються гігієнічних умов освітнього процесу (гігієнічні), обумовлені ор-
ганізацією навчання (організаційно-педагогічні) і пов’язані безпосередньо з ро-
ботою вчителів, адміністрації, співробітників освітньої установи (педагогічні 
для психологотипу чинники) [5,с.19]. Таким чином, рішення завдання-мінімум 
з використанням здоров’язберігаючих освітніх технологій полягає в забезпе-
ченні таких умов навчання, виховання, розвитку, які не надають негативної дії 
на здоров’я всіх суб’єктів освітнього процесу. Це завдання аналогічне концепції 
охорони праці школяра. У традиційному розумінні, що склався в нашій країні 
ще в радянський час, охорона праці - це попередження травматизму і інших во-
чевидь шкідливих дій на здоров’ї виробничника. «Виробництво» школяра - йо-
го парта, клас, діяльність - навчання.  

Завдання школи полягає не лише в тому, аби зберегти здоров’я учнів на пе-
ріод навчання, але і в тому, аби підготувати їх до подальшого успішного і щас-
ливого життя, не досяжного без достатнього рівня здоров’я. Завдання здо-
ров’язберігаючої педагогіки - забезпечити випускникові школи високий рівень 
реального здоров’я, формувати культуру здоров’я, тоді атестат про середню 
освіту буде дійсно путівкою в щасливе життя самостійне життя, свідоцтвом 
уміння молодої людини піклуватися про своє здоров’я і дбайливо відноситися 
до здоров’я інших людей. 
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ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 
 

«Здоров’я - це ще не все, але все інше без нього - ніщо» - так говорить на-
родна мудрість. Саме тому, проблема здоров’я належить до глобальних про-
блем, вирішення яких зумовлює подальший розвиток суспільства. Особливої 
уваги потребує здоров’я молодого покоління, усвідомлення ним цінностей здо-
ров’я, розуміння визначальної ролі здорового способу життя. 

Здоров’я дитини, її фізичний і психологічний розвиток, соціальна адаптація 
у значній мірі залежить від умов її життя, насамперед умов життя у школі. Саме 
на роки навчання дитини у школі припадає період інтенсивного розвитку її ор-
ганізму. За останні роки з’явилось багато нових предметів, збільшився обсяг 
інформаційних навантажень, різко зросли інтенсивність та емоційна напруга 
навчального процесу. Також необхідно враховувати і несприятливі соціально-
економічні умови життя багатьох родин, і негативний вплив економічних фак-
торів, і порушення стану здоров’я, якість харчування, спадковість і низку інших 
факторів.  

Школа, де діти проводять більшу частину свого часу, має величезний вихо-
вний і здоров'язбережувальний потенціал. Школа в тісній взаємодії з сім'єю 
школяра може вирішити відразу декілька завдань: збереження і зміцнення здо-
ров'я та виховання гармонійно розвиненої, освіченої, творчої, соціально актив-
ної та відповідальної особистості. Усі ці завдання можна реалізувати лише ак-
тивно впроваджуючи у практику навчально-виховної роботи освітні здо-
ров’язбережувальні технології, які є стрижнем усіх педагогічних технологій, 
спрямованих на зміцнення та відтворення здоров’я учнів. «Здоров’язберігаючі 
технології» можна розглядати як технологічну основу прогресивної педагогіки, 
що оперує прийомами, формами і методами організації навчання й виховання 
дітей та молоді без шкоди для їхнього здоров’я.  

У пошуках шляхів збереження і зміцнення здоров’я дітей, профілактики за-
хворювань, формування здорового способу життя дітей звертаємося до талано-
витого вчителя В.О.Сухомлинського і знаходимо відповіді на всі запитання. 
Адже на першому плані у педагогічній діяльності В.О.Сухомлинського стояла 
проблема фізичного розвитку і здоров’я дітей. Турбота про здоров’я - це най-
важливіша праця вихователя … Якщо виміряти всі мої турботи і тривоги про 
дітей протягом перших чотирьох років навчання то добра половина їх про здо-
ров’я .- зазначав педагог - новатор [2,с.100].  

Вирішенню проблеми загального погіршення здоров’я молоді, що пов’язано 
з відсутністю мотивації до ведення здорового способу життя, може сприяти які-
сне викладання предмета «біологія» у загальноосвітньому навчальному закладі. 
Учитель, володіючи сучасними педагогічними знаннями, у постійній взаємодії 
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з учнями, їхніми батьками, медичними працівниками, шкільним психологом, 
класним керівником, повинен планувати та організовувати свою діяльність з 
урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педа-
гогічного процесу. Жоден шкільний предмет не має такої можливості, як біоло-
гія, в розкритті даної проблеми, але навчити дитину усвідомити цінність здоро-
в'я, керувати власним здоров'ям - завдання кожного вчителя-предметника.  

На своїх уроках я в першу чергу працюю над формуванням в учнів корис-
них навичок: навичок рухової активності, санітарно - гігієнічних навичок, на-
вичок раціонального харчування, режиму праці та відпочинку, навичок спілку-
вання та мислення, тренування волі. З метою збереження здоров’я учнів на 
уроці не допускаю перевантаження учнів навчальною інформацією, планую та-
кі види роботи, які сприяють зниженню втоми, а це і робота в групах, прове-
дення лабораторних досліджень та практичних робіт, складання та розв’язання 
ребусів, кросвордів, здійснення віртуальних мандрівок, проведення різних ти-
пів уроків біології тощо. В структурі уроку запроваджую фізкультхвилинки, 
рухливі ігри, виконання дихальних вправ та гімнастики для очей, проводжу на-
вчання використання народних засобів оздоровлення. 

У розвитку навичок здорового способу життя також допомагає позаурочна 
робота з учнями, а саме: конкурси, валеологічні акції, велосипедні подорожі, 
екскурсії тощо. Кожному від народження надається найцінніший дар - життя. І 
найдорожче, що є в житті - здоров’я. Але як це не дивно, люди інколи легкова-
жать своїм здоров’ям. Особливо молодь, адже для них все попереду - життя, 
щастя, успіх. Проте, це не завжди так. Іноді один необережний вчинок може 
зруйнувати всі мрії та плани. Саме тому, працюючи у напрямку формування у 
дітей засад здорового способу життя, потрібно намагатися допомогти дітям 
оволодіти необхідними знаннями, здобути певні вміння та навички, які сприя-
тимуть їхньому життєвому успіху. У Леонардо да Вінчі є такі слова: «Пам’ятай, 
життя є дар, великий дар. І той, хто його не цінує, цього дарунку не заслуго-
вує». Завдання усіх педагогічних працівників - навчити дітей цінувати своє 
здоров’я, відповідально поводитися, робити правильний вибір і нести відпові-
дальність за предмет свого вибору.  
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ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРІАТЛОНІСТА В ПЛАВАННІ 
 

Тріатлон - це багатоборство, що містить в собі плавання, їзду на велосипеді 
та біг. Частіше за все, змагання з тріатлону розпочинаються з плавання і прохо-
дять у відкритих (природних) водоймах. Тому, в діяльності змаганнь з плаван-
ня, тріатлоністи нерідко використовують спеціальні костюми для плавання, 
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більш за все, для недостатньо підготовлених спортсменів в плаванні, а також, 
для попередження небезпеки переохолодження під час проведення змагань в 
прохолодній воді. 

Мета роботи - досліджувати можливості використання різних типів ко-
стюмів в тренувальній і змагальній діяльності тріатлоністів з плавання, як засо-
бу, що підвищує спортивний результат. У дослідженнях брали участь спортс-
мени з різною плавальною підготовкою. Тестові завдання були адекватні харак-
теру спортивної діяльності. Використовувалися тести «3 X25 м з інтервалом 
відпочинку 2 хв.», «10 X50 м з інтервалом відпочинку 30 с», «плавання на 1000 
м, 1500 м, і 2000 м», «плавання на прив'язі впродовж 30 с». В процесі експери-
менту використовувався перехресний метод дослідження. Дані про спортивні 
результати в тріатлоні і його окремої дисципліни - плавання, були отримані на 
підставі аналізу протоколів змагань. 

Отримані результати досліджень свідчать про те, що використання 
спеціальних плавальних костюмів досить позитивно впливає на результативну 
діяльність тріатлоністів. Результати педагогічного експерименту виявили ста-
тистично достовірні відмінності щодо спортивних результатів у групах спортс-
менів низької кваліфікації з плавання (II спортивний розряд і нижче) при про-
ходженні різних дистанцій без плавального костюма та, зокрема, в костюмі 
(Р<0,05). У групі спортсменів що мають І спортивний розряд і вищі спортивні 
розряди з плавання, у 75% спортсменів, що брали участь в експерименті, ви-
явилося поліпшення результатів при використанні спеціальних плавальних кос-
тюмів. Проте, ці відмінності статистично недостовірні (Р>0,05). 

Таким чином, як показали наші дослідження, ефективність застосування 
плавального костюма в процесі змагальної діяльності тріатлоніста визначається 
кваліфікацією спортсмена, дистанцією плавання і температурними показника-
ми води. Результати дослідження дозволяють запропонувати спортсменам і 
тренерам низку практичних рекомендацій по застосуванню в сучасній спортив-
ній діяльності тріатлоніста спеціальних плавальних костюмів. 

Використання костюма рекомендується усім тріатлоністам, що беруть уч-
асть в плаванні на дистанціях понад 1500 м або на коротших дистанціях при 
температурі води нижче 18 градусів.  Для забезпечення безпеки при проведенні 
змагань з тріатлону на дистанції з плавання більш ніж 1500 м, доцільним є за-
стосування костюмів, що захищають усе тіло. Для спортсменів, що мають до-
сить високу плавальну підготовку при плаванні на 1500 м доцільне застосуван-
ня костюмів, що захищають головним чином тулуб, які не мають рукавів, і з се-
редньою довжиною в області ніг. 

Необхідно використовувати костюми в тренуванні тріатлоністів з плавання 
для формування нової основи рухової навички.  Плавання в костюмі доцільно 
включати на протязі усього річного циклу, головним чином впродовж змагаль-
ного періоду, особливо на етапі безпосередньої підготовки до змагань. Обсяг 
плавання в костюмі на тренувальному занятті визначається індивідуальними 
особливостями тих, що займаються, а також, температурою води. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТРЕНІНГУ ТА ІГРОВИХ ВПРАВ  
НА УРОКАХ «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я» З МЕТОЮ ЕФЕКТИВНОЇ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
 

Діти - майбутнє кожної держави, перспективи її економічного, соціального 
та духовного розвитку. Здоров’я завжди було головним чинником безпеки на-
ції. Але саме на початку третього тисячоліття ця істина почала звучати, як дзвін 
на сполох. Завдання поліпшення здоров’я школярів не може бути вирішене 
тільки зусиллями медиків. Здоров’я має бути одним із результатів освіти. Орга-
нізація навчально-виховного процесу курсу «Основи здоров’я» спрямована на 
формування соціальної, культурної, комунікативної, інформаційної і творчої 
компетенцій учнів. Успішна реалізація програми курсу можлива лише на заса-
дах активної співпраці всіх учасників цього процесу - педагогів, учнів та їх ба-
тьків. 

Інтерактивні методи в освіті найбільш результативні, а тренінг серед них є 
цілісним та ефективним видом групового та індивідуального навчання. Особ-
ливість тренінгу в тому, що його учасники навчаються, виконуючи практичні 
завдання тренера. Обсяг практичної частини тренінгу повинен, як мінімум, до-
рівнювати теоретичній, а в ідеалі, перевищувати її. Тренінг триває, як правило, 
недовго. Головна, відмітна риса тренінгу - моделювання та вирішення практич-
них завдань. Під час тренінгу створюються рівні можливості для всіх учасників 
і учасниць. Тренінг формує у членів групи почуття довіри одне до одного, до 
тренерів, а також до нових ідей і нової інформації. Ефективність тренінгів по-
лягає в тому, що учні не тільки отримують інформацію, а мають змогу поділи-
тися зі своїми друзями власними знаннями та прикладами з життя. Учнів заці-
кавлює нетрадиційне проведення уроків.  

Я працюю над проблемою «Впровадження тренінгових форм навчання на 
уроках «Основи здоров’я» з метою ефективної соціалізації особистості» і бачу, 
як застосування цих форм стимулює учнів до спілкування, зацікавлює їх та зні-
має напруженість. Один із прикладів таких методик: «Мозковий штурм» - прос-
тий і ефективний в учбовій практиці. Мета його - зібрати якомога більше ідей 
від усіх учасників по певній темі за короткий проміжок часу. На першому етапі 
висловлюються всі бажаючі без жодних оцінок, обговорення або впорядку-
вання. Тренери беруть участь у генерації ідей, особливо коли пропозиції вичер-
пано. Висловлені ідеї записують на чистому аркуші фліп-чарту (плакаті, дош-
ці). Другий етап - обговорення, класифікація, відбір перспективних пропозицій. 
Підсумки можна провести як резюме мозкового штурму, або зробити це, вико-
ристовуючи методи аналізу, обговорення чи провести роботу в малих групах. 
Зазвичай, мозковий штурм проводиться у темпі, стисло.  

Інший метод - «Обговорення», успішність якого залежить від уміння трене-
рів ставити запитання для досягнення певної мети. Те, як тренер реагує на запи-
тання та коментарі, є вирішальним у створенні конструктивної атмосфери. Ко-
лективне обговорення може бути при умові наявності відкритих запитань. Від-
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криті запитання, як правило, починаються словами «що», «коли», «який», «чо-
му», «як», не підводять до простої відповіді «так» чи «ні». Відкрите запитання 
стимулює самостійне мислення та обговорення. Краще, коли запитання короткі 
та конкретно сформульовані. Тренери мають бути уважними до всіх, доповню-
вати відповіді власними аргументами, заохочувати менш активних учасників, 
підтримувати їхню впевненість і т.д.  

Важливим, стимулюючим навчальним методом, коли вся група обговорює 
ідеї чи події, що стосуються певної теми, є робота в колі. Вона починається за 
правилом добровільності і проводиться структуровано (говорять всі по черзі, 
колу) чи не структуровано (за бажанням). При роботі учасники мають рівні мо-
жливості говорити і бути почутими. Коло має бути правильної форми і замкне-
ним. Це забезпечує відчуття цілісності та захищеності.  

Заняття може, також, проводитися у складі всієї групи чи в малих групах. 
Перше з них полягає в тому, що всі учні сидять разом, а їхня увага зосереджена 
на лідерові групи. Такий вид роботи застосовується під час читання лекцій, ко-
лективної презентації, обміну результатами роботи, виконаної у складі малих 
груп. Переваги групової роботи полягають в тому, що з інформацією і досвідом 
можуть ознайомитися всі члени групи. Робота ж у малих групах надає змогу 
всім учасникам діяти, практикувати і отримати навички співробітництва, міжо-
собистісного спілкування. 

Дуже цікаві є такі інтерактивні вправи, як «Гармошка», «Міф чи реаль-
ність», «Ми - чемні, виховані, культурні», «Вірно - невірно», «Зворотній 
зв’язок», «Правда чи ні», «Мікрофон». Їх я використовую у своїй практиці. Але 
жоден урок не обходиться без самого цікавого елементу. Це - рухавки. Вони ак-
тивізують психофізіологічні процеси організму, підвищують увагу, сприяють 
створенню невимушеної, довірливої атмосфери. Можуть виконуватися у різних 
формах - у парах, з усіма учасниками, якщо є можливість - із музичним супро-
водом, для створення відповідного настрою. 

В інформаційному суспільстві з кількістю знань, що зростають і змінюють-
ся дедалі швидше, усе більше цінується вміння знайти, засвоїти і використати 
конкретні знання. Тому так важливо формувати у школярів соціально-
психологічні компетентності, що найефективніше реалізується на тренінгу. Та-
ким чином, при виборі різних форм і методів навчання з «Основ здоров’я» учи-
тель повинен зорієнтувати учнів, перш за все, на практичне застосування здо-
бутих на уроці знань, а головне - сформувати життєві навички, від яких залежа-
тиме здатність навчатися упродовж життя, здобувати нові уміння, розв’язувати 
різні завдання, примножувати цінності.  
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Н.Ю. Дерев'яна 
 

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного жит-
тя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Турботу викликає різке погіршення 
стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження 
рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо ди-
тячої. Вступаючи до школи, 85% дітей мають ті чи інші порушення соматично-
го та психічного характеру, зростає кількість дітей, які мають психоневрологіч-
ні захворювання. Відомо, що найважливішим показником здоров’я людини є її 
фізичне та психічне благополуччя. Фізичне здоров'я - це досконалість саморе-
гуляції в організмі, гармонія фізіологічних процесів, максимальна адаптація до 
навколишнього середовища (педагогічне визначення), а також - це стан зрос-
тання і розвитку органів і систем організму, основу якого складають морфоло-
гічні і функціональні резерви, що забезпечують адаптаційні реакції (медичне 
визначення). Чинниками психічного здоров'я при цьому виступають висока сві-
домість, розвинене мислення, велика внутрішня і моральна сила, що спонукає 
до творчої діяльності (педагогічне визначення) та стан психічної сфери, основу 
якої складає статус загального душевного комфорту, адекватна поведінкова ре-
акція (медичне визначення). 

Мета сучасної школи - підготовка дітей до життя. Кожен учень має отрима-
ти під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійс-
нення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здо-
ров’язберігаючої педагогіки. Учитель, володіючи сучасними педагогічними 
знаннями, при постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними пра-
цівниками та шкільними психологами, планує й організовує свою діяльність з 
урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педа-
гогічного процесу. У своїй роботі він звертається до різноманітних педагогіч-
них технологій. 

У класифікації освітніх технологій останнім часом виокремилася група - 
здоров’язберігаючі технології. Поняття «здоров’язберігаючі технології» 
об’єднує у собі всі напрямки діяльності загальноосвітнього навчального закла-
ду щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я. Під здо-
ров’язберігаючими технологіями вчені пропонують розуміти: сприятливі умови 
навчання дитини у школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, 
методик навчання та виховання); оптимальну організацію навчального процесу 
(відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних 
норм); повноцінний та раціонально організований руховий режим. 

Здоров’язберігаючі технології дозволяють: сформувати соціальну зрілість 
учня; забезпечити можливість учням реалізувати свій потенціал; зберегти і під-
тримати фізіологічне здоров'я учнів. Для досягнення мети здоров’язберігаючих 
освітніх технологій застосовуються такі групи засобів: рухової спрямованості 
(фізичні вправи, фізкультхвилинки, динамічні перерви, лікувальна фізкультура, 
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рухливі ігри та ін.); оздоровчі сили природи (сонячні та повітряні ванни, водні 
процедури, фітотерапія, інгаляція, вітамінотерапія та ін.), гігієнічні (виконання 
санітарно-гігієнічних вимог; особиста та загальна гігієна, дотримання режиму 
дня та режиму рухової активності, режиму харчування та сну та ін.). 

У здоров’язберігаючих освітніх технологіях застосовуються дві групи ме-
тодів: специфічні (притаманні тільки процесові педагогіки) та загально-
педагогічні (застосовуються в усіх випадках навчання та виховання). Серед 
специфічних методів на основі існуючої педагогічної практики можна виокре-
мити такі: оповідання, дидактичне оповідання, лекція, демонстрація, ілюстра-
ція, відеометод вправи, практичний метод, ситуативний метод, ігровий метод, 
активні методи навчання та ін.У структурі методу виокремлюють певні прийо-
ми як його складові та окремі етапи під час реалізації. Прийоми можна класи-
фікувати так: профілактично-захисні (особиста гігієна та гігієна навчання); 
компенсаторно-нейтралізуючі (фізкультхвилинки, оздоровча, пальчикова, ди-
хальна, коригуюча гімнастики; масаж, психогімнастика та ін.); стимулюючі 
(елементи загартування, фізичні навантаження, прийоми психотерапії та фіто-
терапії); інформаційно-навчальні (листи, що адресуються батькам, учням, педа-
гогам). Використання методів та прийомів залежить від професійних здібностей 
учителя, його особистої зацікавленості; від регіональних та місцевих умов. 
Тільки об'єднавши всі окремі підходи в єдине ціле, можна створити оздоровчий 
освітній простір, де будуть реалізовані ідеї здоров’язберігаючої педагогіки. 

Мета всіх здоров'язберігаючих освітніх технологій - сформувати в учнів не-
обхідні знання, вміння та навички здорового способу життя, навчити їх викори-
стовувати отримані знання в повсякденному житті. Вирішення проблеми збе-
реження здоров'я дітей та підлітків потребує уваги всіх зацікавлених у цьому: 
педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Однак особливе місце 
та відповідальність за оздоровчу діяльність відводиться освітній системі, яка 
повинна й має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес здо-
ров’язберігаючим.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Найбільша цінність суспільства - людина. Сучасна школа виховує людину 
майбутнього. Головне її завдання - адаптувати дитину до життя в соціумі. Але 
для цього варто створити такі умови, які допоможуть дитині осмислити своє 
життя, усвідомити цінність власного здоров’я, що є необхідною умовою для 
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майбутнього вирішення щоденних життєвих завдань та проблем. Не є новою 
думка, що ні краса, ні розум нічого не варті без здоров’я. І якщо ми прагнемо 
стати європейською державою, то маємо насамперед подбати про здорове по-
коління. Здоров’я - це стан повного психічного, фізичного і соціального добро-
буту, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад. 

Як ми розуміємо «здоров’я» ? У фізичному плані - дозволяє впоратися з 
навчальним навантаженням, втомою. У соціальному плані - учень більш кому-
нікабельний, гарний співрозмовник. В емоційному плані - учень урівноваже-
ний, здатний радіти і дивуватися. В інтелектуальному плані - гарні розумові 
здібності, дитина спостережлива, самоосвічена. У моральному плані - признає 
загальнолюдські цінності. Поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує в 
собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збе-
реження та зміцнення здоров’я учнів.Мета здоров’язберігаючих технологій: 

1. Попередження втоми, нервового виснаження, напруження. 
2. Підвищення розумової діяльності. 
3. Мобілізація всіх психічних процесів. 
4.  Розвиток зацікавлення до самопізнання. 
Впровадження здоров’язберігаючих технологій потребує від учителя, по-

перше, не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг на-
вчальної інформації й способи її надання, враховувати інтелектуальні та фізіо-
логічні особливості учнів, індивідуальні мовні особливості кожного учня. На-
магатися планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми. Аби за-
безпечити підхід до розв’язання цього завдання, було створено систему впрова-
дження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес. Аналіз 
класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає можливість виок-
ремити такі типи: 

Здоров’язберігаючі - технології, що створюють безпечні умови для перебу-
вання, навчання та праці в школі на ті, що вирішують завдання раціональної ор-
ганізації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних 
особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного на-
вантажень можливостям дитини; 

Оздоровчі - технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізич-
ного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я : фізична підго-
товка, загартовування, гімнастика, музична терапія; 

Технології навчання здоров’ю - гігієнічне навчання, формування життєвих 
навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів), профілактика травматиз-
му та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання.  

Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предме-
тів загально-навчального циклу, введення до варіативної частини навчального 
плану нових предметів, організації факультативного навчання та додаткової 
освіти - предметів: основ здоров’я, уроків фізичної культури, Я у світі (з 3 кл.). 

Здоров’язберігаючі технології передбачають: зміну видів діяльності, чергу-
вання інтелектуальної, емоційної, рухової видів діяльності; групової й парної 
форм роботи, які сприяють підвищенню рухової активності, вчать вмінню по-
важати думки інших, висловлювати власні думки інших, висловлювати власні 
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думки, правилам спілкування; проведення ігор та ігрових ситуацій, нестандарт-
них та інтегрованих уроків. Слід зазначити, що поняття «здоров’язберігаюча» 
можна віднести до будь-якої педагогічної технології, яка в процесі реалізації 
створює необхідні умови для збереження здоров’я основних суб’єктів освітньо-
го процесу - учнів та вчителів. І саме головне, що будь-яка педагогічна техно-
логія має бути здоров’язберігаючою. Знання, володіння і застосування здо-
ров’язберігаючих технологій є важливою складовою професійної компетентно-
сті сучасного педагога. 

Отже, головною дійовою особою, яка піклується про здоров'я учнів у нача-
льному закладі, є учитель, який впроваджує та використовує у своїй роботі здо-
ров’язбергаючі та здоров’язміцнюючі технології. 
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ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ ПРОСТІР ПОЗАШКІЛЬНОЇ УСТАНОВИ: 
МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ (З ДОСВІДУ РОБОТИ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ) 
 

Здоров'язберігаючий простір позашкільної установи був започаткований 
одним з перших на Україні у ДОЕЦ. Розроблений за оригінальними комплекс-
ними програмами він почав використовуватися у Дитячому оздоровчо-
екологічному центрі з перших днів заснування Центру в 1994 році. У 2009-2010 
роках була створена міцна районна мережа шкіл сприяння здоров’ю та застосо-
вана та реалізована районна довгострокова програма «Школа сприяння здо-
ров’я» на базі ДОЕЦ, яка здійснювала координацію освітньо-інформаційної ді-
яльності. Педагогами ДОЕЦ розроблені 4 програми: 1. Комплексна програма 
оздоровчо-екологічного лекторію «Створи себе і красу навколо себе». 2. Ком-
плексна програма: «Шляхи соціалізації дітей та молоді з особливими потреба-
ми». 3. Комплексна програма оздоровчих груп раннього розвитку. 4. Комплекс-
на програма: «Літня школа радості та здоров’я» [1]. У важких умовах існування 
ДОЕЦ з квітня 2015 року пов’язаних з новим керівництвом, (директор Сергієн-
ко Ірина Миколаївна), знищені напрацювання, комплексні програми та струк-
тури попереднього періоду, часткове цю роботу продовжують керівники гурт-
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ків оздоровчо-екологічного відділу: Базілевич Алла Миколаївна, Зарубіна Те-
тяна Володимирівна, Яценко Валентина Михайлівна та інші [1,2]. Їх досвід до 
2015 року, неодноразово був описаний та досліджений в Україні та за її межа-
ми. Велику роль у втіленні розробок здоров’язберігаючих технологій на Україні 
зіграла перший директор ДОЕЦ, відмінник освіти України Герасімова Альбіна 
Степанівна (1994-2015 рр.), разом з педагогами - новаторами та методистами 
ДОЕЦ: професором, доктором медичних наук Удовицької Оленою Васильов-
ною (1998-2005 рр.), доктором психологічних наук, кандидатом медичних наук, 
спеціалістом вищої категорії Слободяником Геннадієм Івановичем, Бойко Раї-
сою Володимирівною, Салій Іриною Миколайовною, Фроловою Іриною Леоні-
дівною, Пітик Вітою Вікторовною, Масловою Зоєю Іванівною (1999-2015 рр.), 
Циганковою Валентиною Іванівною(2006-2015рр.), Марченко Галиною Павлів-
ною (1994-2017 рр.), Панченко Наталією Вікторовною та ін. [2]. 

Корисним для розвитку та впровадження здоров’язберігаючих технологій в 
Україні став методично - навчальний проект : «Здоров'язберігаючий простір по-
зашкільної установи: методологія і технологія організації роботи» фахівців з 
Республіки. Білорусь. Цільове призначення проекту - це розвиток професійної 
компетентності педагогів по створенню здоров'язберігаючого простору у різних 
формах роботи. Програма навчання розрахована на три роки. Форми роботи - 
лекційні і семінарські заняття, методичні практикуми тощо. Зміст теоретичного 
курсу припускає вивчення наступних тем: 

1.Концептуальні основи моделі здоров'я (здоров'я нації як показник якості 
життя населення, поняття про здоров'я: медичний і педагогічний аспекти). 

2.Здоров’язберігаючі параметри освітнього процесу. 
3.Здоров’яутворюючі технології формування культури здорового способу 

життя, культури безпечної життєдіяльності (суть і зміст технологій 
:кінезітерапія, арт- терапія). 

4.Профілактика аддиктивності: моделювання тематичних інформаційно-
освітніх програм. 

5.Мотиваційні основи здоров'язберігаючого простору (методики проведен-
ня занять з урахуванням статевих та вікових особливостей; методики профі-
лактичної роботи з сім'ями соціального ризику). 

6.Моніторинг якості здоров'язберігаючого простору (суть, специфіка, кри-
терії діагностики і моніторингу). 

Теоретичний курс органічно доповнюється практичним блоком.. В ході ре-
алізації даного методичного навчального проекту в 2014-2015 навчальному році 
продуктивними формами роботи по актуалізації знань педагогів в області здо-
ров'язберігаючого процесу, по розвитку їх активності, рефлексії, мотивації на 
формування ціннісного пріоритету здоров'я з'явився: цикл методичних практи-
кумів «Профілактика аддиктивності», міська і республіканська виставки мето-
дичних матеріалів «Розвиток фізичної культури і спорту, формування здорово-
го способу життя». Аддиктівність- це у широкому сенсі нав’язлива потреба у 
певній діяльністі. Термін часто використовувається для таких явищ, як лікар-
ська залежність та наркоманія. Зараз більш застосовується до психічних за-
лежностей - ігроманія, інтернетманія, фанатизм та інші. 
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В ході обговорення білоруські педагоги не тільки висловили свої думки з 
проблеми, але і поділилися досвідом роботи на сторінках білоруського журналу 
«Педагогічна Дума»,що дозволило провести своєрідну експертизу відповідності 
нашого практичного досвіду сучасним підходам медичної науки. Всі ці складо-
ві знайшли віддзеркалення в цільовій програмі: «Культура здоров'я», яка явила-
ся результатом колективної праці педагогічного проектування декількох колек-
тивів позашкільної освіти Республіки Білорусь. У 2014-2015 навчальному році 
реалізація методичного навчального проекту «Здоров'язберігаючий простір по-
зашкільної установи: методологія і технологія організації роботи» продовжува-
лася. Ми вчилися, як стати «вчителями здоров'я». Акцент в організації методи-
чного забезпечення педагогічної діяльності ставився на проектний блок та ди-
ференціацію його змісту.  

Методичне забезпечення в практиці здоров'язберігаючого простору ми ба-
чили в професійному розвитку педагога. Останнє включає в собі розвиток інди-
відуально-особових якостей, професійних цінностей і мотивів, професійної 
компетентності, що можливо за умови організації інноваційного методичного 
простору: розвиток інфраструктури методичної служби у формі експеримента-
льних майданчиків, лабораторій перспективного і актуального педагогічного 
досвіду; розширення спектру методичних навчальних проектів; моделювання 
нових форм навчання педагогів з урахуванням їх здібностей до самоосвіти і са-
морозвитку, дотримання принципів андрогогики; організація дистанційного на-
вчання педагогічних кадрів; організація і проведення навчання за інформацій-
ними технологіями; створення системи моніторингу якості підвищення квалі-
фікації; розширення простору для професійного самовираження педагогів (ви-
ставки-презентації, конкурси проектів і програм, педагогічні читання, конкурси 
професійної майстерності, віртуальні педагогічні майстерні і т. д.); організація 
мережевого інформаційно-методичного обслуговування. 

Інноваційний підхід до організації навчання педагогів через таку форму як 
методичний навчальний проект дозволяє реалізувати мету перетворення особи 
педагога в короткий час, постійне усвідомлення їм можливості і необхідності 
працювати по-новому. Положення та висновки досвіду білоруських колег ми 
вивчали і втілювали у роботу гуртків оздоровчо-екологічного та гуманітарно-
естетичного відділів ДОЕЦ Оболонського району міста Києва у 2010-2015 
рр.[1,3]. 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

  

Система освіти XXI ст. відповідно до вимог сучасного світу потребує до-
корінного переосмислення, практичної реалізації базових принципів компе-
тентності за концепцією ЮНЕСКО, - навчитися пізнавати, навчитися працюва-
ти, навчитися жити. У Концепції Нової української школи зазначено, що нові 
освітні стандарти будуть ґрунтуватися на «Рекомендаціях Європейського Пар-
ламенту щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж жит-
тя». «Ключові компетентності - ті, яких кожен потребує для особистої ре-
алізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та пра-
цевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх 
протягом усього життя» [3,с.10]. У Концепції Нової української школи наголо-
шено, що до ключових компетентностей віднесені такі: спілкування держав-
ною (і рідною у разі відмінності) мовами, спілкування іноземною мовою, мате-
матична компетентність, основні компетентності у природничих науках і тех-
нологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж 
життя, ініціативність і підприємливість, соціальна та громадянська компетент-
ність, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність та 
здорове життя» [3,с.12]. 

«Соціальна та громадянська компетентність включає всі форми по-
ведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському 
житті, в сім’ї, на роботі; уміння працювати з іншими на результат, попереджати 
і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів, повага закону, дотримання 
прав людини і підтримка культурного різноманіття» [3,с.12]. 

Концептуальні положення щодо формування соціальної компетентності 
учнів висвітлювали у своїх працях науковці: О. Бандура, Н. Бастун, 
Р. Вдовиченко, С. Гончаров, В. Доній, Б. Дьяченко, І. Єрмаков, Г. Ковганич, 
Л. Лепіхова, В. Ляшенко, В. Мозговий, В. Нищита, С. Свириденко, Л. Сохань, 
Г. Несен, Є. Павлютенков, І. Погоріла, С. Шевцова та ін. У «новій школі» з 
втіленою парадигмою життєтворчості соціальна компетентність може розгля-
датися як нова стратегема, яка, на думку Л. Сохань, Г. Несен, І. Єрмакова, 
поєднується із завданням гуманізації та демократизації освітнього процесу і 
спрямовані «на досягнення принципово нової мети навчання й виховання в 
контексті вимог сучасної доби» [1,с.7]. І. Єрмаков подає та-
ку структуру соціальної компетентності: 1) знання; 2) уміння й навички (тео-
ретичні знання включають наукові (знання про світ, законів життя, про себе) та 
життєву мудрість, яка разом з нормами поведінки складає також і практичні 
знання та вміння й навички); 3) життєтворчі здібності (аналітичні, поведінкові, 
прогностичні); 4) життєвий досвід (складається з усвідомленого та неусвідом-
леного індивідуального досвіду й творчого використання й наслідування досві-
ду інших осіб); 5) життєві досягнення (особисте щастя, соціальний статус, са-
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мореалізація)» [2, с.38]. 
Соціальна компетентність є домінантою нової школи. Вона являє собою ін-

тегральне утворення, до структури якої відносять життєві знання, уміння й 
навички, життєвий досвід, життєтворчі здібності, життєві досягнення, комплекс 
компетенцій, цінності та ціннісні смисложиттєві орієнтації. У процесі фор-
мування соціальної (життєвої) компетентності дуже важливим є молодший 
шкільний вік, саме він є перехідною ланкою особистості від позиції дошкільни-
ка до нової «соціальної позиції», яка вже має коло важливих обов’язків і прав. 
Шкільний вік - пора інтенсивного становлення особистості, становлення свідо-
мого «Я». У цей період у школяра закладаються якості, які потім усе життя 
визначатимуть його світосприймання, характер мислення, творчі здібності, 
вчинки, поведінку.  

На думку вітчизняних науковців Г. Беленької, О. Ващенка, Н.Денисенка, 
Л.Калуської, Л. Лохвицької, С. Свириденка та інших ефективним засобом фор-
мування соціальної компетентності учнів є здоров’язберігаючі технології. Ана-
ліз класифікацій існуючих технологій дає можливість виокремити такі їх ти-
пи: здоров’язберігаючі - технології, що створюють безпечні умови для перебу-
вання, навчання та праці в загальноосвітньому навчальному закладі та ті, що 
вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуван-
ням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм відпо-
відність навчального та фізичного навантажень можливостям школя-
ра; оздоровчі - технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізично-
го здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підгото-
вка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, 
казкотерапія, фітболгімнастика, пальчикова гімнастика, психогімнастика, диха-
льна гімнастика, кінезорефлексотерапі, кисневі напої, кольоротерапія, різні ви-
ди масажу (з використанням щіток, шишок, горішків), музикотерапія, ігровий 
тренінг, піскотерапія; технології навчання здоров’ю - гігієнічне навчання, фор-
мування життєвих навичок, профілактика травматизму та зловживання психоа-
ктивними речовинами, статеве виховання; технології виховання культури здо-
ров’я - виховання в учнів особистих якостей, які сприяють збереженню та зміц-
ненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мо-
тивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за 
особисте здоров’я, здоров’я родини.  

Впровадження здоров’язберігаючих технологій має забезпечувати ком-
фортні умови для розвитку потенціальних можливостей учнів та попереджува-
ти негативні впливи на стан здоров’я стресового довкілля. Аналіз власного пе-
дагогічного досвіду дозволяє стверджувати, що використання здо-
ров’язберігаючих технологій під час організації навчально-виховного процесу 
сприяє формуванню соціальної компетентності учнів, крім того, доцільно про-
водити різноманітні виховні заходи, які забезпечують успішну соціалізацію 
особистості, формують мотиви діяльності, регулюють поведінку, спонукають 
до активних дій. Серед них: уявна гра-мандрівка до Країни здоров’я, година 
спілкування «Обираємо здоровий спосіб життя», спортивне свято «Веселі стар-
ти», виховна година «Здорові діти - здорова держава», тренінгове заняття «Лю-
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дина починається зі здоров’я», спортивне свято «Тато, мама і я - спортивна, 
дружна сім’я», виховний захід «У здоровому тілі - здоровий дух», виховний 
захід «Якщо хочеш бути здоровим», година спілкування «Джерела здоров’я», 
спортивне змагання «Весела подорож», весела перерва «Сміх краще лікує, ніж 
усі ліки», виховна година «Правила збереження здоров’я», спортивне свято 
«Спорт любити слід - проживеш до ста літ», бесіда з елементами гри «Здоров’я 
- найдорожчий скарб», година спілкування »Раціональне харчування і наше 
здоров’я», свято «Будьмо здоровими!», спортивно-розважальна програма 
«Немає щастя без здоров’я». 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 

НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 

 Головною метою освітніх технологій є досягнення заданного освітнього 
результату в навчанні, вихованні та розвитку дитини. Процеси навчання, вихо-
вання і здоров’я взаємопов’язані і взаємозумовлені тому, на мою думку, здо-
ров’язберігаючі освітні технології в системі неперервної освіти є не просто ак-
туальними, а й першорядним.  

 Є декілька груп здоров’язберігаючих технологій, які використовують різ-
ний підхід до охорони здоров’я, і відповідно різні форми і методи реалізації по-
ставленної мети. Такими технологіями є: фізкультурно-оздоровчі, спрямовані 
на фізичний розвиток, тренування сили, витривалості, швидкості, загартування 
тощо; технічне забезпечення безпеки життєдіяльності, яке сприяє формуванню 
грамотності учнів щодо безпечного середовища існування; екологічні здо-
ров’язберігаючі технології - розкривають ознаки та критерії здоров’я, визнача-
ють роль ендогенних та екзогенних чинників, забезпечують набуття навичок 
безпечної поведінки, спрямованих на збереження власного здоров’я та здоров’я 
інших людей; допомогають вихованню в учнів любові до природи, 
розв’зування проблем довкілля. Все це має великий педагогічний вплив, що 
формує особистість, зміцнює духовно-моральне здоров’я учнів. 

Мета здоров’язберігаючих технологій - забезпечити учням високий рівень 
реального здоров’я, озброївши їх необхідним багажем знань, умінь, навичок, 
що приведуть до усвідомлення цінності і значення здоров’я для гармонійного 
розвитку особистості. І саме, навчальні предмети «Біологія» та « Екологія» ма-
ють потужний компетентнісний потенціал для формування ключових компете-
нцій особистості, громадської позиції, принципів та стійких переконань щодо 
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ведення здорового способу життя, навичок самооцінки, самоосвіти та самореа-
лізації. На уроках біології та екології необхідно забезпечити формування як 
предметних компетенцій, так і розуміння, що здоров’я є найвищою цінністю 
для людини. 

Для досягнення цієї мети я в своїй роботі використовую принципи здо-
ров’язберігаючих технологій: принцип ненанесення шкоди; принцип дійсної 
турботи про здоров’я учнів; принцип триєдиного уявлення про здоров’я; прин-
цип відповідальності учнів за своє здоров’я; пріоритет активних методів нав-
чання; реалізація наскрізних ліній. Реалізація наскрізних ліній «Екологічна без-
пека і сталий розвиток» та «Здоров’я і безпека» допомагає перекинути місткі 
між різними курсами біології та екології, формує свідому мотивацію та відпові-
дальність за власне життя і здоров’я.  

 В класах середньої ланки в системі активного навчання вважаю доцільним 
використовувати ігрові технології, мотивувати учнів до навчальної діяльності в 
процесі пізнавальних, дидактичних ігор та ігрових ситуацій, наприклад, за до-
помогою таких моделей навчальної гри, як імітаційна, операційна, рольова, 
сюжетна гра, ігри-змагання, Цікавою є командна гра с елементами синектики. 
При ії виконанні учні об’єднуються в команди, кожна отримує термін (здо-
ров’я, профілактика, гомеостаз тощо) і має назвати поняття, які починаються 
буквами з цього терміна, і пояснити зв’язок цих понять; перемагає команда, яка 
зможе назвати поняття на кожну букву і прокоментувати їх усі. Для формуван-
ня здоров’язберігаючих компетентностей доцільним вважаю, розв’язування за-
дач та вправ - розрахункових, ситуативних, логічних. Дидактичні вправи мо-
жуть бути тренувальними, навчальними, наприклад, «Підбери пару», «Ерудит- 
лото», «Асоціативний кущ». Наприклад, вправа «Знайди помилку» форма про-
ведення- групова, учні складають розповіді з помилками в темі, що вивчається, 
обмінюються ними, шукають помилки в тексті, виправляють їх та пояснюють, 
тобто, працюють за принципом критичного мислення «Читаємо, думаємо, уза-
гальнюємо». Обов’язковим етапом уроку є руханки, які є не тільки оздоровчи-
ми, а й сприяють формуванню санітарно-гігєнічних навичок. Це - руханка 
«Миття рук», «Сонечко», «Знаю, вмію, дію». 

Важливою складовою формування здоров’язберігаючих компетенцій є за-
лучення учнів до дослідницької діяльності в галузі біології, екології та валеоло-
гії. Учні 9-11 класів нашої щколи являються членами Дніпропетровського віді-
лення Малою академії наук, приймають участь у конкурсі- захисті науково-
дослідницьких робіт в секції «Медицина» та «Валеологія». Теми досліджень, 
які проводять учні, являються актуальними, наприклад, «Причини і профілак-
тика серцево-судинних захворювань», «Дослідження впливу вірусу ПВЛ на 
здоров’я людини», «Артеріальна гіпертензія, причини та профілактика» «Вплив 
шкідливих звичок на здоров’я». При виконання науково-дослідницьких робіт 
обов’язковою умовою є використання місцевого матеріалу та практичне спря-
мування робіт , а також просвітницький потенціал ,тобто можливість викорис-
тання робіт для пропаганди здорового способу життя. Учні презентують роботи 
на засіданні шкільного наукового товариства «Сузір’я», тези та рекомендації 
публікуються в шкільній газеті «Джерельце». 
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НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ПОРАНЕННЯХ. 
НАБІР НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

 

Події 2013-2014 років зокрема, та поточна ситуація у нашій державі взагалі, 
яскраво продемонстрували нам необхідність наявності у населення певних 
знань про основи надання першої невідкладної допомоги при травмах отрима-
них у ДТП та інших нещасних випадках. Будь-які надзвичайні ситуації, а в пе-
ршу чергу соціально-політичного чи військового характеру, призводять до зме-
ншення рівня захищеності населення. В роботі розглянуто питання оптималь-
ного носимого набору першої допомоги.  

Аналіз досліджень та публікацій. Проведено огляд робіт фахівців - зокре-
ма Н. А. Мельникова, Р. М. Федосюк, О.В. Березок та інших [1-3].  

Постановка завдання. Необхідно встановити перелік з найбільш розпо-
всюджених засобів для надання першої невідкладної допомоги, що використо-
вуються на сьогодні та дослідити ефективність їхнього використання. Визначи-
ти оптимальний варіант носимого комплекту першої допомоги. Основний ак-
цент, буде зроблено як на рекомендаціях населенню, що до засобів першої не-
відкладної допомоги.  

1. Перша допомога як основа курсу БЖД. Оскільки людина може отрима-
ти травму або поранення будь-коли, навички з надання першої допомоги є жит-
тєво необхідними. На сьогодні, існують широкі можливості для отримання як 
теоретичних [4] так і практичних [5] навичок з надання першої допомоги. Але 
крім цього, для збільшення рівня захищеності як студентів та і громадян взага-
лі, доцільно визначити та рекомендувати мінімально-достатній набір для на-
дання першої допомоги.  

2. Визначення необхідного набору засобів першої допомоги. Для отри-
мання практичних навичок і якісного засвоєння знань з основ надання першої 
невідкладної допомоги, доцільно використовувати в навчальному процесі ме-
дичні засоби [6]. Для кращого засвоєння матеріалу [7], доцільним буде залу-
чення студентів до відпрацювання практичних навичок надання першої невід-
кладної допомоги одне на одному. Накладання джгута має здійснюватися на 
короткий час, необхідний для перевірки правильності виконання вправи. 

3. Набір надання першої невідкладної допомоги. Оскільки найбільшу не-
безпеку при пораненнях буде нести крововтрата, на нашу думку, мінімальний 
комплект складатиметься з : джгута-турнікету типу САТ або типу RATS та гу-
мових рукавичок для захисту від інфікування. Джгут - засіб тимчасової зупинки 
кровотечі з великих кровоносних судин, є смужкою з будь-якого матеріалу, що 
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накладається з метою притиснення судини до кісткових виступів і, як наслідок, 
припинення або значного зменшення кровотечі. 

Джгут-турнікет (C-A-T) - спеціалізований джгут для зупинки погрожую-
чих життю кровотеч[8]. Особливість конструкції дозволяє використовувати 
турнікет однією рукою. Зручна липучка-фіксатор дає можливість накласти 
джгут на плече \ стегно незалежно від обсягів м'язового масиву. Джгут RATS 
шнур з гуми з нейлонової оболонкою та механізмом блокування. [9]. Один кі-
нець шнура прикріплений до механізму блокування, інший вільний. Для приве-
дення джгута в режим готовності - протягнути вільний кінець через отвір меха-
нізму блокування сформувавши петлю здатну до самозатягнення.  

Висновки. 1. Питання недостатнього рівня підготовки населення в сфері 
надання першої невідкладної допомоги є актуальною проблемою. 2. Для викла-
дання курсу БЖД і відпрацювання практичних навичок надання допомоги, до-
цільно використовувати мінімальний комплект засобів. 3. Для повсякденного 
носіння комплекту першої допомоги, рекомендовано використовувати набір 
турнікет + гумові рукавички.  
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ В ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Постановка проблеми.  Проблема розвитку пізнавального інтересу в дітей 
з особливими освітніми потребами засобами здоров’язбережувальних техно-
логій є однією з найважливіших у дошкільній освіті. Щоб освітній процес 
сприяв становленню особистості, необхідно пробудити у дитині ключове дже-
рело її розумової діяльності - пізнавальну потребу, яка є витоком пізнавальної 
активності і лежить в основі розвитку пізнавального інтересу людини .  

Аналіз основних досліджень з обраної проблеми.  У основі сучасних 
досліджень пізнавального інтересу лежать праці Л. Виготського, А.Смірнова,та 
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ін. відомих психологів.  Проблемою впровадження здоров’язбережувальних 
технологій цікавились багато науковців. Аналіз наукових праць засвідчує 
багатоплановість і значимість робіт у цій сфері, які розкривають різні аспекти 
проблеми: надання дітям знань про основи здоров’я (Л. Лохвицька, С.Юрочкіна 
та ін.), формування ціннісного ставлення до власного здоров’я (Т.Андрющенко, 
Г. Бєлєнька та ін.), особливості формування фізичного здоров’я дошкільників 
(Е. Вільчковський, Н.Денисенко), забезпечення основ здорового способу життя 
(Н. Андрєєва,Т. Бабюк та ін.), створення в дошкільних навчальних закладах 
здоров’язбережувального середовища ( О. Богініч, Н. Денисенко та ін.) [2,с.5]. 

Мета статті: розкрити вплив здоров’язбережувальних технологій на фор-
мування пізнавального інтересу в дітей з особливими освітніми потребами до 
здорового способу життя і безпечної поведінки. 

Виклад основного матеріалу. Здоров’язбережувальні освітні технології - 
це система заходів, що включає взаємозв’язок і взаємодію всіх факторів 
освітнього середовища спрямованих на збереження здоров’я дитини на всіх 
етапах її розвитку та навчання. Мета здоров’язбережувальних технологій в 
дошкільній освіті - забезпечення високого рівня здоров’я дошкільників, знань 
про здоров’я, вмінь оберігати, підтримувати і зміцнювати його. Дуже важливо 
сформувати валеологічний світогляд і мотивацію до здорового способу життя. 
Реалізація здоров’язбережувальних технологій передбачає: 

1. Організацію освітнього середовища в ЗДО за вимогами особистісно - 
орієнтованого підходу; 

2.Моніторинг рівня здоров’я дітей; 
3.Реалізацію діагностичних, корекцій них і реабілітаційних заходів з дітьми 

залежно від групи здоров’я; 
4. Створення комфортних умов перебування в ЗДО для дітей з особливими 

освітніми потребами, в тому числі і для всіх дітей; 
5.Вибір оптимальних технологій виховання і навчання з урахуванням віку, 

статі, індивідуальних особливостей розвитку дитини[1,с.25]. 
 Ми зупинимось лише на деяких здоров’язбережувальних технологіях які є 

найважливіші щодо формування та розвитку пізнавального інтересу в дітей з 
особливими освітніми потребами:  

- Технологія збереження і зміцнення здоров’я (рухливі і спортивні ігри, 
гімнастика для очей, релаксація, пальчикова гімнастика, ортопедична, 
корегуюча гімнастика, загартовування та інші); 

- Технологія навчання здоровому способу життя (фізкультурні заняття, 
свята та розваги, ігротерапія,точковий масаж та самомасаж, розвиток 
валеологічних умінь і навичок,виховання свідомого сприйняття правил 
безпечної поведінки); 

- Корекційні технології (арт-терапія, музикотерапія, казкотерапія, 
кольоротерапія, сміхотерапія, технології корекції поведінки,психогімнастика, 
фонетична і логопедична ритміка та інші). 

Впровадження здоров'язбежувальних технологій в роботі з дітьми з 
особливими освітніми потребами потребує від педагога не допускати 
перевантаження, враховувати інтелектуальні, фізіологічні, мовні особливості 
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кожної дитини, що позитивно впливає на: розвиток емоційного ставлення 
дитини з особливими потребами до світу, зростання інтелектуального і 
психологічного розвитку, формування активності, самостійності й 
комунікабельності, зниження тривожності й захворюваності, прагнення до 
нових знань, пошуку істини [3,с.103]. 

Отже, дуже важливо, щоб кожна з технологій мала оздоровчу 
спрямованість, інтегрована у різні види діяльності, а використана в комплексі 
здоров’язбережувальна діяльність формувала б у дітей з особливими освітніми 
потребами пізнавальний інтерес, стійку мотивацію на здоровий спосіб життя та 
повноцінний розвиток. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В ПРОЦЕСІ НАДАННЯ КОРЕКЦІЙНО - РОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ 
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ 

ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ 
 

Майбутнє країни будують її громадяни. І тільки фізично й духовно здорова 
людина може вирішити поставлені перед нею завдання. З кожним роком здоро-
вих людей стає менше. У сучасному світі зросла кількість дітей із порушеннями 
фізичного та розумового розвитку. Спільними проблемами цих дітей є соціаль-
на дезадаптованість. Первинні порушення у дітей з порушенням інтелекту при-
зводять до вторинних відхилень у розвитку. Зокрема, розумова відсталість 
спричиняє певні відхилення у руховій сфері [1]. 

Проблема впровадження здоров’язбережувальних технологій, у зв’язку зі 
своєю актуальністю, широко представлена у сучасних дослідженнях українсь-
ких та зарубіжних вчених. Зокрема, О. Л. Богініч, Н. Ф. Денисенко, О. П. Івах-
но, В. М. Оржеховська та інші досліджували поняття і класифікацію здо-
ров’язбережувальних технологій; авторські розробки здоров’язбережувальних 
технологій представлені у працях О. М. Байер, Н. М. Букрєєва, Н. І. Семенова 
та інші. Тому проблема збереження здоров’я дітей набуває особливої актуаль-
ності. Обсяг розвивальної інформації, яку отримують діти з особливими потре-
бами, постійно зростає. Відповідно зростає і розумове навантаження. А це 
нерідко призводять до перевтоми, що негативно позначається на стані здоров’я 
дітей. Одне з головних завдань освітнього закладу в умовах інтегрованого нав-
чання - така організація освітнього процесу, за якої не лише зберігатиметься 
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високий рівень розумової працездатності вихованців, а й зміцнюватиметься 
їхнє здоров’я. 

Саме тому здоров’язберігаюче середовище дитини вже давно означає знач-
но більше, ніж просто дотримання санітарно-гігієнічних умов навчання, медич-
ні огляди, організація здорового шкільного харчування, фізичне виховання та 
літній відпочинок учнів 1,с.14. Система впровадження здоров’язберігаючих 
технологій передбачає професіоналізм учителя, який має виступати гарантом 
збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів цілісного навчально-виховного 
процесу. Крім того, необхідно викликати в кожної дитини цікавість до пе-
ревірки та суб’єктивної оцінки свого фізичного й психічного стану, а також 
стимулювати учнів до самовдосконалення та самоствердження 3,с.41. Однією 
з важливих складових збереження психофізичного здоров’я дитини з особли-
вими освітніми потребами є відстеження психоемоційного стану тривожності 
та самопочуття, які слід особливо враховувати при тематичних оцінюваннях, 
індивідуальному опитуванні. Для збереження здоров’я учнів на уроках або ко-
рекційних заняттях необхідно використовувати модель здоров’язберігаючого 
уроку, що передбачає: 

 - фізкультпаузи і фізкультхвилинки (включаючи і вправи для очей, і ди-
хальну гімнастику, спрямовані на зняття втоми, активізацію уваги і проводять-
ся 2-3 на урок); 

 - релаксаційні паузи;  
- пальчикова гімнастика; 
- біоенергопластика; 
- використання «сольових мішечків»(для профілактики сколіозу та корот-

козорості - бо при їх використанні дитина більшість часу тримає рівну поставу, 
не нахиляється надто низько над книжкою чи зошитом); 

 - створення сприятливого психологічного клімату; 
- дотримання санітарно-гігієнічних норм у навчальному кабінеті ( свіже по-

вітря, відповідне освітлення, тепловий, звуковий, кольоровий режим, вологе 
прибирання, відповідність парт зросту і віку учнів); 

 - кваліфіковане застосування елементів музико терапії, рухотерапії, арома-
терапії, кольоротерапії, артотерапії тощо; 

 - особистісна зорієнтованість уроку 4,с.121.  
Велике розумове навантаження в поєднанні з малорухомим способом життя 

призводить до порушення регуляції тонусу кровоносних судин, а це спричиняє 
гіпотонічний чи гіпертонічний стан. Запобігти таким негативним наслідкам 
можна за допомогою дотримання розумного розпорядку дня, чіткого режиму 
праці й відпочинку, а головне - систематичних занять фізкультурою та спортом. 
Фізична культура - важливий елемент всебічного, гармонійного розвитку лю-
дини. Вона сприяє вихованню витривалості, спритності, поліпшує координацію 
рухів, прискорює процеси відновлення функцій окремих органів, які мають па-
тологічні відхилення від норми. Поряд із загальнорозвиваючими вправами, що 
рівномірно впливають на організм, часто є необхідність використовувати 
спеціальні вправи, коригувальну, дихальну гімнастику, вправи на розслаблення, 
ігри на повітрі.  
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Одним з провідних завдань школи з інтегрованим навчанням є створення на 
основі співробітництва та співтворчості сприятливих корекційно - реабілітацій-
них послуг, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей, їхній фізичний розвиток; 
соціальну адаптацію і духовне зростання; орієнтування внутрішнього світу ди-
тини на збагачення індивідуального досвіду самопізнання, самооцінки, саморо-
звитку, самовизначення, самореалізації; забезпечення комфортних умов для ро-
звитку творчих здібностей учнів, різнопланової інтелектуальної підготовки 
особистості, яка сприяє орієнтації в суспільстві, успішному розв’язанню жит-
тєвих проблем.  
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О. М. Напханенко 

 

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 

Освіченість і здоров'я - фундаментальні життєві блага, якістю яких визнача-
ється рівень життя окремої людини та спроможність кожної держави. Без цих 
благ свобода, демократія, права людини та інші цінності мало що значать. Ми 
хочемо, щоб наші діти входили в життя, спираючись на все багатство культури 
та моральних цінностей. В усіх документах ООН і Ради Європи освіченість ви-
знається фундаментальним правом людини, оскільки відіграє велику роль в ко-
жного з нас. Однією з найактуальніших проблем сучасної держави, зокрема 
України, яка пов’язана з її майбутнім, є збереження і зміцнення здоров’я моло-
ді, формування у неї стійких соціальних настанов та розуміння важливості ве-
дення здорового способу життя .Загальна середня освіта має забезпечити умови 
для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку 
учнів, виховання громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіче-
ність, вихованість, культуру найвищими цінностями, незамінними чинниками 
соціального прогресу. 

Тому головним завданням у діяльності педагогів у навчальних закладах на 
сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я дітей, форму-
вання позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнів та їхніх батьків. 
Поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності 
загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здо-
ров’я учнів. Як зазначає І. Волкова, під здоров’язберігаючими технологіями су-
часні вчені пропонують розуміти: 



 138

- сприятливі умови навчання (у школі, коледжі, університеті та ін.) - відсут-
ність стресових ситуацій, перенавантаження, адекватність педагогічних вимог 
та форм навчання та виховання;  

- оптимальну організацію навчального процесу, що має бути побудований у 
відповідності до вікових, статевих ,індивідуальних особливостей та гігієнічних 
норм; 

- повноцінний та раціонально організований руховий режим (періодичні фі-
зкультхвилинки з елементарними фізичними рухами під час заняття) [3]. 

Т.Бойченко вбачає сутність здоров’язберігаючих технологій у комплексній 
оцінці умов виховання і навчання, які сприяють збереженню наявного рівня 
здоров’я учнів та його покращенню, а також спрямованості на формування на-
вичок здорового способу життя, на здійснення моніторингу «показників індиві-
дуального розвитку, щоб прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити ві-
дповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з метою за-
безпечення успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної 
цінності, покращення якості життя суб’єктів освітнього середовища» [1, с.3]. 

Нині вчені, зокрема, О. Ващенко, виокремлюють такі основні типи здо-
ров’язберігаючих технологій, які можуть бути використані у навчально-
виховному процесі у школах:  

- здоров’язберігаючі технології, що створюють безпечні умови для перебу-
вання, навчання та праці у навчальному закладі та ті, що вирішують завдання 
раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, 
індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та 
фізичного навантажень можливостям учня; 

- оздоровчі - технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізич-
ного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підго-
товка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, 
музична терапія та ін.; 

- технології навчання здоров’ю - гігієнічне навчання, формування життєвих 
навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика трав-
матизму, статеве виховання; 

- виховання культури здоров’я - виховання у учнів особистісних якостей, 
які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про 
здоров’я як найвищу цінність, посиленню мотивації на ведення здорового спо-
собу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я близь-
ких. 

Так, найпростішими і найефективнішими прийомами збереження здоров’я в 
школі можуть бути: фізкультхвилинки або фізкультпаузи, які доцільно прово-
дити 1-2 рази протягом заняття та які складаються з елементарних фізичних 
вправ (встати, присісти, нахилитися в різні боки, потягнутися, поплескати в до-
лоні та ін.); контроль і самоконтроль за правильною поставою під час письма, 
читання; виконання дихальних вправ; виконання гімнастики для очей, точковий 
самомасаж біологічно активних точок обличчя й голови, що сприяють не лише 
активізації функцій мозку, але й створенню робочого настрою на весь навчаль-
ний день. 
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Такі види вправ мають виконуватися регулярно, а процес їхнього виконання 
повинен контролюватися вчителем. Регулярне використання таких прийомів, 
спрямованих на збереження здоров'я, сприятиме розумінню учнями необхідно-
сті їх виконання не лише у класі, але й під час перебування вдома, а також фор-
муванню в учнів відповідального ставлення до власного здоров'я. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАННЯ ПРАВИЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ  
НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ШКОЛИ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 
 

Сучасний період розвитку суспільства висуває проблему здоров'я людини 
як глобальну світову проблему. По численним науковим даним, останнім ча-
сом, спостерігаються детермінанти зниження стану здоров'я учнів, пов'язані з 
навчанням. Найважливішим фактором збереження і зміцнення здоров'я учнів є 
впровадження здоров'язберігаючих технологій в процес навчання. Дорослі (пе-
дагоги) завжди несуть відповідальність за те, що відбувається з дітьми (учня-
ми). Саме в освітніх організаціях, під «наглядом» педагога, діти проводять зна-
чну частину часу, і не допомагати їм зберегти здоров'я, було б проявом безду-
шшя і непрофесіоналізму. 

Іноземна мова дає величезний простір для натхнення і впровадження в ди-
тячі уми правильного сприйняття дійсності. Як себе поводити, як дружити і що 
таке правильне харчування, - всьому цьому навчать в школі мудрі вчителі. 

Смачна і здорова їжа - це зовсім різні поняття в розумінні наших дітей. Те, 
що для них смачно, абсолютно не прийнятно для дорослого організму і має не-
гативні якості. А здорова їжа для них просто несмачна! Як же прищепити дітям 
любов до свіжих овочів, корисних каш і супів? Існує величезний діапазон нав-
чальних посібників з англійської мови, серед яких одне з перших місць займає 
Our World by National Geographic. Розглянемо один з модулів підручника поча-
ткових класів A Series for Young Learners of English 
(NGL.Cengage.com/ourworldtours). Другий модуль присвячений темі «Fresh 
Food» [1, c.39-44]. З перших рядків дитина занурюється в барвистий світ овочів 
і фруктів, які вирощуютьcя дбайливими руками людей різних національностей. 

Після читання тексту «Floating market» необхідно прослухати його аудіоза-
пис і виписати виділені слова (dig, plant, weed, pick, a pumpkin, a lettuce, an 
aubergine etc.). Наступним завданням буде обговорення в групах (prediction): 
What did you learn? Why do people grow their own vegetables? Пісні, чанти і рими 
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завжди привносили різноманітність на уроках. У цьому модулі представлена 
пісня «Something growing». Завдання після пісні (post-reading-робота в парах): 
What are three things you can pick? What are two things that you have to do in the 
garden? 

Граматичний блок присвячений дієслову «have to». Дітям пропонуються 
вправи while-writing, у яких необхідно вставити вірну форму дієслова have to та 
відповісти на п'ять питань: What about you? Write five things you usually have to 
do during your week? Після цього в парній роботі відпрацьовуються комунікати-
вні навички: work with a friend, ask and answer about your table of the day. 

Третій модуль «Where is your food from?» Дає можливість дітям зрозуміти, 
як продукти потрапляють до них на обідній стіл, що відбувається при транспо-
ртуванні, і як і їх упаковують. Завдання поступово переростають в проектну 
роботу, метою якої є з'ясувати, наскільки важливо цінувати фермерську працю. 
Kinesthetic learners [6] зможуть принести фермерські продукти і уважно розгля-
нути їх. Групи отримують тему «Mission. Appreciate local food». Відповівши на 
питання, учні отримають висновки і поділяться ними з іншими групами. Їх ідеї 
можуть кардинально відрізнятися, але процес роботи в даному проекті важли-
віший підсумків, тому що підлітки отримують справжню здоров’язберігаючу 
інформацію. В якості домашньої роботи діти роблять індивідуальні мініпроекти 
про будь-який фрукт або овоч. Щодо комунікативних методик, використаних 
на уроці, Total Рhysical Response є головною метою всього модуля [5]. 

Таким чином ми бачимо, що під час будь-якого уроку, особливо англійської 
мови, можливо в інтегрованій формі весело та жваво донести до учня будь яку 
інформацію, у тому числі і тему правильного харчування. Підручники серії 
National Geographic дають величезну кількість інформації для роздумів, розви-
вають уяву і дозволяють отримати задоволення від навчання. Яскраві барвисті 
сторінки приємно гортати, зображення дивують і спонукають до творчості. 
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ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ АГРАРНОЇ ОСВІТИ 

 

Головною метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу і 
гарантування досягнення студентами вищого навчального закладу Дніпровсь-
кого аграрно - економічного університету запланованих результатів навчання є 
впровадження здоров’язберігаючих технологій в аграрну освіту. Сучасна освіта 
характеризується широким впровадженням технологічного підходу. І це є 
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об’єктивним процесом, новим етапом в еволюції освіти, на якому перегляда-
ються підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку лю-
дини. Однак на сьогодні стосовно поняття «педагогічна технологія» єдиної ду-
мки науковців поки що не існує. У науковій літературі зустрічається понад 300 
тлумачень цього поняття в залежності від того як автор уявляє собі структуру й 
складові освітнього технологічного процесу. Але їх об’єднує те, що всі автори 
єдині у визначенні мети педагогічної технології - це підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу і гарантування досягнення учнями запланованих 
результатів навчання. 

За визначенням ЮНЕСКО, педагогічна технологія - це системний метод 
створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння 
знань з урахуванням технічних і людських ресурсів і їх взаємодії, що своїм за-
вданням вважає оптимізацію форм освіти. Будь яка педагогічна технологія має 
відповідати основним критеріям технологічності: концептуальності, системнос-
ті, керованості, ефективності, відтворюваності. Однак, необхідно розуміння, що 
нова якість освіти, яка забезпечила б розвиток сучасного суспільства, може бу-
ти досягнута лише при створенні певних умов організації такого навчально-
виховного процесу, який не зашкодить здоров’ю дітей та молоді і буде спрямо-
ваний на збереження, зміцнення і формування здоров’я учасників навчально-
виховного процесу. А це вимагає від педагогів застосування своєрідних підхо-
дів в освіті і виховання на основі здоров’язбереження. У навчально- виховному 
просторі використовуються такі технології: 

- педагогічна - комплексний, інтегрований процес, який включає людей, 
ідеї, засоби і методи організації діяльності для реалізації проблем, що охоплю-
ють основні аспекти навчання і виховання. 

- виховна - обґрунтований вибір характеру операційного впливу під час вза-
ємоспілкування педагога з дітьми, викладача зі студентами з метою максималь-
ного розвитку особистості як суб’єкта; як система знань, необхідних вчителеві, 
для реалізації стратегій, тактики, процедури виховання. 

- соціальна - упорядкована система процедур та операцій, за допомогою 
яких реалізується певний соціальний проект або конкретна цілеспрямована ідея 
перетворення (реорганізації, модернізації або вдосконалення) соціальної робо-
ти. 

- технологія превентивної роботи - сукупність прийомів, методів та впливів, 
що застосовуються педагогами, психологами, соціальними, медичними праців-
никами, правоохоронними органами з метою досягнення успіху превентивного 
виховання. 

- технології інтерактивні - це взаємодія партнерів, у спілкуванні яких інтер-
претується ситуація і конструюються особистісні дії. 

Технології навчання спрямовані на підвищення рівня знань, умінь і навичок 
протидії негативним явищам та формування відповідальної поведінки. Поняття 
«здоров’язберігаючі технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності вищого 
навчального закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я сту-
дентів, але основою є попередні умови життя: сім’я, школа. Під здо-
ров’язберігаючими технологіями пропонують розуміти: 
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- сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуа-
цій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); 

- оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, ста-
тевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); 

- повноцінний та раціонально організований руховий режим. 
Слід зазначити, що впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій 

пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-
оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здо-
ров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльно-
сті. Сутність здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій постає в 
комплексній оцінці умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати наяв-
ний стан учнів, студентів, формувати більш високий рівень їхнього здоров’я, 
навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індиві-
дуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити відпові-
дні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпе-
чення успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної «вартос-
ті», поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища [1,с.1-4]. Аналіз 
класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає можливість виок-
ремити такі типи [2,с.1-6]. 

 -здоров’язберігаючі - технології, що створюють безпечні умови для пере-
бування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної 
організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуаль-
них особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного 
навантажень можливостям дитини; 

-оздоровчі - технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізич-
ного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підго-
товка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, 
музична терапія; 

технології навчання здоров’ю - гігієнічне навчання, формування життєвих 
навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика трав-
матизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. Ці 
технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів зага-
льно-навчального циклу, введення до варіативної частини навчального плану 
нових предметів, організації факультативного навчання та додаткової освіти; 

-виховання культури здоров’я - виховання у студентів особистісних якостей, 
які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про 
здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, 
підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини. 

На прикладі запропонованих здоров’язберігаючих освітніх технологіях вже 
майже 100 років працює Дніпровський державний аграрно-економічний універ-
ситет, де педагоги, куратори постійно працюють над забезпеченням повноцін-
ного фізичного розвитку молоді, виховання відповідального ставлення до зміц-
нення власного здоров’я, розвитку потреби у здоровому способі життя, форму-
ванні культури сімейних відносин, розвитку навичок позитивного мислення. 

Знання, володіння і застосування здоров’язберігаючих технологій є важли-
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вою складовою професійної компетентності сучасного педагога. Учителі, педа-
гоги у тісному взаємозв’язку з учнями, студентами, батьками, медичними пра-
цівниками, практичними психологами, соціальними педагогами та соціальними 
працівниками, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я 
дітей, молоді, спроможні створити здоров’язберігаюче освітнє середовище, яке 
є запорукою щасливого, достатнього життя у здоровому суспільстві. Бережемо 
здоров’я змолоду - правильне харчування, здорова їжа, активна життєва позиція 
- педагогічна практика впровадження здоров’язберігаючих технологій в аграр-
ну освіту. 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ 
КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ`Я УЧНІВ 

 

Здоров’я до того переважує всі блага життя, що 
воістину здоровий жебрак щасливіший хворого короля. 

Артур Шопенгауер 
 

Школярі є потенціалом майбутнього суспільства України XXI століття. 
Проблемі здоров’я суспільства сьогодні приділяється величезна увага - прово-
дяться дослідження щодо можливості збереження здоров’я дітей у сучасних 
умовах, застосовуються критерії визначення рівня здоров’я та механізмів його 
зміцнення. Здоров’я - це гармонічна єдність фізичного, психічного та соціаль-
ного добробуту людини. Ніхто не стане заперечувати, що воно є найціннішим 
скарбом людини, тому вирішенню проблеми його зміцнення і збереження у ді-
тей та підлітків повинні приділяти увагу педагоги, медики, батьки, представни-
ки громадськості. Але освітній системі відводиться провідна роль та 
відповідальність з оздоровчої діяльності. Саме школа повинна і має всі можли-
вості для того, щоб освітній процес був здоров’язберігаючим. Все це можливо 
лише за умови впровадження здоров’язберігаючих технологій. Серед кла-
сифікації всіх освітніх технологій їх відокремлюють у окрему групу, але вона 
не може бути представлена як конкретна освітня технологія [1]. 

Здоров’язберігаючі технології створюють безпечні умови для перебування, 
навчання та праці в школі, та вирішують завдання організації освітнього про-
цесу, відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям учнів. 
Оздоровчі - технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного 
здоров’я учнів, підвищення потенціалу здоров’я: фізична підготовка, фізіоте-
рапія, ароматерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична те-
рапія. Технології навчання здоров’ю - гігієнічне навчання, вироблення жит-
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тєвих навичок, профілактика травматизму. Виховання культури здоров’я - ви-
ховання в учнів особистісних якостей, які спрямовані на збереження та зміц-
нення здоров’я, посилення мотивації на ведення здорового способу життя, під-
вищення відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини [2]. 

До освітніх методів належать і диспансеризація учнів, профілактичні щеп-
лення, здорове харчування, вітамінізація, санітарно-гігієнічні заходи. Їх мета 
полягає у формуванні в учнів здорового способу життя та використання знань у 
повсякденному житті. Вся здоров’язберігаюча діяльність закладів реалізується 
через напрями освітньо-виховної діяльності: створення умов та організація на-
вчально-виховного процесу для зміцнення здоров’я школярів; формування ку-
льтури здоров’я, організація збалансованого харчування в школі та активного 
відпочинку під час перерв. 

Оздоровчу функцію можливо реалізувати різними прийомами: у процесі 
фізичного виховання (уроки фізкультури, вступна зарядка, заняття в спортив-
них секціях, спортивні заходи); проведення масових оздоровчих заходів (спор-
тивно-оздоровчі, тематичні свята); профілактичні заходи (бесіди з учнями і 
батьками щодо ведення здорового способу життя); рухова активність дитини 
(рухливі ігри, активний відпочинок під час вихідних і канікул) [3]. 

Кожна школа має стати школою сприяння здоров’ю, де всі складові діяль-
ності спрямовані на збереження здоров’я всіх учасників освітнього процесу. 
Життєдіяльність школи повинна грунтуватися на справжньому інтересі до ди-
тини, повазі до неї; на спонуканні учня до пошуку, а головне - на збереженні 
здоров’я учня, формування свідомого ставлення до життя й здоров’я, вироб-
ленні навичок здорового способу життя, безпечної й здорової поведінки, а та-
кож формування здоров’язбережувальної компетентності школярів. Ефектив-
ним шляхом реалізації всієї системи навчання й виховання молодого покоління 
основам здоров’я має стати широке впровадження однієї з найперспективніших 
систем XXI століття - здоров’язбережувальної педагогіки. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Збереження та зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я ви-
хованців є одним із першочергових завдань загальноосвітньої школи. Приоріте-
тним завданням системи освіти є навчання людини відповідальному ставленню 
до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. В середовищі підростаючого по-
коління різко прогресують хронічні хвороби серця, органів зору, гіпертонія, не-
врози, остеопороз, артрити, ожиріння тощо. Навчальний заклад сьогодні має 
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створити оптимальні умови для збереження та зміцнення здоров’я учасників 
освытнього процесу.  

Стрижнем усієї педагогічної роботи у цьому напрямку вважаю особисте 
ставлення вчителя до збереження та зміцнення здоров’я у школярів і фор-
мування у них позитивної мотивації щодо здорового способу життя. Від вчите-
ля залежить, чи впаде зерно турботи про своє здоров'я у душу дитини. І як зро-
бити так, щоб це зерно проросло та в майбутньому дало щедрий врожай.  

Діяльність загальноосвітнього закладу щодо збереження й зміцнення здо-
ров'я учнів лише тоді може вважатися повноцінною й ефективною, якщо в по-
вній мірі професійно й творчо в єдиній системі реалізуються здоров'язберігаючі 
технології. Під здоров’язберігаючими технологіями вчені (Ващенко О., Свири-
денко С.) пропонують розуміти: сприятливі умови навчання дитини в школі; 
оптимальну організацію освітнього процесу (відповідно до вікових, статевих, 
індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); повноцінний та раціонально 
організований руховий режим.  

Аналіз класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає можли-
вість виокремити такі їх типи: здоров’язберігаючі - технології, що створюють 
безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують 
завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, 
статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм відповідність нав-
чального та фізичного навантажень можливостям дитини; оздоровчі - техноло-
гії, спрямовані на вирішення завдань зміцнення  фізичного здоров’я учнів, 
підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я; технології навчання здоров’ю - гігі-
єнічне навчання, формування життєвих навичок, профілактика травматизму та 
зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання; виховання куль-
тури здоров’я - виховання в учнів особистих якостей, які сприяють збереженню 
та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я, як цінність, поси-
ленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповіда-
льності за особисте здоров’я, здоров’я родини.  

Щоб усунути негативні фактори та покращити стан здоров’я учнів треба в 
системі і одночасно впроваджувати в освітній процес здоров’язберігаючі, оздо-
ровчі технології та технології виховання культури здоров’я. Саме тому пропо-
нуємо систему впровадження здоров’язберігаючих технологій у процес навчан-
ня молодших школярів, яка вже апробована і здатна покращити сьогоденні ре-
зультати стану здоров’я дітей.  

Перед тим як впроваджувати педагогічні технології , спочатку треба їх вив-
чити, проаналізувати та апробувати. Навчальна діяльність  основний вид 
діяльності в освітньому закладі, в даному. Це цілісний, багатофункціональний 
процес, результативність якого залежить від його компонентів: мотиваційного, 
змістовного, процесуального. Ігрова діяльність цілком відповідає віковим особ-
ливостям молодших школярів, процес навчання для них стає цікавим, зрозумі-
лим і не викликає стресів, а значить, матеріал уроку засвоюється краще. Під час 
ігор діти рухаються, що допомагає вирішити проблему гіподинамії школярів. 
Для реалізації принципів здоров’язбереження доцільно включати до освітнього 
процесу навчальні казки, інтегровані уроки, нестандартні уроки, інтерактивні 
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форми навчання. Найважливішим та основним формуючим чинником здорово-
го способу життя є оптимальний руховий режим. Його основу складають си-
стематичні заняття фізичними вправами і спортом. З метою профілактики 
стомлення, порушення постави, зору учнів необхідно проводити на уроках 
фізкультхвилинки, гімнастики для очей.  

Велике значення для зміцнення здоров'я дітей та залучення їх до ведення 
здорового способу життя має проведення спортивних змагань у позаурочний 
час. Широке застосування ігрового методу під час змагань сприяє формуванню 
у дітей позитивного ставлення до занять фізичною культурою. Використання 
стимулів, створення ситуацій успіху, позитивного емоціонального настрою під 
час спортивних змагань.  

Розкриваючи проблему залучення дітей до ведення здорового способу жит-
тя, не можна не сказати про велике значення співробітництва школи і сім'ї. 
Форми взаємодії школи і сім'ї можуть бути різними: організація освіти батьків 
у даному напрямку; батьківські збори; залучення батьків до підготовки та про-
ведення позаурочних заходів («Мама, тато і я - спортивна сім'я», спільні зма-
гання з футболу учнів і батьків ). Використання таких форм співпраці з сім’єю 
дають можливість батькам більше спілкуватися з дітьми, жити з ними одним 
життям, а вчителю - досягти максимальних результатів при вирішенні постав-
лених завдань. Слід усвідомити, якщо ми привчимо дітей до здорового способу 
життя, то турбота про власне здоров'я стане природною формою їх поведінки. 
А в майбутньому вони не тільки будуть уміти бути здоровими, а й виховають 
своїх дітей здоровими.  

 

Є. В. Кочерга, Ю.М. Ткаченко 
 

МЕТОДИКА БАРАБАННОГО КОЛА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 

 

Здоров’язбережувальна компетентність педагога відноситься до ключових 
компетентностей, оскільки беззаперечним є факт того, що здоров’я є найбіль-
шою людською цінністю. Особливо цінним є здоров’я дітей, яке багато в чому 
залежить і від вчителя та тих умов, у яких перебуває дитина в закладі освіти. 
Сучасний світ, який стрімко змінюється, вимагає змін і в системі освіти та ви-
користання інновацій у формуванні тих чи інших компетентностей педагога. 
Отже, актуальним є питання визначення шляхів формування здо-
ров’язбережувальної компетентності педагога з урахуванням інноваційних тре-
ндів в освіті. Одним із таких шляхів є використання так званої методики бара-
банного кола, яка активно та успішно використовується в різних країнах світу. 
Тренінги за цією методикою проводяться в таких успішних компаніях як Apple 
сomputer, Microsoft [5], McDonald’s, Toyota, Google та інші.  

Барабанне коло (Drum circle) відноситься до методів музичної терапії, який 
зарекомендував себе як ефективний для зняття психоемоційної напруги, пок-
ращення настрою, роботи зі стресовими станами і т.п. [2]. Барабанне коло як 
тренінг придумав і запатентував Артур Халл, барабанщик із США, який вперше 
почав використовувати барабани та голос для об’єднання людей [6]. 
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Закордоном проведено певні дослідження та доведено позитивний вплив 
методики барабанного кола як на психічне здоров’я людини, так і на фізичне, а 
також на рівень згуртованості колективу. Зокрема, у 2016 році у міжнародному 
рецензованому науковому журналі «PLoS One» було опубліковано результати 
дослідження, проведеного в Лондоні з 45 особами щодо визначення впливу на 
їх психічний та фізичний стани методики барабанного кола. Усіх досліджува-
них було розділено на 2 групи: контрольну - 15 осіб та експериментальну - 30 
осіб. З експериментальною групою було проведено 10-ти тижневий курс з ви-
користанням методики барабанного кола. З контрольною групою проводилися 
інші заняття не музичного характеру. За результатами дослідження встановле-
но, що серед осіб експериментальної групи спостерігається зменшення рівня 
тривожності та навпаки підвищення рівня соціальної стійкості порівняно з рів-
нями цих показників у контрольній групі. Також цікавим є факт виявлення змін 
на біологічному рівні, а саме після 10 тижнів занять у слині осіб експеримента-
льної групи виявлено протизапальний ефект імунної відповіді [5]. 

Також звертаємо увагу на дослідження, проведене доктором Barry Bittman 
та опубліковане в 2001 році в журналі «Alternative Therapies in Health and 
Medicine». За словами автора, описане дослідження є першим відомим визна-
ченням клінічного впливу групової музичної барабанної терапії на ендокринну 
систему та імунітет людини. Так, за результатами дослідження було встановле-
но, що дана методика справляє позитивний вплив на роботу ендокринної сис-
теми за рахунок зменшення реакції гормонального стресу, а також було вияв-
лено підвищення активності природних клітин-кілерів, що в свою чергу приз-
водить до підвищення імунітету людини [3]. Саме тому, метод барабанного ко-
ла є перспективним для покращення психоемоційного стану людини, а відпо-
відно і покращенні її фізичного стану. Отже, практикуючи дану методику педа-
гоги мають змогу підвищити власне психічне та фізичне здоров’я, а також на-
вчати такій практиці дітей.  

У місті Дніпрі з листопада 2018 р. стартував навчальний проект для педаго-
гічних працівників під назвою «Митці згоди», одним з напрямків якого є музи-
чна фасилітація або барабанне коло [1]. Проект спрямований, перш за все, на 
надання необхідних інструментів та знань педагогам, соціальним працівникам 
та психологам для розуміння, використання та просування методів мирного ви-
ховання, діалогу та ненасильницького вирішення конфліктів у школі та за її 
межами. Перші тренінги з педагогічними працівниками Дніпропетровської об-
ласті показали схвальні відгуки всіх учасників та бажання використовувати ме-
тодику барабанного кола у власній практичній діяльності. 

Таким чином, ми визначаємо перспективність подальших досліджень щодо 
використання методики барабанного кола для формування здо-
ров’язбережувальної компетентності педагога.  
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HEALTH-SAVING EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF 
INDEPENDENT EDUCATION 

 

Changes in society give rise to educational changes. Particularly important is the 
issue of maintaining health in the process of education. With technological advances, 
globalization, social and economic changes, it's time to reform education. It is neces-
sary to adjust the connection between modern, high-quality education that is capable 
of preserving, improving and enriching competences for health, and the prospect of 
building an effective economy, a society oriented on an innovative way of develop-
ment, a safe state. A healthy personality is the driving force of development. New as-
pects of the problem of preserving health are realized in the formation of the ability to 
study all life, to assimilate something new, to take care of the health as a factor of 
competitiveness. Intensification of the process of education obtaining reveals new 
sides of health-oriented technologies in front of the pedagogical community. 

Recently, the tendency to consider the pedagogical process not only as a holistic 
phenomenon, which combines learning and education but also to assess its potential 
both destructive and health-preserving. Pedagogy seeks to meet modern requirements 
for the formation of a paradigm of lifelong learning throughout life. It enriched by 
hygiene, physical education, and psychophysiology with their successful experience 
in applying aspects of healthcare in the educational process, becoming traditional 
health-saving technologies. 

The healthcare-saving technologies are considered as favorable conditions of 
study (absence of stressful situations, adequacy of requirements, methods of training 
and education); optimal organization of the educational process (according to age, 
gender, individual characteristics, and hygiene norms); fully and rationally organized 
motor routine. It should be noted that the introduction of healthcare-saving educa-
tional technologies is associated with the use of medical (health-hygienic, physical 
culture, health-improving), socially-adapted, environmental health-saving technolo-
gies and life-saving security technologies. Native and foreign scholars are convinced 
that health-saving educational technologies should include all pedagogical technolo-
gies that do not harm students' health [1,p.240]. 

The essence of health-saving technologies is presented in a comprehensive as-
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sessment of learning conditions that allow maintaining the existing and forming a 
higher level of health, healthy lifestyle habits, monitoring individual development in-
dicators, predicting possible changes in health, and implementing appropriate psycho-
logical, pedagogical, corrective, rehabilitation measures to ensure the success of edu-
cational activities and their minimal physiological «value», improvement of the life 
quality of the educational environment subjects [2,p.6-7]. Considering the existing 
technologies, it is possible to distinguish the following types [3,p.2-4]: health-saving 
technologies that create safe conditions for learning; health-promoting technologies 
aimed at solving the problems of physical health strengthening, increasing the poten-
tial (resources) of health: physical training, physiotherapy, quenching, gymnastics, 
massage; health education technology - hygiene education, life skills development 
(emotion management, conflict resolution, etc.), prevention of injuries and substance 
abuse; a health culture education - education of personal qualities that contribute to 
the preservation and strengthening of health, the formation of ideas about health as a 
value, enhancement of motivation for a healthy lifestyle, increase of responsibility for 
personal health and family health [6,p.928]. However, it should be noted that the con-
cept of «healthcare» can be attributed to any pedagogical technology, which in the 
implementation process creates the necessary conditions for maintaining the health of 
the main subjects of the educational process - students and teachers. And most im-
portantly, any pedagogical technology should be health preserving [4,p.131-132]. 
Knowledge, possession, and application of health-saving technologies are an im-
portant component of the professional competence of a modern teacher. 

Modern education, which is covered by information and communication technol-
ogies, based on the concept of continuous education, which seeks to maximize indi-
vidualization and differentiation according to needs, is that space in the context of 
which the implementation of the key competencies of a student and a teacher is pos-
sible as the interaction of two full-fledged subjects. By this time it is necessary to 
clearly motivate students to a healthy lifestyle from the first year of study. This moti-
vation, based on the principle of coherence, will be the foundation for creating a sys-
tem of views, attitudes and practices aimed at preserving and strengthening the health 
of students throughout the entire period of study [5, p. 685-688]. 

 

References 
 

1. Bezrukykh M.M. Zdorovesberehaiushchaia shkola [Health-saving school], 2004, 240 p. 
2. Boichenko T. Zdoroviazberihaiucha kompetentnist yak kliuchova v osviti Ukrainy [Healthcare-
saving competence as the key to education in Ukraine], 2008, pp.6-7. 3. Vashchenko O. Orhani-
zatsiia zdoroviazberihaiuchoi diialnosti pochatkovoi shkoly [Organization of healthcare-saving of 
elementary school], 2005, № 46, pp.2-4. 4. Prykhodko V.M. Slovnyk osnovnykh terminiv i poniat z 
monitorynhu yakosti osvity ta preventyvnoho vykhovannia [Dictionary of basic terms and concepts 
for monitoring the quality of education and preventive education], 2010, pp.131-132. 5. Dohoyan, 
A.M., Reutova, L.P., Artsimovich, I.V., Belous, O.V., Sokolova, O.V., Goverdovskaya, E.V., A Diag-
nostic Toolkit in the Work with Children and Adolescents Showing Signs of Sociopathic Personality 
Disorder (article Science Scopus), J. Pharm. Sci. & Res. 2018, 10(3), 685-688. 6. Handbook of Re-
search for Educational Communications and Technology. Third edition / Edited by J.M. Spector, 
M.D. Merrill, J.V. Merrienboer, and M.P. Driscoll. - USA: Routledge. Taylor & Francis Group, 
2007. -928 p. 



 150

 
Л.О. Різдванецька 

 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ЯК КЛЮЧОВОЇ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

Ключовим завданням освіти України у ХХІ сторіччі є розвиток мислення, 
орієнтованого на стале майбутнє. Сучасний ринок праці вимагає від випускника 
не лише глибоких теоретичних знань, а здатності самостійно їх застосовувати в 
нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспіль-
ства знань до суспільства життєво компетентних громадян [6]. Сучасний світ 
складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити кори-
стуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами 
учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної саморе-
алізації у житті, навчанні та праці [5,с.13-14]. 

Відповідно до нормативно-правових документів - Конституції України, За-
конів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Національної стратегії 
розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки одним із пріоритетів державної 
освітньої політики є створення оптимальних умов для формування, збереження 
та зміцнення здоров’я учнівської молоді, розвитку фізично здорової та духовно 
багатої особистості. В той же час результати різноманітних досліджень свідчать 
про наявну тенденцію погіршення показників здоров’я дітей та підлітків в 
Україні [3,с.141]. Здоров'я є безцінним здобутком не лише окремої людини, а й 
усього суспільства. Як життєдіяльність окремої людини значною мірою визна-
чається станом її здоров'я, так і успішний розвиток суспільства загалом зале-
жить від стану здоров'я населення. У разі збільшення у суспільстві частини лю-
дей із поганим здоров'ям, можливості його соціально-економічного розвитку 
обмежуються. 

Здоров'я людини залежить, насамперед, від неї самої, її способу життя. 
Переважна більшість людей ставлять здоров'я на перше місце в рейтингу 
життєвих цінностей. Проте водночас багато несвідомо, а іноді і свідомо 
приносять здоров'я в жертву для досягнення інших цілей - навчання, роботи, 
кар'єри, отримання задоволення (наприклад, від куріння або вживання 
наркотиків). Часто це відбувається в молодому віці, адже багато людей 
починають усвідомлювати практичну цінність здоров'я пізніше, коли у них 
з’являються проблеми зі здоров'ям. 

Отже, збереження та зміцнення здоров'я населення загалом і молодого по-
коління зокрема, - цінність, що має стратегічне значення для сталого розвитку 
суспільства і належить до актуальних завдань розвитку сучасної України. До-
ведено, що в розвиненому суспільстві рівень здоров’я значною мірою 
пов’язаний із рівнем освіти. Чим вищий освітній рівень певного соціального 
середовища, тим кращі, як правило, у ньому узагальнені показники здоров’я. 
Отже завдання збереження й зміцнення здоров’я потрібно розв’язувати, насам-
перед, педагогічними засобами, при цьому, освіта в аспекті здоров’язбереження 
розуміється комплексно: і як надання інформації, і як навчання методів, прийо-
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мів і навичок здорового способу життя, і як виховання в дусі безумовного пріо-
ритету цінностей індивідуального і громадського здоров’я в усіх його проявах, 
сферах, рівнях [2,с.94]. 

Розвиток сучасної системи освіти визначається інноваційними 
перетвореннями, в основі яких лежить використання компетентнісного підходу. 
Компетентнісний підхід передбачає надання переваги практичній 
спрямованості освіти, характеризується особистісним та діяльнісним 
аспектами. Він вимагає перенесення акценту із засвоєння дітьми нормативно 
визначених знань, умінь та навичок на формування й розвиток у них здатності 
самостійно діяти, адекватно застосовуючи знання та індивідуальний досвід у 
різноманітних життєвих ситуаціях [1,с.124]. Під компетентністю людини 
науковці розуміють «спеціально структуровані набори знань, умінь, навичок і 
ставлень, що їх набувають у процесі навчання. Вони дають змогу людині 
визначати, тобто ідентифікувати й розв’язувати, незалежно від ситуації, 
проблеми, характерні для певної сфери діяльності» [4,с.18]. Компетентнісно 
орієнтована освіта посилює результативний компонент, наповнює мету, зміст, 
процес, мотивацію, результати навчання і виховання реалістичним смислом, 
орієнтованим на необхідну компетентність як інтегрований вираз рівня 
освіченості [4,с.7]. Таким чином, особливої актуальності набуває робота з 
розвитку в дітей здоров’язбережувальної компетентності, як ключової в 
сучасній системі освіти України. 

Здоров’язбережна компетентність - це здатність людини планувати і реалі-
зовувати свою життєдіяльність у спосіб, сприятливий для здоров’я і безпеки 
самої людини та її соціального оточення. Здоров’язбережної компетентності 
набувають через формування сприятливих для здоров’я знань, умінь, ставлень 
(психологічних установок, принципів, цінностей, вірувань, прагнень). У сучас-
ному світі розвиток здоров’язбережної компетентності дедалі частіше відбу-
вається через упровадження превентивної освіти, мета якої є мотивувати і 
підготувати дітей та підлітків дотримуватися моделей поведінки, сприятливих 
для особистого, сімейного і суспільного здоров'я, безпеки, добробуту та сталого 
розвитку. 

Таким чином, в умовах процесу реформи та модернізації освітнього проце-
су в Україні, одним із головних компонентів якого є перехід на компетентніс-
ний підхід, поняття здоров’язбережувальної компетентності набуває пріоритет-
не значення в сучасній освітній діяльності. Вагомість здоров’я, як найвищої за-
гальнолюдської цінності та головного чинника досягнення успіху та благопо-
луччя, дозволяє визначити здоров’язбережувальну компетентність як ключову в 
сучасній системі освіти. 
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Е. В. Колядич 

 

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ 
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ 

 

Фізична культура учнівської молоді сучасної України, за твердженням різ-
нофахових вітчизняних вчених, які досліджують її стан здоров’я, знаходиться у 
кризовому стані (О.Андрєєва, Г.В. Безверхня, М. Дутчак, М. Ібрагімов, 
Т.Ю. Крецевич, М.М. Саїнчук). За твердженням відомого дослідника фізичного 
виховання М.М. Саїнчука ця криза спостерігається як на теоретичному, мето-
дологічному, так і на практичному її рівнях [6]. 

Гострота проблеми в Україні полягає у тенденції погіршення стану здоров'я 
молоді, що посилює сумніви в історичних перспективи поповнення рядів 
спортсменів, що вимагають міцної і досконалої тілесної організації людини. 
Ситуація ускладнюється тим, що в Україні кожна п'ята народжувана дитина 
вже має патологічні відхилення. Як показують дослідження за час навчання у 
школі та вищих навчальних закладах здоров'я дітей, підлітків та молоді ще бі-
льше погіршується. Якщо діти в школу приходять в основному здоровими, то 
до її закінчення близько 80% страждають різного роду відхиленнями. Причина - 
інтенсивні психоемоційні, інтелектуальні перевантаження і недооцінка ролі ті-
лесно-фізичного компонента. «Щороку, - пишуть Т. Ю. Круцевич, М. М. Саїн-
чук, - кількість молодих людей, які займаються фізичною культурою і спортом 
зменшується. Фізичне виховання посідає одне з останніх місць серед дисциплін 
за своєю значимістю для старшокласників і не є для них важливим у плані осо-
бистісних перспектив» [4].  

Соціологічні дослідження серед студентів про стан їх здоров'я показує, що 
49,8% оцінили його низькими балами від 2,5 до 3, при чому 37,5% нічого не ро-
блять для зміцнення свого здоров'я, лише 16,6% займаються фізичною культу-
рою і спортом , а 25,5% - лікуються і вживають вітаміни напої з лікувальних 
трав. Більше того на свіжому повітрі від 3 до 6 годин бувають щодня 35,6% 
опитаних. Спілкуватися з природою люблять всі, але тільки 40% за останній мі-
сяць змогли задовольнити в цьому своє бажання. До обливання вранці холод-
ною водою 70,8% студентів ставляться позитивно, але не один з них цього не 
робить і тільки 2,1% займаються вранішньою гімнастикою [2]. 

 У подальшому розвитку організму людини це призводить до поширення 
захворюваності і підвищення смертності. Її рівень у нашій країні має катастро-
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фічні показники. Так серед людей у віці 35-54 року вона 10-12 разів вище ніж у 
Західній Європі, а дитяча смертність у Україна найвищу в Європі. Висока за-
хворюваність людей у молодому та працездатному віці лягає важким мораль-
ним і матеріально-економічним тягарем. За оцінками Світового Банку один 
втрачений людино-рік через хворобу, інвалідність або передчасну смерть обхо-
диться суспільству в 10 тис. доларів США. 

Наукові дослідження показують, що критичний рівень здоров'я, фізичного 
розвитку дітей та учнівської молоді відбувається в наслідок зниження рухової 
активності при зростанні до 72% навчального часу на статичний процес знахо-
дження тіла в одній і тій же позі. Серед інших причин, головними залишаються 
- інтенсивне впровадження комп'ютерних технологій у повсякденний побут мо-
лоді, несприятливі екологічні умови, зростання антисоціальних проявів серед 
молоді. Фундатор українського варіанту «філософії спорту» зазначає: «За стан-
дартами життя Україна вже 20 років тільки прагне наблизиться до західноєвро-
пейських країн, а от їхні соціальні виразки у вигляді наркоманії (більше 1 млн. 
чол.), алкоголізації молоді, проституції, токсикоманії, тютюнопаління, ігроманії 
буйно розквітають в українському суспільстві. У цьому плані Європа вже 
прийшла в Україну» [3]. 

Сучасна соціокультурна парадигма нівелює фізичне виховання у форму-
ванні інтересів і потреб, а інтелектуалізація стає привабливою родзинкою в пе-
рспективних соціальних орієнтаціях молоді й виштовхує в своїх особистісних 
пріоритетах власну фізичну тілесність на другий план. Директивно це підтвер-
джується МОН України. Наприклад у його Наказі від 26 січня 2015 року № 47 
«Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний 
рік», який лише через два місяці конкретизувало спеціальним листом по 
роз’ясненню та рекомендаціях, де зазначено, що «Заняття з фізичної культури в 
спортивних секціях можуть бути організовані як факультативи (тобто за ба-
жанням студентів; у загальне число кредитів ЄКТС і до навчальних планів не 
включаються, форм підсумкового контролю не мають» [4]. І в той же час стан 
здоров’я учнівської молоді знову негативно нагадує про себе у широкому соці-
ально-культурному просторі. Під впливом метаморфози «подвоєної свідомості» 
- колізії співвідношення світу реального та віртуального, а також всіляких ана-
болічних стероїдів, алкоголю, наркотиків та ін усувається контроль super ego і 
на поверхню виходять печерні інстинкти підсвідомості, що виражаються в нев-
мотивоване дію. Всесвітньо відомий кардіолог М. М. Амосов у свій час писав, 
«людина може довго залишатися здоровою, якщо її поведінку буде спрямовува-
ти не середовище, а розум ...» [1].  
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ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
- СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ШКОЛИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ  

ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

 «Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво  бліде, і сила в’яне, і багатство без ко-
ристі, і слово безсиле»  

 Герофіл  
 

Час не стоїть на місці. Людство завжди перебуває у пошуках нових ідей і 
цей процес розпочинається саме зі шкільної парти. Час змінює стандарти, сте-
реотипи, потреби, і сьогодні школа теж потребує реформування. А це довгий, 
клопітливий процес. Людина тим і відрізняється від комахи та бджоли, що бу-
дує не за існуючими, природніми інстинктами, а за народженими творчістю 
проектами у баченні прекрасного та гармонійного. Колись метою школи було 
навчити якомога більше людей читати та писати. Зараз - це рівень початкової 
школи. А загальні цілі - зовсім інші. У школі викладається безліч предметів, але 
інформаційний простір сьогодні майже безмежний (телебачення, радіо, інтер-
нет), тому вчитель перестає бути єдиним джерелом знань. А метою сучасної 
школи є підготовка дітей до життя. Кожен учень має отримати під час навчання 
знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної мети 
можливе за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки. 
Основна мета сучасної школи полягає у формуванні здорової особистості. Здо-
рової як фізично, так і духовно.  

Чому ми звертаємось сьогодні до теми здоров’язбереження у школі? Тому 
що здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного жит-
тя батьків, учителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, 
яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та 
учнівської молоді. У Законі України «Про загальну середню освіту» в ст. 5 за-
значено, що завданнями загальної середньої освіти є: виховання свідомого ста-
влення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної 
цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збе-
реження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів. 

Учитель-предметник, володіючи сучасними педагогічними знаннями, у по-
стійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними працівниками, шкіль-
ним психологом, класним керівником, повинен планувати та організовувати 
свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я 
всіх суб’єктів педагогічного процесу. Здоров’я дитини, її соціально - психологі-
чна адаптація, нормальне зростання і розвиток багато в чому визначаються со-
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ціальним середовищем, у якому вона живе. Для дитини 6 - 17 років таким сере-
довищем є школа, оскільки тут дитина проводить 70% часу. Поняття «здо-
ров’язберігаючі технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноос-
вітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів. 
Під здоров’язберігаючими технологіями вчені пропонують розуміти: 

- сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуа-
цій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); 

- оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, ста-
тевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); 

- повноцінний та раціонально організований руховий режим.  
Впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з вико-

ристанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікуваль-
но-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих тех-
нологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності. Аналіз класифіка-
цій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає можливість виокремити такі 
типи (за О. Ващенко): 

 - здоров’язберігаючі - технології, що створюють безпечні умови для пере-
бування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної 
організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуаль-
них особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного 
навантажень можливостям дитини; 

 - оздоровчі - технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізич-
ного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підго-
товка, фізіотерапія, ароматерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, 
музична терапія; 

 - технології навчання здоров’ю - гігієнічне навчання, формування життє-
вих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика 
травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. 
Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів 
загально навчального циклу, введення до варіативної частини навчального пла-
ну нових предметів, організації факультативного навчання та додаткової освіти;  

- виховання культури здоров’я - виховання в учнів особистісних якостей, 
які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про 
здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, 
підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини. 

Здоров’язберігаючі технології навчають дітей жити без конфліктів. Навча-
ють укріплювати, зберігати своє і цінити чуже здоров’я. Ці технології прищеп-
люють дітям принципи здорового способу життя, посилюють мотивацію до на-
вчання. Духовне здоров’я - це здоров’я в системі загальнолюдських цінностей, 
ідеал здорової людини, традиції культури українського народу, розвиток пози-
тивних духовних рис, духовні цінності й засоби розвитку духовності. 

Соціальне здоров’я - соціальні потреби та інтереси, етика родинних 
зв’язків, наслідки антисоціального ставлення до довкілля, соціальне забезпе-
чення життєво важливих потреб, соціальна адаптація, здоров’я нації, форму-
вання потреби вести здоровий спосіб життя. 
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Інтелектуальне здоров'я - це можливість відкрити наші уми для нових ідей 
та досвіду, які можуть допомогти в поліпшенні особистої, групової та суспіль-
ної взаємодії.  

Одним із складових здоров’я є і творчість. Тому що саме творчий підхід до 
вирішення будь-яких життєвих проблем, завдань робить людину здоровою. Ось 
чому тема створення у школі здоров’язберігаючого середовища є такою актуа-
льною. Ключовими компетентностями, що сприяють здоров’ю, якими повинні 
володіти учні для успішної соціалізації, є наступні: навички раціонального хар-
чування та загартування; санітарно-гігієнічні навички та навички рухової акти-
вності; навички організації режиму праці та відпочинку; навички самоконтролю 
і управління стресами; навички мотивації успіху, тренування волі поведінки в 
умовах тиску; навички ефективного спілкування і попередження конфліктів; 
навички співробітництва і співчуття (емпатії); навички самоусвідомлення та 
самооцінки, визначення життєвих цілей; аналіз проблем прийняття рішень.  

Урок - це основна структурна одиниця навчального процесу. Урок у здо-
ров’язберігаючих технологіях повинен не викликати в учнів погіршення здо-
ров’я. Сучасний урок - це урок інноваційний, який викликає в учнів і вчителів 
задоволення, стимулює цікавість, творчість. Усе це досягається різноманітними 
формами роботи з використанням інтерактивну та інноваційних технологій.  

 

Л.І. Процевська 
 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
НА УРОКАХ ФІЗИКИ 

 

Національна доктрина розвитку середньої освіти України в ХХІ столітті ви-
значає пріоритетним завданням системи освіти виховання людини в дусі відпо-
відального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточення як до найвищої 
індивідуальної і суспільної цінності. Сучасний учитель за постійної співпраці зі 
шкільним психологом, соціальним педагогом, медичним працівником разом із 
батьками має організувати навчально-виховний процес з урахуванням пріори-
тетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічної діяльності. 
Ученими встановлено, що серед факторів, від яких залежить здоров’я людини, 
50% припадає на спосіб життя людини, її ставлення до власного здоров’я. 

Вирішення проблеми здоров’я дітей полягає в масовому вивченні та розпо-
всюдженні валеологічних знань, формуванні здоров’язберігаючої компетентно-
сті, формування життєвої компетентності та успіху шляхом забезпечення умов 
для гармонійного розвитку та самореалізації особистості. «Здоров’язберігаюча 
компетентність» - якість особистості, яка проявляється у загальній здатності та 
готовності до здоров’язберігаючої діяльності, що ґрунтується на інтеграції 
знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень особистості, спрямованих на збере-
ження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я - свого та ото-
чення.  

Використання здоров’язберігаючих технологій дає можливість учням опа-
нувати навичками, необхідними для успішної реалізації молодої людини в сус-
пільстві. Здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного 
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життя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Вирішення проблеми здоров’я 
полягає в масовому вивченні та розповсюдженні валеологічних знань про лю-
дину як невід’ємну складову природи, про організм людини як фізичну систе-
му. З метою виховання особистісних якостей, які сприяють збереженню та змі-
цненню здоров’я, формують уявлення про здоров’я як цінність, посилюють мо-
тивацію на ведення здорового способу життя, підвищують відповідальність за 
особисте здоров’я, здоров’я людини були створені наукові роботи з тем: «Лю-
дина - невичерпний об’єкт фізики», «Вплив вологості на живі організми та спо-
соби її зміни», «Шумове забруднення». У роботі «Людина - невичерпний об’єкт 
фізики» виконано практичне дослідження «Визначення рівня особистого здо-
ров’я учнів 7 класів» за двома напрямками (індекс тілесної маси, функціональ-
ний стан дихальної системи). Вимірювання вологості є одним з необхідних і 
важливих навичок, так як зараз люди проводять все більше часу в приміщенні, 
дуже важливо, щоб умови в кімнаті були здоровими. У роботі «Вплив вологості 
на живі організми» розглянуто норми вологості повітря, її вплив на організм 
людини, проведено визначення відносної вологості в шкільних кабінетах. У ро-
боті «Шумове забруднення» розглянуто рівні інтенсивності шуму та їх вплив на 
здоров’я, дії шуму на організм людини, дослідження реакції підлітків (5 - 7 кла-
си) на різноманітну дію шуму. 

На уроках фізики використовую фізичні вправи для розвантаження учнів 
(пальчикову гімнастику, релаксаційні паузи, фізкультхвилинки), розроблено 
збірник задач валеологічного змісту, цикл міні-інформацій «Фізика і здоров’я». 
Для створення психологічного комфорту використовую різнорівневі завдання, 
різноманітні інтерактивні вправи, фізичні диктанти, тестування. Психологічне 
оздоровлення пов’язане зі звільненням глибоко репресованих емоцій. Проведе-
ні дослідження показали, що сміх здатний стимулювати роботу серцевого 
м’яза, корисний і для легень. Під час сміху людина робить більш глибокий і 
тривалий за часом, ніж видих, вдих. Позитивно впливає сміх на стан нашого 
імунітету. При вивченні біографії вчених можна навести приклади кумедних іс-
торій.  

Робота на уроці фізики вимагає від дитини напруженої розумової діяльнос-
ті. В бадьорому стані організму подразнювальний процес в корі головного моз-
ку переважає гальмування, або ж відповідає йому. Упродовж тижня відбува-
ються зміни у сприйнятті навчального процесу. Понеділок і п’ятниця - найниж-
чі за рівнем працездатності учнів, сповільнюється темп їхньої роботи, збільшу-
ється кількість помилок. Тому для підвищення його тонусу треба зробити диха-
льні вправи для відновлення кисневого режиму, вправи для надання бадьорості, 
позитивного емоційного настрою. Щоб запобігти появі втоми, всередині уроку 
необхідно змінити вид діяльності та виконати дихальні або розвантажувальні 
вправи. Отже, сучасний урок має бути здоров'язберігаючим, здоров'яформую-
чим, здоров'язміцнюючим, спрямованим на формування позитивної мотивації 
на здоровий спосіб життя, навчати культури здоров'я на засадах розвитку жит-
тєвих навичок. Такий підхід до сучасного уроку зобов'язує вчителя бути взір-
цем здорової людини. 
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Н.М. Панькова 
 

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВ'ЯСПРЯМОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

 

«Дев’ять десятих щастя людини складає її здоров'я» - говорить народна му-
дрість. За сучасними науковими підходами структурними складовими здоров'я 
визначено: фізичне здоров'я, що розглядається як поточний стан функціональ-
них органів і систем організму; психічне здоров'я - стан психічної сфери люди-
ни, який характеризується загальним душевним комфортом, забезпечує адеква-
тну регуляцію поведінки й обумовлений потребами біологічного і соціального 
характеру; соціальне здоров'я - система цінностей, настанов і мотивів поведінки 
в соціальному середовищі. 

Інтеграція навчання і виховання з різноманітними формами реалізації слу-
жить основою впровадження здоров’яспрямованої технології. Будь - яка педа-
гогічна технологія має відповідати основним критеріям технологічності: конце-
птуальності, системності, керованості, ефективності, відтворюваності. Однак, 
необхідно розуміння, що нова якість освіти, яка забезпечила б розвиток сучас-
ного суспільства, може бути досягнута лише при створенні певних умов органі-
зації такого освітнього процесу, який не зашкодить здоров’ю дітей та молоді і 
буде спрямований на збереження, зміцнення і формування здоров'я здобувачів 
освіти. А це вимагає від педагогів застосування своєрідних підходів в освіті та 
вихованні на основі здоров'язбереження. 

У системі факторів, що впливають на здоров'я учнів, якість освітнього сере-
довища відіграє важливу роль у розвитку організму школярів. До них відно-
сяться: організація процесу навчання й виховання; методи й форми навчання, 
що мотивують пізнавальну активність у сферах духовного та морального вихо-
вання; психологічне тло занять; санітарно-гігієнічні умови; руховий режим з 
урахуванням вікової динаміки; раціональне харчування (меню й режим харчу-
вання); медичне забезпечення й оздоровчі процедури. 

Здоров'яспрямована діяльність закладу - вимога часу! Реалізація цієї про-
блеми актуальна для сучасної України. Ми вчимо учнів не тільки вміло знахо-
дити і використовувати нові знання, а й зберегти здоров'я в умовах швидкоп-
линних змін у реальному житті. Білозерський заклад повної загальної середньої 
освіти №3 Білозерської селищної ради Херсонської області працює в рамках 
українсько - швейцарського експерименту «Розвиток громадянських компетен-
тностей в Україні – DOCCU».  Одним із напрямків роботи закладу є пропаганда 
здорового способу життя, впровадження в практику технологічних аспектів 
здоров'яспрямованої діяльності, що зазначено у авторській програмі факульта-
тивного курсу «Я - громадянин України». 

Ключовими компетентностями, що сприяють здоров′ю, якими повинні во-
лодіти учні для успішної соціалізації, є: навички раціонального харчування; на-
вички рухової активності та загартування; санітарно - гігієнічні навички; нави-
чки організації режиму праці та відпочинку; навички самоконтролю; навички 
мотивації успіху та тренування волі; навички управління стресами; навички 
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ефективного спілкування; навички попередження конфліктів; навички співчут-
тя ( емпатії); навички поведінки в умовах тиску; навички співробітництва; на-
вички самоусвідомлення та самооцінки; визначення життєвих цілей і програм; 
аналіз проблем прийняття рішень; вміння самореалізуватися. 

Система роботи Білозерського ЗПЗСО №3 щодо збереження здоров’я здо-
бувачів освіти полягає у наступних технологічних аспектах: робота психологіч-
ної служби (тренінги; бесіди; анкетування; діагностики); гурткова робота 
(ДЮП; ЮІР; юні екологи); заходи за здоровий спосіб життя (КВК; брейн-ринг; 
години спілкування; зустрічі представниками різних установ; конкурси малюн-
ків; створення проектів). Середовище, яке ми спільними зусиллями творимо, - 
це жива система, це площина пошуку, довіри, підтримки, взаємодопомоги і вза-
єморозуміння, спрямована на розвиток та саморозвиток як особистості, так і 
всього закладу.  

Отже, етичними чинниками, які формують виховне середовище, є співпраця 
всіх учасників освітнього процесу: учнів, батьків, учителів, медиків, психоло-
гів, членів учнівського самоврядування, співробітників закладу, громадськості. 
Діяльність освітнього закладу лише тоді можна вважати повноцінною та ефек-
тивною, якщо повною мірою професійно та творчо в єдиній системі реалізу-
ються усі технологічні аспекти. 

 

М. В. Шаламберідзе, О. В. Іщенко 
 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ТА 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Сьогодні, безперечно, однією з найактуальніших проблем в сфері як освіти, 
так і медицини є катастрофічне погіршення здоров’я молоді. Як показує аналіз, 
на практиці існує об’єктива суперечність між потребою суспільства в здорово-
му підростаючому поколінні та фактичним станом здоров’я молоді. Так, за ста-
тистичними даними Міністерства охорони здоров’я України, вже у близько 
90% школярів діагностуються захворювання. В середовищі підростаючого по-
коління прогресують хронічні хвороби серця, органів зору, неврози, артрити, 
ожиріння тощо. В такому стані колишні учні школи приходять до вищих навча-
льних закладів, де стан здоров’я новоспечених студентів лише погіршується. 
Важко заперечувати, що значна кількість захворювань в учнів спричинена у 
тому числі й недоліками здійснення навчально-виховного процесу в навчальних 
закладах. Це породжує потребу у дослідженні здоров’язберігаючих освітніх те-
хнологій в контексті та з метою їх подальшого практичного застосування для 
збереження та зміцнення здоров’я учасників навчального процесу. 

Під здоров’язберігаючими технологіями вчені розуміють [2] такі фактори, 
як сприятливі умови навчання (відсутність стресових ситуацій, адекватність 
вимог, методик навчання та виховання); оптимальна організація навчального 
процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей, гігієні-
чних норм); повноцінний та раціонально організований руховий режим.  

Мета здоров’язбережувальних освітніх технологій - це насамперед забезпе-
чення умов фізичного, психічного, соціального та духовного комфорту, що 
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сприяють продуктивній навчально-пізнавальний і практичній діяльності учас-
ників освітнього процесу. Аналіз існуючих здоров’язберігаючих технологій до-
зволяє класифікувати їх наступним чином: власне здоров’язберігаючі - техно-
логії, що створюють безпечні умови для перебування,навчання та праці в шко-
лі, та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу; 
оздоровчі - технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного 
здоров’я учнів, підвищення ресурсів здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, 
загартування, гімнастика, масаж тощо; технології навчання здоров’ю - гігієніч-
не навчання, формування життєвих навичок, профілактика травматизму, профі-
лактика зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання; вихо-
вання культури здоров’я - виховання в учнів особистих якостей, які сприяють 
збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я, як цін-
ність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню 
відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини: діяльність валеологіч-
них гуртків та клубів, додаткові заняття, виховні заходи, спортивні змагання 
тощо. 

Важливо усвідомлювати, що поняття здоров’язбереження не обмежується 
уявленням про зміцнення лише тілесного здоров’я молоді. Вагоме значення та-
кож має надаватися збереженню психічного, духовного та соціального здоров’я 
молоді. Це вимагає створення у навчальному закладі особливої комфортної ат-
мосфери, яка б відкрила кожному учневі здоровий простір для особистісного 
зростання у фізичній, інтелектуальній, духовній і соціальній сферах - без над-
лишкових навантажень і з достатнім рівнем різноманітності. На досягнення цієї 
мети мають бути спрямовані зусилля всіх учасників навчально-виховного про-
цесу: адміністрації, вчителів, медичної та психологічної служб та, власне, бать-
ків учнів. Реалізація здоров’язбережувальних технологій щодо свідомого став-
лення до здоров’я базується також і на отриманні самими учнями необхідних 
знань, умінь і навичок фізичного, духовного та соціального здоров’я, задля чого 
велика увага має приділятися позаурочній роботі з учнями: виховним бесідам, 
психологічним тренінгам, іграм тощо. 

Отже, що головне завдання освітніх закладів в контексті використання здо-
ров’язберігаючих технологій полягає в тому, щоб створювати здорові умови 
для розвиту і діяльності учнів та нівелювати негативні чинники впливу, аби пе-
решкодити розвитку шкідливих для здоров’я учнів тенденцій. Для досягнення 
цієї мети необхідно залучати всіх учасників навчально-виховного процесу, в 
тому числі і самих учнів. 
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Л. В. Таран 
 

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 
ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ 

 

Щоб прийняти існуючі історичні виклики ХХІ століття, освіта повинна ма-
ти випереджаючий характер, тобто бути націленою на майбутнє, на 
розв’язання проблем нового століття, розвиток ключових компетенцій вихова-
нців, формування в них нової культури, нових способів мислення та діяльності.  

Випереджаюча освіта сприяє підготовці особистості до активного та успіш-
ного життя у сучасному мінливому світі, її всебічному та гармонійному розвит-
ку. В умовах модернізації системи освіти все більш важливу увагу приділяється 
впровадженню нових, прогресивних педагогічних технологій. Серед відомих 
сучасній педагогічній науці технологій, на мій погляд, особливе місце займають 
здоров'язберігаючих технологій. 

Що ж розуміють під поняттям «здоров’язберіагаюча технологія»? Слово 
«технологія» в перекладі з грецької мови означає вчення про мистецтво. Здоро-
в'язберігаюча технологія - це побудова послідовності факторів, що попереджу-
ють руйнування здоров'я при одночасному створенні системи сприятливих для 
здоров'я умов. Поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує у собі всі на-
прямки діяльності загальноосвітнього навчального закладу щодо формування, 
збереження та зміцнення здоров’я. У своїх працях видатний педагог В. О. Су-
хомлинський писав: «Досвід переконав нас у тому, що приблизно у 85% усіх 
невстигаючих учнів головна причина відставання у навчанні - поганий стан 
здоров’я, якесь нездужання або захворювання, найчастіше зовсім непомітне і 
таке, що можна вилікувати тільки спільними зусиллями матері, батька, лікаря 
та вчителя». На думку великого педагога, школа та вчитель зокрема повинні 
брати активну участь у збереженні здоров’я учнів.  

Чому ми звертаємось сьогодні до теми здоров‘язбереження у школі? Тому 
що здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного жит-
тя батьків, учителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, 
яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей. 
Турботу викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку пі-
дростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, 
зростання смертності, особливо дитячої, а також відсутність мотивації до збе-
реження та зміцнення здоров’я. Здоров’язбереження не обмежується уявленням 
про зміцнення лише соматичного (тілесного) здоров’я учнів. Важливе значення 
надається збереженню психічного, духовного та соціального здоров’я дітей. Це 
вимагає створення у навчальному закладі особливої комфортної атмосфери, яка 
б відкрила кожній дитині позитивний простір для особистісного зростання в ін-
телектуальній, духовній та соціальній сферах. Під здоров’язберігаючими тех-
нологіями вчені пропонують розуміти: сприятливі умови навчання дитини у 
школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання 
та виховання); оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до ві-
кових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); повноцін-
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ний та раціонально організований руховий режим. 
Слід зазначити, що впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій 

пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-
оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здо-
ров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльно-
сті. Здоров'язберігаючі технології дозволяють: сформувати соціальну зрілість 
випускника; забезпечити можливість учням реалізувати свій потенціал; зберег-
ти і підтримати фізіологічне здоров'я учнів. 

Тому головним завданням у діяльності педагогічних колективів навчальних 
закладів на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я ді-
тей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів, уч-
нів та їхніх батьків. Мета сучасної школи - підготовка дітей до життя. Кожен 
учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбут-
ньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження здо-
ров'язберігаючіх освітніх технологій в системі випереджаючої освіти. 
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ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 

У наш час здоров’я людини - це одна з глобальних проблем, яку намагають-
ся вирішити не тільки лікарі, але й психологи, й соціологи й педагоги. Ще 
древній філософ Сократ говорив: «Здоров’я не все, але без здоров’я - нічого». В 
школі гостро стоїть проблема збереження здоров’я учнів, і тому за напрямком 
до традиційної освітньої системи виділяють здоров'язберігаючі технології які 
належать до групи педагогічних технологій на основі посилень соціально-
виховних функцій освітньої установи. Під здоров'язберігаючіми технологіями 
вчені пропонують розуміти: сприятливі умови навчання дитини в школі (відсу-
тність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та вихован-
ня); оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, ста-
тевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); повноцінний та раці-
онально організований руховий режим.  

Впровадження здоров'язберігаючих освітніх технологій пов’язано з викори-
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станням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-
оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров'язберігаючих техно-
логій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності. Гончаренко М.С. 
пропонує свою класифікацію здоров’язбережувальних технологій: 

- медико-гігієнічні технології (дотримання санітарно-гігієнічних норм, на-
дання повноцінної медичної допомоги суб’єктам навчально-виховного процесу 
тощо); 

- фізкультурно-оздоровчі технології (загартовування, розвиток в учнів сили, 
швидкості, гнучкості, витривалості); 

- екологічні здоров’язбережувальні технології (підвищення рівня духовно-
етичного здоров’я учнів, формування у них екологічної свідомості та прагнення 
до збереження навколишнього середовища); 

- технології забезпечення безпеки життєдіяльності (дотримання правил по-
жежної безпеки, охорони праці, цивільної оборони тощо); 

- лікарсько-оздоровчі технології (реалізація принципів лікувальної педа-
гогіки та лікувальної фізкультури); 

- соціально-адаптуючі й особистісно розвивальні технології (упровадження 
у навчально-виховний процес програм соціальної та сімейної педагогіки, 
соціально-психологічних тренінгів для вчителів, учнів і їх батьків); 

- здоров’язберігаючі освітні технології (застосування психолого-
педагогічних методів і прийомів, спрямованих на здоров’язбереження дітей і 
підвищення ефективності навчально-виховного процесу) [2, с. 32-33].  

У вирішенні проблеми збереження здоров’я учнів загальноосвітніх нав-
чальних закладів важливе значення має взаємодія школи та громадських ор-
ганізацій [4,с.7]. Взаємодоповнюваність школи та громадських організацій, які 
діють на спільній території, визнають свободу вибору, унікальність і впли-
вовість один одного [3,с.232]. Головною особливістю соціального партнерства 
визначаються зміни, що призводять до покращення ситуації (в даному разі здо-
ровий спосіб життя як одна з пріоритетних цінностей) в інтересах дітей та мо-
лоді. 

Перед людиною, яка усвідомила відповідальність за власне здоров’я, відчу-
ла потребу піклуватися про нього, встає питання про те, як це грамотно робити. 
Адже займатися зміцненням здоров’я непридатними засобами - «собі дорожче». 
Що коштує, наприклад, велика частина програм по скиданню зайвої ваги! 
Відносно здоров’я повною мірою справедлива істина: «Краще не робити ніяк, 
ніж робити неправильно!» Але як правильно? І тут естафета технологій здо-
ров’язбереження передається від виховних програм - навчальним. Навчити ди-
тину, молоду людину загальним принципам, сучасним системам і методам охо-
рони і зміцнення здоров’я, безумовно, - завдання освітніх установ. А за кон-
сультаціями з приватних питань, за коректуванням оздоровчої програми з 
врахуванням індивідуальних особливостей, з метою відновлення здоров’я лю-
дини, що похитнулося, може звернутися до фахівця з питань здоров’я. 

Завдання школи полягає не лише в тому, аби зберегти здоров’я учнів на 
період навчання, але і в тому, аби підготувати їх до подальшого успішного і 
щасливого життя, не досяжного без достатнього рівня здоров’я. Завдання здо-
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ров’язберігаючої педагогіки - забезпечити випускникові школи високий рівень 
реального здоров’я, сформувати культуру здоров’я, тоді атестат про середню 
освіту буде дійсною путівкою в щасливе самостійне життя, свідоцтвом уміння 
молодої людини піклуватися про своє здоров’я і дбайливо відноситися до здо-
ров’я інших людей. 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ 
ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Сьогодні здоров'я розглядається, як стан повного фізичного, духовного, 
психічного та соціального благополуччя людини. Знайти своє місце в мінливо-
му світі, виявити здібності, мати життєву перспективу, стати корисною суспіль-
ству може тільки та людина, яка фізично розвинена, соціально адаптована, пси-
хічно врівноважена, має духовну основу. Актуальною проблемою сьогодення є 
збереження здоров'я дітей, формування у них світогляду, спрямованого на його 
збереження, оволодіння навичками здорового способу життя та безпечної пове-
дінки, створення умов для гармонійного розвитку душі і тіла. Здоров'я - найбі-
льша цінність не лише окремої людини, а й усього суспільства. Тому одним із 
провідних напрямів розвитку освіти в Україні є збереження здоров'я дітей, що 
визначає ступінь їх життєздатності, життєтворчості, можливості реалізувати 
свої потенційні біологічні та соціальні функції. 

Завданням кожного начального закладу є забезпечення здорового способу 
життя всього шкільного колективу і зміцнення здоров'я всіх його членів. Про-
блеми здоров'я і здорового способу життя учнівської молоді та умови їх опти-
мізації стали предметом дослідження філософів, медиків, психологів, педагогів. 
Результати різноманітних досліджень дозволяють стверджувати, що традиційна 
система освіти більшою мірою орієнтована на здобуття знань та інформації, а 
формування життєвих умінь і навичок недостатнє, рівень підготовки дітей до 
самостійного життя не відповідає сучасним вимогам. Підліткам потрібні не 
лише знання, а й життєві навички, що допомагають робити життєвий вибір, до-
сягати цілі, коригувати поведінку, оцінювати ризики, зберігати і покращувати 
здоров'я та якість життя [3,с.118]. Розпочинати впровадження здоров'язберіга-
ючих технологій в навчально-виховний процес необхідно з початкової школи. 
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Отже, поняття «здоров'язберігаючі технології» об'єднує в собі всі напрями 
діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміц-
нення здоров'я учнів. Така діяльність загальноосвітнього закладу лише тоді 
може вважатися повноцінною й ефективною, якщо в повній мірі професійно й 
творчо в єдиній системі реалізуються здоров'язберігаючі технології.  

Впровадження здоров'язберігаючих технологій потребує в учителя не допу-
скати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інфор-
мації й способи її надання, враховувати інтелектуальні та фізіологічні особли-
вості учнів, індивідуальні мовні особливості кожного учня. Намагатися плану-
вати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми. Здоров'язберігаючі тех-
нології передбачають: зміну видів діяльності, чергування інтелектуальної, емо-
ційної, рухової видів діяльності; групової й парної форм роботи, які сприяють 
підвищенню рухової активності, вчать вмінню поважати думки інших, вислов-
лювати власні думки, правилам спілкування; проведення ігор та ігрових ситуа-
цій, нестандартних уроків, інтегрованих уроків [2,с.93]. 

Знання, володіння і застосування здоров'язберігаючих технологій є важли-
вою складовою професійної компетентності сучасного педагога. Вчителі почат-
кових класів використовують в навчально-виховному процесі такі здоров'язбе-
рігаючі форми роботи: фізхвилинки, дихальну гімнастику, пальчикову гімнас-
тику, казки та казкотерапію, гімнастику для очей, кольоротерапію, релаксаційні 
паузи (звуки музики у поєднанні із звуками природи спів пташок, шум води), 
тематичні виховні години, свята, зустрічі з медичними працівниками, уроки у 
природі [4,с.54]. 

Діти відчувають величезну потребу в русі, що є для них засобом пристосу-
вання до життя, пізнання навколишнього світу. Для збереження здоров'я учнів 
велике значення має організація раціонального харчування. У школі прово-
диться безкоштовне харчування дітей 1-4-х класів, яке відповідає дієтичним 
вимогам і фізіологічним потребам дітей і підлітків. Звичайно, вирішення про-
блеми збереження здоров'я дітей та підлітків потребує спільної уваги всіх заці-
кавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. 
Однак особливе місце та відповідальність в оздоровчій діяльності відводиться 
освітній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зробити осві-
тній процес здоров'язберігаючим, і в цьому випадку мова йде вже не просто про 
стан здоров'я сучасних школярів, а про майбутнє України. 

Підводячи підсумки, слід підкреслити, що перед педагогами стоїть завдання 
формування позитивного ставлення в учнів до здоров'я, прогнозування схиль-
ностей учнів через спілкування з ними, ознайомлення з умовами життя дитини, 
з'ясування особливостей сімейного виховання. Для досягнення високих показ-
ників ефективності формування здорового способу життя потрібно правильно 
організовувати просвітницьку діяльність і враховувати психолого-педагогічні і 
фізичні особливості учнів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В 

СИСТЕМІ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ 
 

Проблема здоров’язбереження в останні десятиліття набуває глобального 
масштабу. Тому перед педагогами та батьками постає пріоритетне завдання - 
«навчання людини відповідальному ставленню до власного здоров'я і здоров'я 
оточуючих як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей. Це здійсню-
ється через розвиток ефективної валеологічної освіти, повноцінне медичне об-
слуговування, оптимізацію режиму навчально-виховного процесу, створення 
екологічно сприятливого життєвого простору, залучення до фізичної культури і 
спорту всіх учасників навчально-виховного процесу» [4]. Відтак, провідне міс-
це у проблемі здоров'язбреження молодого покоління відводиться, перш за все, 
вчителю, який володіє сучасними педагогічними знаннями, постійно взаємодіє 
з учнями, їхніми батьками, медичними працівниками та шкільними психолога-
ми, планує й організовує свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження 
та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу. І особливе значен-
ня у цьому процесі має початкова ланка навчання, оскільки саме цей період ві-
кового розвитку дитини має виключне значення як для формування функціона-
льних резервів здоров'я особистості, так і становлення рис особистості і харак-
теру, засвоєння основ знань щодо формування здорового способу життя.  

Здоров’язберігаюча діяльність в школі потребує створення єдиного здо-
ров’язберігаючого простору, що забезпечує розвиток особистості з урахуван-
ням фізіологічних та інтелектуальних особливостей, задоволення її потреб і 
можливостей. У класифікації освітніх технологій (управлінської діяльності, ор-
ганізації навчального процесу, виховної роботи та ін.) останнім часом виокре-
милася нова група - здоров’язберігаючі технології, які вже можуть бути класи-
фіковані. Так, за характером діяльності здоров’язберігаючі технології можуть 
бути як частковими (вузькоспеціалізованими), так і комплексними (інтегрова-
ними). За напрямом діяльності серед часткових здоров’язберігаючих технологій 
виділяють: медичні (технології профілактики захворювань; санітарногігієнічної 
діяльності); освітні, що сприяють здоров'ю (інформаційноповчальні і виховні); 
соціальні (технології організації здорового і безпечного способу життя; профі-
лактики і корекції девіантної поведінки); психологічні (технології профілактики 
і психокорекції психічних відхилень особистого й інтелектуального розвитку). 
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Основними напрямами роботи вчителя початкової школи із здо-
ров’язбереження учнів є: 

1. Створення здоров’язберігаючої інфраструктури, яка передбачає комплекс 
умов для розвитку дитини та збереження її здоров’я. 

2. Раціонально організований навчальний процес. 
3. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи.  
4. Профілактика і динамічне спостереження за станом здоров’я учнів.  
5. Просвітницько-виховна робота. 
6. Просвітництво батьків з питань здоров’я дітей.  
Молодший шкільний вік є найбільш проблемним для здоров’я дитини, оскі-

льки з початком систематичного шкільного навчання спостерігається різке зме-
ншення її рухової активності. Батьки мають бути поінформовані, що погіршен-
ня постави, слабкість опорно-рухового апарату, ожиріння - найбільш часті та 
явні ознаки недостатньої рухової активності дитини. Саме від сім’ї залежить, 
наскільки день дитини буде заповнений такою необхідною для неї руховою ак-
тивністю. Те, що дитина отримує в школі, - уроки фізкультури, ігри на перер-
вах, фізкультпаузи під час уроків - необхідні, проте недостатні. Домашня час-
тина дня дитини має бути буквально насичена фізкультурою. Як організувати 
дозвілля дитини, батьки найчастіше не знають і потребують у цьому питанні 
інформаційно-методичної підтримки фахівців.  

Працюючи над цією проблемою можна доповнити зміст здоров'язберігаю-
чих технологій поняттям «здоров’язберігаючі заходи» і реалізовувати їх через 
проведення тематичних заходів: «Дні здоров'я» та туристичні походи; шкільні 
спортивні свята; бесіди про здоров'я з учнями; бесіди про здоров'я з батьками; 
вітамінізацію; факультативи з проблем здоров’я та здорового способу життя; 
ведення листків здоров'я та стіннівок на оздоровчу тематику тощо.  

Таким чином, до особливостей роботи вчителя початкової школи із здо-
ров’язбереження учнів належить необхідність володіння вчителем комплексом 
здоров'язберігаючих технологій, за допомогою яких у молодшого школяра за-
кладається фундамент основ збереження життя та зміцнення здоров’я, учні 
оволодівають необхідними знаннями, навичками та життєвими компетенціями, 
методикою забезпечення здорового способу життя. Але треба зазначити, що 
один учитель, який реалізує здоров’язберігаючі технології, не в змозі змінити 
ситуацію у школі. До цієї роботи залучається весь колектив навчального закла-
ду, а також батьки учнів. Це дозволяє виробити стратегію вирішення проблем 
оздоровчої функції освіти та виховання здорової нації.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НА УРОКАХ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ 

(ВОКАЛОТЕРАПІЯ) 
 

Однією з характерних рис сьогодення є стрімкий науково-технічний про-
грес, призначення якого - забезпечення матеріальних потреб суспільства та під-
вищення добробуту людей. Але досягнення цієї мети вступає в протиріччя з ро-
звитком духовної сутності людини: техногенне забруднення навколишнього се-
редовища і його негативний вплив на здоров’я самої людини. В результаті: по-
гіршується якість життя, збільшується кількість хворих, скорочується середня 
тривалість життя людини. 

У зв’язку з цим, у новому світлі постають можливості впливу засобів музи-
чного виховання не лише на розвиток особистості, але й на гармонійну діяль-
ність різних органів, відтворення порушених функцій організму, підвищення 
ресурсних можливостей організму. З цього приводу особливий інтерес викли-
кає використання безлікувального впливу музичного мистецтва, яке отримало 
назву музикотерапія. Навчившись висловлювати свій стан голосом, людина 
отримує ефективний засіб для зняття внутрішньої напруги та для самовиражен-
ня. Мистецтво співу - це, насамперед правильне дихання, яке є одним з найваж-
ливіших факторів здорового життя. З усіх засобів музикотерапії найсильніший 
вплив на тіло надає саме спів. Коли людина хворіє, голос його «сідає», стаючи 
глухим і безбарвним. Власним співом ми можемо впливати на хворий орган або 
систему, повертаючи в нього здорову вібрацію. Будь-який орган нашого тіла 
має наш «голос».  

Спів - це рід музики, де в якості живого музичного інструменту виступає 
голосовий апарат людини. Причому, жоден музичний інструмент у світі не мо-
же зрівнятися з голосом гарного співака за силою емоційно-мистецької та ліку-
вальної дії. Найвизначніші давньогрецькі філософи Піфагор, Аристотель, Пла-
тон вказували на профілактичну та лікувальну силу впливу музики. Вони вва-
жали, що музика встановлює порядок у всьому Всесвіті, у тому числі порушену 
гармонію в людському тілі. Було зазначено, що музика, насамперед її основні 
компоненти -- мелодія і ритм, змінюють настрій людини, перебудовують його 
емоційний стан. А отже методи музикотерапії, спрямовані на: стабілізацію пси-
хоемоційної сфери особистості; придбання впевненості в поведінці; розвиток 
здатності до самоствердження; формування навички саморегуляції поведінки; 
набуття внутрішньої гармонії з навколишнім світом, що виражається в гуманіс-
тичному відношенні до своїх однолітків та дорослих; формування навички мі-
жособистісних відносин у колективі. 

Сьогодні музика в загальноосвітніх закладах з успіхом застосовується не 
тільки в навчальних, а й лікувально-профілактичних цілях. Це обумовлено ря-
дом причин: підвищена стомлюваність дітей, емоційна нестабільність, труднощі 
соціальної адаптації та, як наслідок, агресивність, або замкнутість у поведінці. 

Все це реалії сучасної загальноосвітньої школи. До цього можна додати різ-
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ні логопедичні проблеми, які, на жаль, набули масового характеру. Невираз-
ність, швидкість і нерозбірливість мови дітей молодшого шкільного віку, сип-
лість, швидка стомлюваність голосу свідчать про придушення вокальної функ-
ції голосового апарату, яка в силу ряду причин не розвивається належним чи-
ном. У всьому світі за допомогою хорового співу успішно лікують дітей від 
заїкання. Дитина слухає, як співають інші, намагається потрапляти в такт і при 
цьому поступово позбавляється від своєї недуги. Спів − ідеальний спосіб ліку-
вання для дітей з порушеннями мови, він покращує їх артикуляцію і ритм. За 
допомогою вокалу можна впливати на внутрішні органи, адже під час співу в 
дітей відбувається м'який масаж горла, в легенях виникає вібрація, що в свою 
чергу впливає на кровообіг. 

У зв’язку з цим перед музичною педагогікою постає багато проблем, серед 
яких однією з найактуальніших є проблема формування музичних здібностей 
учнів. Її наукова розробка природно випливає з тих вимог, які ставляться перед 
учителем музики, і безпосередньо впливає на теорію та практику музичної осві-
ти. За спостереженнями педагогів, ті діти, які відвідують уроки вокалу, менше 
хворіють і навіть починають краще вчитися.  

Особливістю застосування вокалотерапії є синхронізація роботи голосового 
апарату з рухами рук. Руки - це наочна модель голосу, які допомагають виявля-
ти його кращі якості. Крім того відомо, що рухи рук, особливо пальців, коре-
люють з промовою і мисленням людини. Така «вокально-пластична діяльність» 
дозволяє задіяти і активізувати 2/3 нервових закінчень кори головного мозку, 
володіючи цілющим і гармонізуючим потенціалом. Точно координовані рухи 
рук з голосом, відповідні музичному розвитку, вдосконалюють нервово-
м’язовий апарат дитини, координацію рухів, управління, і як наслідок, дають 
можливість відчути активну і вільну музичну дію, нерозривно пов’язану з твор-
чістю. Д. Е. Огороднов пропонує урок завжди починати з розминки і релаксації 
рук. Важливо відчути кожен палець, свободу кисті, долоню, лікоть, плече, пе-
редпліччя, так як від їх чуйності й виразності залежить якість звуковидобуван-
ня. Дані вправи спрямовані на вміння керувати своїм звуком за допомогою рук, 
вести плавні спадні і висхідні лінії, співвідносячи їх з підвищенням і поглиб-
ленням голосу. 

Щоб домогтися емоційної розрядки, зняти розумове перевантаження і сто-
млення на уроках музичного мистецтва можна застосовувати музично-ритмічні 
вправи. Вони виконують релаксаційну функцію (зміна уваги на інший вид дія-
льності - уже відпочинок). Потреба у проведенні ритмотерапії виникає і тоді, 
коли у творі що розучують не виходить той чи інший ритмічний малюнок. Для 
отримання найбільшої ефективності корисно включати ці вправи для музику-
вання на дитячих шумових інструментах. Активізуючи в цілому організм дітей, 
сприяючи випрямленню і розвантаженню хребта, музично - ритмічні хвилинки 
сприяють поліпшенню здоров’я. Мистецтво співу - це перш за все правильне 
дихання, яке і є одним з найважливіших чинників здорового життя.  

Дихальні тренінги є основоположними в вокалотерапії. З одного боку, вони 
спрямовані на організацію співочого дихання, необхідного для правильного 
звукоутворення, з другого - постачають весь організм достатньою кількістю ки-
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сню, стимулюють роботу внутрішніх органів за рахунок активної роботи діаф-
рагми і м'язів черевного преса, знімають втому і перевтому. Фізіологічне, тобто 
правильне дихання − це дихання нижньою частиною грудної клітки. На жаль, 
більшість людей дихають верхньою та середньою частинами. Це призводить до 
гіпервентиляції легенів. Сергій Шушарджан, доктор медичних наук, музтера-
певт-реабілітолог наводить такий приклад: «Коли людина співає, у внутрішніх 
органах виникає вібрація. Спробуйте промасажувати легені руками. Це немож-
ливо. А за допомогою співу можна повністю відновити кровообіг і видалити за-
стої». 

Метод вокалотерапії - універсальний засіб лікування, оскільки впливає не 
на якийсь орган окремо, а не весь організм. Науковими дослідженнями доведе-
но, що навіть «звичайний» спів від душі протягом 20-30 хвилин щодня робить 
винятково позитивний вплив на організм людини.  
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В.В. Стоян 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Одной из важнейших задач, стоящих перед школой, является сохранение 
здоровья детей. Считается, что здоровье ученика в норме, если: в физическом 
плане - умеет преодолевать усталость; в интеллектуальном плане - проявляет 
хорошие умственные способности, наблюдательность; в нравственном плане - 
честен, самокритичен, эмпатичен; в социальном плане - коммуникабелен; в 
эмоциональном плане - уравновешен, способен удивляться и восхищаться. 

Конечно, здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоро-
вья на старте школьного обучения, но не менее важна и правильная органи-
зация учебной деятельности. Учитель постоянно должен заботиться о сохра-
нении психического здоровья детей. Поэтому задача учителя - помочь уче-
нику преодолеть усталость, уныние, неудовлетворенность.  

Организация учебной деятельности. Огромное значение в 
предупреждении утомления является четкая организация учебного труда. На 
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уроках математики практически вся учебная деятельность связана с классной 
доской. Очень важно, чтобы к началу урока были уже сделаны необходимые 
записи на доске: задания для устного счета, опроса, быть может, план работы на 
уроке. Зная весь план урока, какие знания, умения, навыки необходимо 
приобрести, какой объем работы выполнить, ученик может выбрать степень 
сложности задания, распределить работу по своему усмотрению, что 
формирует учащегося как субъекта учебной деятельности. 

По мере выполнения заданий с доски убираются записи их решений. В кон-
це урока решается самое сложное задание, после чего вытирают и это задание. 
Доска остается чистой, ученики уходят с урока с чувством успешно и полно-
стью выполненной работы. 

Работа на уроке. При изучении нового материала, наоборот, хорошо, 
когда весь материал урока отображен на доске и при подведении итогов урока 
есть возможность окинуть еще раз взглядом полученные формулы, 
соотношения, графики. Далеко не всем учащимся легко дается математика, 
поэтому необходимо проводить работу по профилактике стрессов. Хорошие 
результаты дает работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где 
ведомый, более «слабый» ученик чувствует поддержку товарища. 
Антистрессовым моментом на уроке является стимулирование учащихся к 
использованию различных способов решения, без боязни ошибиться, получить 
неправильный ответ. 

При оценке выполненной работы необходимо учитывать не только полу-
ченный результат, но и степень усердия ученика. Не нужно забывать и о том, 
что отдых - это смена видов деятельности. Поэтому при планировании 
урока нужно не допускать однообразия работы. В норме должно быть 4-7 смен 
видов деятельности на уроке. Некоторым ученикам трудно запомнить даже хо-
рошо понятый материал. Для этого очень полезно развивать зрительную па-
мять, использовать различные формы выделения наиболее важного материала 
(подчеркнуть, обвести, записать более крупно, другим цветом). 

Физкультминутки. Несколько минут на уроке необходимо уделять 
оздоровительным моментам. Потраченное время окупается усилением 
работоспособности, а, главное, укреплением здоровья учащихся. Очень хорошо 
если предлагаемые упражнения для физкультминутки органически 
вплетаются в канву урока. Так, например, при изучении правильных и 
неправильных дробей ученики познакомились с определениями и провели 
первичное закрепление материала. Для выяснения усвоения всеми ребятами 
нового понятия учитель предлагает во время физкультминутки следующее 
упражнение: ученики встают, руки вытянуты вперед. Задание: если учитель 
назовет правильную дробь, ученики поднимают руки вверх, можно при этом 
подняться на носки, потянуться; если неправильную - руки опускают вниз с 
наклоном и расслаблением.  

Очень важно развить воображение учеников. С этой целью выполняется 
следующее упражнение: после введения нового материала ученикам предлага-
ется закрыть глаза и представить, что нос вырос, как у Буратино, обмакнуть его, 
как в сказке, в чернила и написать как можно красивее носом в воздухе этот но-
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вый термин, это можно сделать только мысленно или с движением головы; за-
фиксировать перед глазами записанное слово, запомнить его. 

Многие ребята легко отвлекаются. С целью концентрации внимания 
устный счет в 5-6 классах можно проводить с закрытыми глазами. В 10-11 
классе полезно предлагать учащимся представлять стереометрические модели, 
мысленно поворачивая их, рассматривая со всех сторон. Простейшие упраж-
нения для глаз обязательно нужно включать в физкультминутку, так как они не 
только служат профилактикой нарушения зрения, но и благоприятны при 
неврозах, гипертонии, повышенном внутричерепном давлении. Это следующие 
упражнения: вертикальные движения глаз вверх - вниз; горизонтальное вправо 
- влево; вращение глазами по часовой стрелке и против; закрыть глаза и пред-
ставить по очереди цвета радуги как можно отчетливее; на доске до начала уро-
ка начертить какую-либо кривую (спираль, окружность, ломаную); предлагает-
ся глазами «нарисовать» эти фигуры несколько раз в одном, а затем в другом 
направлении. 

Домашнее задание. В конце урока нужно обсудить не только то, что 
усвоено нового, но выяснить, что понравилось на уроке, какие вопросы 
хотелось бы повторить, задания какого типа выполнить. Предлагая домашнее 
задание учитель должен прокомментировать его, указать, что ученики должны 
выполнить, чтобы подготовить задание на среднем, достаточном, высоком 
уровнях. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положи-
тельных результатов в сохранении и укреплении здоровья школьников. 

 
Т.Г. Телеганенко 

 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 

 Щоб зробити дитину розумною і розсудливою,  
 зробіть її міцною і здоровою. 

 Хай вона бігає, стрибає, пустує, хай грає і діє,  
 перебуває у безперервному русі.  

Ж. Ж. Руссо 
 

Здоров’я - це стан повного фізичного, психічного і соціального благопо-
луччя, а не тільки відсутність хвороб та фізичних дефектів. Здоров’я дітей - од-
не з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, вчителів, 
суспільства в цілому. Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але і достатній 
рівень життєвої компетентності, сформованість таких особистісних якостей, які 
допоможуть знайти своє місце у житті, визначитися з колом своїх інтересів та 
уподобань, стати активним членом суспільства і щасливою, упевненою у влас-
них силах людиною. Тому головним завданням у діяльності педагогічних коле-
ктивів навчальних закладів на сучасному етапі повинно бути збереження і змі-
цнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 
життя у вчителів, учнів та їхніх батьків. 

Поняття «здоров'язберігаючі освітні технології» увійшло в поле наукових 
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психолого-педагогічних досліджень порівняно недавно. Це сукупність тих 
принципів, прийомів, методів педагогічної роботи, які доповнюють технології 
навчання, виховання і розвитку завданнями здоров’язбереження. Основними 
компонентами здоров'язберігаючої технології виступають:  

- аксіологічний, що виявляється в усвідомленні учнів вищої цінності свого 
здоров'я, переконаності в необхідності вести здоровий спосіб життя, який до-
зволяє якнайповніше здійснити намічені цілі, використати свої розумові і фізи-
чні можливості;  

- гносеологічний, пов'язаний з придбанням необхідних для процесу здоров'я-
збереження знань і вмінь, пізнанням себе, своїх потенційних здібностей і мож-
ливостей, інтересом до питань власного здоров'я, до вивчення літератури з да-
ного питання, різних методик щодо оздоровлення і зміцнення організму;  

- здоров'язберігальний, що містить у собі систему цінностей і установок, які 
формують систему гігієнічних навичок і умінь, необхідних для нормального 
функціонування організму, а також систему вправ, направлених на вдоскона-
лення навичок і умінь по догляду як за самим собою, так і навколишнім середо-
вищем;  

- емоційно-вольовий, який включає прояв психологічних механізмів - емо-
ційних і вольових. Необхідною умовою збереження здоров'я є позитивні емоції; 
переживання, завдяки яким у людини закріплюється бажання вести здоровий 
спосіб життя, спрямований на формування досвіду взаємостосунків особи і су-
спільства;  

- екологічний, такий, що враховує те, що людина як біологічний вид існує в 
природному середовищі, яке забезпечує людську особу певними біологічними, 
економічними і виробничими ресурсами, формує її фізичне здоров'я і духовний 
розвиток;  

- фізкультурно-оздоровчий компонент припускає оволодіння способами ді-
яльності, направленими на підвищення рухової активності, попередження гіпо-
динамії і спрямований на засвоєння особистісно-важливих життєвих якостей, 
які підвищують загальну працездатність, а також навичок особистої і суспільної 
гігієни.  

Вибір здоров'язбережувальних технологій залежить від програми діяльності 
навчального закладу, пріоритетних навчально-виховних завдань, стану здоров'я 
учнів, їх інтересів та уподобань, врахування спрямованості засобів оздоровлен-
ня на вдосконалення основних показників фізичного розвитку дітей, наявного 
кадрового потенціалу , матеріально технічного забезпечення , екологічних фак-
торів , наявного рівня співпраці з батьками учнів, усвідомлення ними значущо-
сті цілеспрямованої роботи із збереження та зміцнення здоров'я дітей (батьки 
мають бути прикладом для власних дітей), можливостей ефективно здійснюва-
ти моніторинг результативності запроваджуваних технологій. Педагогу необхі-
дно правильно та раціонально використовувати методи та прийоми щодо засто-
сування здоров'язбережувальних технологій, оскільки дитина повністю покла-
дається на дорослого, адже для неї він є авторитетом.  

Висновки: Дослідженнями доведено, що ефективність формування здорово-
го способу життя вимагає активного залучення учнів до здоров’язберігаючого 
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навчального процесу, формування в них активної позиції щодо зміцнення і збе-
реження власного здоров’я. Аналіз здоров'язберігаючої діяльності загальноос-
вітніх закладів України дозволив виділити складові моделі цієї діяльності. Вона 
має поєднувати такі форми і види роботи: корекцію порушень соматичного 
здоров'я з використанням комплексу оздоровчих та медичних заходів без відри-
ву від навчального процесу; різноманітні форми організації навчально-
виховного процесу з урахуванням їх психологічного та фізіологічного впливу 
на учнів; контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм організації на-
вчально-виховного процесу; нормування навчального навантаження та профі-
лактику перевтоми учнів; медико-психолого-педагогічний моніторинг стану 
здоров'я, фізичного і психічного розвитку учнів; розробку та реалізацію навча-
льних програм із формування в учнів навичок ведення здорового способу життя 
та профілактики шкідливих звичок; діяльність служби психологічної допомога 
вчителям та учням у подоланні стресів, стану тривоги; сприяння гуманному 
ставленню до кожного учня; формування доброзичливих взаємовідносин у ко-
лективі вчителів; організацію та контроль за дотриманням збалансованого хар-
чування всіх учнів школи; заходи, що сприяють збереженню та зміцненню здо-
ров’я вчителів та учнів, створення умов для їх гармонійного розвитку. 

 
В.І. Трушевська 

 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 

Здоров’язбереження підростаючого покоління одна з найактуальніших про-
блем сьогодення в Україні. Не дивлячись на те, що держава велику увагу при-
діляє здоров’ю дітей, за останні роки спостерігається тенденція до погіршення 
стану здоров’я школярів усіх вікових груп. 

У зв’язку з цим актуалізуються завдання пошуку ефективних навчальних 
технологій, в яких збереження здоров’я учнів є пріоритетним завданням нав-
чально-виховного процесу. Цьому сприяє «Національна доктрина розвитку 
освіти» пріоритетним завданням якої є виховання людини в дусі відповідально-
го ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих людей. Отже, вся ро-
бота вчителя повинна бути направлена на формування особистості учня, розви-
ток його здібностей і обдарувань, забезпечення повноцінного фізичного ро-
звитку й зміцнення здоров’я.  

Технологія - це перш за все, системний метод створення, застосування 
знань з урахуванням технологічних і людських ресурсів та їх взаємовплив, що 
має на меті оптимізацію форм освіти. В той же час педагогічна технологія - це 
системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викла-
дання і засвоєння знань з обліком технічних і людських ресурсів та їхньої взає-
модії, що ставить своєю задачею оптимізацію форм освіти. Педагогічна техно-
логія реалізується безпосередньо у взаємодії вчителя з учнями, яка характери-
зується взаємопов’язаними процесами навчання, виховання й розвитку. 

Сьогодні особистість повинна володіти певними якостями та компетентно-
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стями - бути гнучким, мобільним, уміти інтегруватись у динамічне суспільство, 
презентувати себе на ринку праці - самостійно та критично мислити, вміти ба-
чити та формувати проблеми, розв’язувати їх. А для цього людина повинна бу-
ти здоровою. Основне завдання школи - виховати в учнів внутрішнє прагнення 
до збереження свого здоров’я, бути здатним до самостійного та відповідального 
життєвого вибору. Орієнтувати всю діяльність на виховання ключових компе-
тентностей, які дадуть змогу учням успішно самореалізуватись у життєвому 
просторі. 

Терміни «педагогічна технологія» і «освітня технологія» досить часто вико-
ристовуються у педагогічній літературі. У визначенні методологічного підходу 
до розуміння поняття «освітня технологія» вчитель повинен виходити з того, 
що освіта є результатом навчання і виховання, у процесі яких відбувається ро-
звиток особистості та її соціалізація. Тому поняття «освітня технологія» відоб-
ражає взаємодію і взаємообумовленість освітнього середовища і є більш широ-
ким розумінням. Педагогічна технологія реалізується безпосередньо у взаємодії 
вчителя та учнів, яка характеризується взаємопов’язаними процесами навчання, 
виховання й розвитку. Головне так організувати навчальний процес, щоб за-
побігти перевтомі, гіподинамії та іншим дезадаптаційним станам. Сюди ж 
відноситься психолого-педагогічний супровід всіх елементів освітнього про-
цесу. 

Значення здоров’язберігаючих технологій найбільш вагоме серед усіх відо-
мих освітніх технологій за ступенем впливу на здоров’я дітей. Основною озна-
кою яких - використання психолого - педагогічних прийомів до вирішення по-
ставлених завдань. Поняття «здоров’язберігаючих технологій», потрібно розг-
лядати як частину педагогічної науки, яка вивчає і розробляє цілі, зміст і мето-
ди навчання здоровому способу життя, яка спрямована на вирішення питань 
здоров’язбереження у системі освіти, як спосіб організації, модель учбового 
процесу, яка гарантує збереження здоров’я всіх суб’єктів навчального процесу, 
як система вказівок, які повинні забезпечити ефективність і результативність 
навчання разом із збереженням здоров’я учнів. Вчитель повинен створити умо-
ви, коли процес навчання і виховання не носить прямої або опосередкованої 
шкоди здоров’ю учнів, створити безпосередні комфортні умови перебування 
дітей у школі, забезпечити умови запобігання стресам, перевантаженням, втомі 
вихованців і тим самим сприяти збереженню і зміненню здоров’я школярів.  

Підводячи підсумок вище сказаного, можна зробити висновок: значення 
здоров’язберігаючих технологій потрібно розглядати як частину педагогічної 
науки, яка вивчає і розробляє цілі, зміст і методи навчання здоровому способу 
життя; значення здоров’язберігаючих технологій найбільш вагоме серед усіх 
відомих технологій за ступенем впливу на здоров’я дітей; «здоров’язберігаюча 
технологія» це - сукупність засобів, методів, форм, методичних прийомів орга-
нізації, проведення і управління навчально - виховним процесом, що спрямова-
ні на збереження, формування та змінення здоров’я учнів.  
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К. В. Федющенко 
 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 
ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Ми живемо у динамічному світі, що дуже швидко змінюється. Ці зміни 
стосуються усіх сфер нашого буття: техніки, що нас оточує, політики, яку 
проводять світові держави, цінностей, на які орієнтуються люди. Наше життя 
стало безперервним процесом адаптації, і саме від адаптаційного потенціалу 
особистості у значній мірі залежать її успіх та можливості самореалізації. 

Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але і достатній рівень життєвої 
компетентності, сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть 
знайти своє місце у житті, визначитися з колом своїх інтересів та уподобань, 
стати активним членом суспільства і щасливою, упевненою у власних силах 
людиною. Здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і 
повноцінного життя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Для України 
головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і 
зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді.  

Фізичне здоров'я - це досконалість саморегуляції в організмі, гармонія 
фізіологічних процесів, максимальна адаптація до навколишнього середовища 
(педагогічне визначення), а також - це стан зростання і розвитку органів і 
систем організму, основу якого складають морфологічні і функціональні 
резерви, що забезпечують адаптаційні реакції (медичне визначення). Тому 
головним завданням у діяльності педагогічних колективів навчальних закладів 
на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я дітей, 
формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів, учнів та 
їхніх батьків. 

Мета сучасної школи - підготовка дітей до життя. Кожен учень має 
отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. 
Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій 
здоров’язберігаючої педагогіки. Учитель, володіючи сучасними педагогічними 
знаннями, при постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними 
працівниками та шкільними психологами, планує й організовує свою діяльність 
з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів 
педагогічного процесу. У своїй роботі він звертається до різноманітних 
педагогічних технологій. 

Слід зазначити, що здоров’язберігаюча педагогіка не може бути 
представлена як конкретна освітня технологія. Разом з тим, поняття 
«здоров’язберігаючі технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності 
загальноосвітнього закладу з формування, збереження та зміцнення здоров’я 
учнів. Оптимізація рухового режиму учнів - один із чинників, що дозволяє 
наблизити шкільне середовище до природного середовища дитини. 

Гімнастика на уроці дозволяє знімати стан утомленості на уроці, ослабити 
психологічну напруженість, викликану інтенсивністю занять і просто дати 
дитині можливість порухатися. За сприятливих погодних умов уроки фізичної 
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культури та уроки в початковій школі проводяться на природі. За словами В.О. 
Сухомлинського: «Турбота про здоров‘я дитини - найважливіша праця 
вчителя». Тому пряме покликання кожного вчителя початкових класів, 
починаючи з 1-го року навчання дитини в школі дбати про збереження та 
зміцнення здоров‘я учнів, застосовуючи здоров’язберігаючі технології на 
уроках та перервах. Ось деякі з них: 

Технологія «Два каштанчики». На партах в учнів у коробочках постійно 
знаходяться по 5 маленьких каштанчиків. Їх використовують для масажу до-
лонь. 

Технологія «Масажні м’ячики». Звичайні м’ячі з шипами використовуються 
при роботі в парі. Діти не просто масажують один одного, а й у цей час займа-
ються перевіркою знань з таблиць додавання й віднімання, складу числа. Вико-
ристовується не лише для закріплення математичних знань, а й для покращення 
кровообігу, стимуляції й релаксації груп м’язів. 

Використання здоров'язберігаючих технологій в навчальному процесі по-
чаткової школи дозволяє учням більш успішно адаптуватися в освітньому і 
соціальному просторі. Батьки довіряють вчителям найцінніше, що в них є, свою 
дитину. Завдання педагога не тільки дати учневі знання, а й зберегти його 
фізичне, моральне, психічне та соціальне здоров’я. Здоров’язберігаючі техно-
логії вчать дітей жити без конфліктів. Навчають укріплювати, зберігати своє і 
цінити чуже здоров’я. Ці технології прищеплюють дітям принципи здорового 
способу життя, посилюють мотивацію до навчання. Учителі у тісному взає-
мозв’язку з учнями, батьками, медичними працівниками, практичними психо-
логами, соціальними педагогами та соціальними працівниками, усіма тими, хто 
зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я дітей, спроможні створити здо-
ров’язберігаюче освітнє середовище. 
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РОЗДІЛ ІX. 
 

ВИХОВНА РОБОТА У СИСТЕМІ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ 
ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. ІНІЦІАТИВИ ДЛЯ 
СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ: ДОСВІД ЗАКЛАДІВ 

ДОШКІЛЬНОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
 

К.М. Калаченко 
 

ВИХОВАННЯ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ У СИСТЕМІ 
ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Сучасна школа вимагає реорганізації учительської діяльності, вироблення 
нових підходів до технологічного забезпечення навчального процесу. Найваж-
ливішою метою Первомайського НВК є всебічний розвиток кожної дитини як 
особистості на основі розкриття і повної реалізації її потенціальних можливос-
тей, розумових і фізичних здібностей, виховання громадянина, що керується у 
своїй діяльності загальнолюдськими принципами і здатного до свідомого сус-
пільного вибору. Вчитель в нашій школі, є вирішальною фігурою у здійснені 
всіх завдань навчального закладу. Виходячи з головної мети освіти для сталого 
розвитку - навчання та виховання молоді, наш навчальний заклад створює таке 
освітнє середовища, в якому ці поняття є свідомою потребою й мірилом освіче-
ності, загальної культури, що досягається шляхом розвитку загальної креатив-
ності учасників навчально-виховного процесу.  

На початку нового навчального року проводиться опитування для того, щоб 
вивчити інтереси дітей і запити батьків та організовувати ті гуртки, які корис-
туються попитом. Різноплановість гуртків дає змогу кожній дитині обрати за-
няття до душі, розвинути свої здібності та отримати початкові професійні знан-
ня . Тому мета виховної роботи школи - побачити й виховати в кожному учневі 
Людину. Порядну, добру, інтелектуально розвинену, патріота рідної держави, 
творчу, небайдужу до навколишнього світу. Виховати таку людину непросто - 
тут замало знати сучасні технології й методики навчання, втілювати їх у прак-
тику. Найголовніше - треба бачити в кожній дитині Особистість, якою вона вже 
є, і Людину, якою вона стане. Концепцію системного підходу до виховання 
А.С. Макаренко характеризує так: «Справжня суть виховної роботи... полягає 
зовсім не у ваших розмовах з дитиною, не в безпосередньому вашому впливові 
на дитину, а... в організації життя дитини». Які ж я обрала основні компоненти 
у своїй виховній роботі? Вона включає: комплекс виховних цілей; спільність 
людей, що їх реалізують; мережу відносин, що складається між учасниками цієї 
діяльності, а також ту частину навколишнього середовища, яка освоєна для ре-
алізації прийнятих цілей. 

Усю виховну роботу в школі об'єднано в єдину виховну систему. Свою ро-
боту організовую так, щоб вона сприяла відродженню й утвердженню духовної 
культури учня, вихованню фізично здорового, духовно багатого покоління, яке 
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шанує свою громадянську, національну і особисту гідність, намагаюсь фор-
мувати основи здорового способу життя, гарантувати для всіх учнів розвиток 
природних задатків, їхню повноцінну реалізацію в системі випереджаючої 
освіти для сталого розвитку. Тематичні години, години спілкування з учнями, 
предметні тижні, загальношкільні заходи планую так, щоб вони набували ново-
го значення та допомагали у формуванні духовної культури особистості, що є 
одним з головних напрямків освіти для сталого розвитку. Приділяю увагу мо-
ральному вихованню,яке виступає основою культурного розвитку людини, тим 
початком, за допомогою якого відбувається її соціалізація, а також закладають-
ся внутрішні якості, ціннісні орієнтації та моделі поведінки. Цей процес перед-
бачає актуалізацію освітньої діяльності у питаннях морально-ціннісного вихо-
вання, в якому найбільш важливими виявляються такі духовні якості як віро-
терпимість, відповідальність, толерантність, доброзичливість, справедливість 
тощо. Тому саме виховна робота школи у системі випереджаючої освіти для 
сталого розвитку охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні за-
няття, позаурочне життя дітей (не тільки дозвілля), різноманітну діяльність і 
спілкування за межами школи, вплив соціального, природного, предметно-
естетичного середовища на особистість. 

Працюючи в колективі Первомайського НВК, спрямовую свою діяльність 
на такі аспекти навчально-виховної роботи: 

- розвиток пізнавальної сфери, творчої активності учнів;  
- розширення уявлення про світ сучасних професій та про різні види тру-

дової діяльності; 
- вміння виходити з конфліктних ситуацій, бути комунікабельним;  
- виховання відповідальності за свої вчинки та довкілля; 
- розвиток навичок здорового способу життя. 
Дуже вдалий проект «Ми за здоровий спосіб життя «створила я разом із 

своїми вихованцями. Активно діти включилися в роботу і зацікавили інших 
школярів. Не менш цікавим був проект «Виховай в собі Людину». Учні стар-
ших класів були наставниками своїх молодших друзів. В основі своєї виховної 
роботи я обрала модель: учень вчиться в школі не заради знань, а заради життя. 
Тому намагаюсь дітям довести, що найбільш актуальні аспекти розвитку особи-
стості з позитивною «Я концепцією» є самоосвіта, саморозвиток, самовихован-
ня, самореалізація, самоактуалізація, самовираження, самовизначення. Для цьо-
го в нашому НВК існує шкільний парламент, де працюють розумні творчі ді-
ти.Випускник школи має бути здатним до безперервної, глобальної освіти, але 
перш за все, - Людиною. Тому девіз школи: «Виховай в собі Людину» завжди є 
актуальним у системі випереджаючої освіти для сталого розвитку. Виховний 
процес Первомайського НВК випереджаючої освіти для сталого розвитку ґрун-
тується на засадах органічного поєднання національного і загальнолюдського, 
виховання учнів громадянами і патріотами України, які дбають про майбутнє 
своєї Батьківщини. 

Метою всіх учасників навчально-виховного процесу є духовна єдність уч-
нів, вчителів, батьків, громадськості, де пануватимуть злагода і любов, бо лише 
у справжній дружній сім’ї можна виховати особистість з високими моральними 
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якостями. Батьки, члени громади є активними учасниками шкільних навчаль-
них і виховних заходів, спільно співпрацюють з педагогічним колективом. У 
новій школі відроджується традиційний статус української родини, а підроста-
юче покоління виховується на славних героїчних подвигах своїх дідів та 
прадідів.Школа є найважливішим фактором, який забезпечує соціокультурну 
модернізацію українського суспільства та інтеграцію учнів у соціокультурний 
простір. 

 
Л. С. Соколова, А. М. Кіосе 

 

ФЕНОМЕН ОДЕСЬКОЇ «ПРОСВІТИ»:  
З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

2018 рік - ювілейний для товариства «Просвіта», створеного 160 років тому 
у Львові. З ним тісно в’язаний феномен Одеської «Просвіти». Ювілей «стар-
шої» організації спонукає до глибшого вивчення діяльності «молодшої». Крім 
того, висвітлення української складової історії нашого міста є актуальним для 
подолання все ще стійкого стереотипу про її слабкість. Історичні факти свід-
чить про інше - у місті протягом тривалого часу активно діяла українська гро-
мада. 

«Українське товариство «Просвіта» в Одесі» було зареєстроване 25 листо-
пада 1905 р. і проіснувало рівно чотири роки. 29 листопада 1909 р. організацію 
було заборонено спеціальним циркуляром з Петербурга. Що і скільки було 
зроблено за цей час? Такі питання виникають, коли з висоти часу і відстані по-
над століття вивчаємо, аналізуємо і дивуємося активності небайдужих до укра-
їнської справи людей. 

Уже 1 січня 1906 р. в Одесі вийшов №1 газети «Народное дело» з більшістю 
статей українською мовою, весь наклад якої було заарештовано. 8 січня вийшов 
№1 української політичної, економічної, наукової і літературної газети «Народ-
ня справа». Однак її одразу було закрито за гостро соціальний і національний 
зміст. 5 лютого почала виходити газета «Вісти», але видання проіснувало недо-
вго. Останній №4-5 був присвячений 45-річниці смерті Т. Шевченка. Ще було 
декілька спроб видавати українські газети, але цензура відмовлялася їх реєстру-
вати. 

«Просвіта» намагалася відкрити українську школу, для чого було створено 
шкільний фонд для збирання коштів. Протягом декількох років влада так цього 
і не дозволила, тому що мова викладання у школі мала бути українська. Зібрані 
500 крб. було передано на потреби українських шкіл Поділля. Однак в Одесі 
все ж таки вдалося домогтися викладання декількох предметів українською мо-
вою у двох гімназіях Одеси, а також, за відсутності офіційного дозволу, з вере-
сня 1909 р. почала діяти неофіційна перша українська школа. Просвітяни разом 
з одеськими студентами прагнули також відкриття українських кафедр і викла-
дання українською мовою в університеті. Хоч влада і цього не дозволила, та за 
підтримки викладачів і студентів курс історії України українською мовою роз-
почав О. Грушевський, однак отримав догану і через декілька місяців був зму-
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шений припинити викладання. 
За умови тотальної цензури та заборон товариство надавало перевагу нау-

ково-літературному і музично-драматичному напрямкам діяльності, які влада 
терпіла за наявності своїх представників на літературно-музичний вечорах, де 
виголошувалися реферати з історії та літератури, відбувалися концерти і виста-
ви. «Просвіта» в Одесі заснувала український музей, куди було зібрано 300 екс-
понатів української старовини, і бібліотеку, що нараховувала близько 2.5 тисяч 
томів і передплачувала майже всю українську пресу, що виходила в той час. 
Також сприяла розвитку кооперативів, чим започаткувала кооперативний рух. 
В Одесі виходив журнал «Южный кооператор», в якому друкувалися статті 
українською мовою. 

Більш докладно феномен Одеської «Просвіти» було проаналізовано під час 
студентської конференції, яка так і називалася «Феномен Одеської «Просвіти», 
була організована студентами економічного факультету Одеської академії буді-
вництва та архітектури і відбулася 6 грудня 2018 р. Готуючи конференцію, її 
організатори користувалися літературою, зазначеною нижче. 

Через обмежений формат статті насамкінець доведеться лише назвати імена 
одеських просвітян, яким було присвячено доповіді й повідомлення учасників 
конференції. Ініціатор створення і почесний голова Одеської «Просвіти», кни-
гознавець, етнограф, літературний критик, письменник, дослідник української 
минувшини, юрист Михайло Комаров. Найближчий помічник організатора оде-
ської «Просвіти», очільник її правління, видавець і редактор перших українсь-
ких газет, доктор медицини Іван Луценко. Один із провідників одеської «Про-
світи», заступник голови правління, постійний лектор і автор, письменник. 
юрист і політолог Сергій Шелухин. Один із фундаторів одеської «Просвіти», 
член правління, лектор, борець за повернення українській мові статусу само-
стійної, педагог Дмитро Сигаревич. А також Іван Липа, Павло Зелений, Петро 
Климович, Лев Ковальчук, Іван Бондаренко, Андрій Ніковський, Михайло 
Слабченко, Іван Линниченко, Амвросій Ждаха, Василь Мочульський, Володи-
мир Лазурський, Костянтин Вукотич, Лідія Мацієвська, Володимир Буряченко 
та інші. 

Отже, протягом 1905-1909 рр. Одеська «Просвіта» сприяла розвитку демок-
ратичних традицій на українському ґрунті, започаткувала освіту і діловодство 
українською мовою в Одесі, долучилася до створення кооперації, книговидання 
і розповсюдження українських книг по всій Україні, створила українські музей, 
бібліотеку і перші українські газети, виховала цілу плеяду українських культу-
рних і політичних діячів.  
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А.С. Герасімова, Г.І. Слободяник 

 

ДОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ГУРТКІВЦІВ ВІДДІЛУ НАРОДНИХ 
МИСТЕЦТВ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧО-ЕКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ 

ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА  
(ДОСВІД РОБОТИ У ПЕРІОД З 1994 РОКУ ПО 2018 РІК) 

 

 Оновлення суспільства, відродження духовної культури українського на-
роду визначають нові пріоритети і напрями у позашкільній освіті. В законах 
України : «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», «Націо-
нальній доктрині та розвитку освіти» наголошується на необхідності якісної 
підготовки кваліфікованих працівників, їх професійних якостей. Сучасному ви-
робництву потрібні робітники з широким світоглядом, розвиненими естетич-
ними потребами та художнім смаком. Модернізація художньої освіти, відро-
дження професійних і традиційних мистецтв є пріоритетними у світі інтегра-
ційних процесів входження України до Європейського освітнього простору. 
Важливим напрямом діяльності позашкільних закладів освіти є професійна дія-
льність, яка пов’язана з вибором майбутньої професії у професійних вищих на-
вчальних закладах. Аналізуючи роботу допрофесійної підготовки гуртківців 
відділу народних мистецтв (методисти ДОЕЦ Герасімова А.С. та Слободяник 
Г.І), було визначено орієнтовно коло мистецьких спеціалізацій: 
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, КЕРАМІКА, ХУДОЖНІЙ РОЗПИС, 
АРХІТЕКТУРА, БІСЕРОПЛІТІННЯ, ЛОЗОПЛІТІННЯ ,ФІТОДИЗАЙН, 
ТКАЦТВО ТА КИЛИМАРСТВО, в програмах яких була закладена і впрова-
джувалась велика просвітницька робота, щодо творчого розвитку особистості 
засобами мистецтва у системі позашкільної освіти, визначені чинники, відсте-
жувалася динаміка завдяки діагностуванню професійних нахилів гуртківців, 
сформованих під впливом мистецтва на професійну підготовку учнів [1].  

Була розроблена Концепція, яка орієнтувала молодь на здобуття професій-
них та художніх знань, створення оптимальних умов для навчання. Розроблені, 
апробовані і затверджені навчальні програми. Підготовлені анкети, щодо діаг-
ностування професійних нахилів та відстеження динаміки професійного стано-
влення і зростання молоді. Проводився моніторинг використання форм мисте-
цької діяльності у допрофесійній підготовці гуртківців відділу народних мис-
тецтв, формувалася національна самосвідомость, духовне відродження побуту 
та культури, набуття знань про український етнос, національну самоідентіфіка-
цію особистості, толерантне ставлення до інших культур і народів. Системний 
освітній моніторинг (обізнаність у новаціях профільних дисциплін, участь у ви-
ставках). Аналіз досвіду використання форм мистецької діяльності у допрофе-
сійної підготовці гуртківців народних мистецтв (проведення круглих столів, 
науково-методичних семінарів, науково-практичних конференцій у системі 
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професійної освіти).  
З 2004 по 2015 рік ДОЕЦ творчо співпрацював з відділом мистецької освіти 

та педагогічної етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих України 
за темою: «ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ 
МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ». Метою роботи була 
допрофесійна підготовка дітей та підлітків через надання додаткової освіти 
спрямованої на здобуття професійних знань, умінь та навичок за інтересами. На 
прикладі досвіду розглянемо роботу Навчальної програми «Архітектура», до-
профільна підготовка, курс за вибором, для учнів 8-9 класів, МОН України, на-
уково-методичний центр середньої освіти від 06.11. 2003 р. № 14/18.1-828 розг-
лянутий рукопис «Програма народної студії. Образотворче мистецтво» (Панче-
нко Н.В., Мищенко В.П.) та затверджено МОН України (лист № 1.4/18-2734 від 
05.07.2010 р., Панченко Н.В., Крижанівська Ю.Є.). Програма, яку знову було 
затверджено у 2015 році, метою якої було ознайомлення гуртківців з архітекту-
рною творчістю й архітектурою, створення умов співставлення учнями своїх 
здібностей і можливостей з характером роботи архітектора [2].  

Програма дає можливість стисло ознайомитися з різними видами сучасної 
архітектурної творчості та функціональним призначенням споруд, з історією 
архітектури, чинниками, що впливають на формування архітектурного образу. 
Практичні завдання, запропоновані програмою в доступній для гуртківців фор-
мі, наближені до реальних завдань, які архітектор вирішує у в своїй практиці. 
Навчально-тематичний план складається з 16 годин на тиждень за темами: Бу-
дівництво й архітектура; Що має знати і вміти архітектор?; Основні елементи 
архітектурної конструкції; Тектоніка; Архітектурні деталі; Українська народна 
архітектура; Синтез мистецтв в архітектурі; Що впливає на формування архіте-
ктурного образу? Композиція; Архітектурний дизайн; Ландшафтна архітектура; 
Інтер’єр; Поняття про основи містобудування.  

У програму були закладені компетентності (прогнозовані результати): Мати 
уявлення про архітектуру як вид діяльності, її соціальну роль; Мати уявлення 
про характер роботи архітектора, послідовність вирішення завдань архітектур-
ної практики; Знати і розрізняти:елементи архітектурної конструк-
ції,архітектурні стилі і відповідність їм архітектурної форми споруди, архітек-
турних деталей та декору; Мати початкові навички ескізування та формотво-
рення. Враховуючі досвід методистів відділу народних мистецтв ДОЕЦ Панче-
нко Н.В. та Крижаніський Ю.Є., робота по створенню програм допрофесійного 
мистецького спрямування була продовжена.  

Ця програма відділу народних мистецтв була підтвердженням педагогічної 
ефективності моделі допрофесійної компетентістної підготовки позашкільного 
навчального закладу ДОЕЦ, що дало можливість учням вибору майбутньої 
професії засобами різних видів мистецтва у профільних навчальних закладах 
мистецького спрямування міста Києва: Київський університет ім. Бориса Грин-
ченка «Образотворче мистецтво і дизайн»; КНУБА, будівельний та архітектур-
ний факультет; Коледж Київського національного університету технологій та 
дизайну ім. М.Бойчука, образотворче мистецтво; дизайн. Національна академія 
образотворчого мистецтва і архітектури, факультет образотворчого мистецтва, 
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факультет архітектури; Міський інститут художнього моделювання та дизайну 
ім. Сальвадора Далі; моделювання одягу та аксесуарів; НПУ ім. М. Драгомано-
ва, інститут педагогіки та психології, «Образотворче мистецтво»; Київський 
національний університет технологій та дизайну, факультет: Технологія та ди-
зайн текстильних матеріалів; технологія та дизайн тканини та трикотажу; Київ-
ський будівельний технікум; Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут», Видавничо-поліграфічний інститут, гра-
фіка. Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і ди-
зайну ім. М.Бойчука, декоративно-ужиткове мистецтво, художні вироби з кера-
міки.  

Таким чином, впровадження науково-методичних матеріалів співробітників 
відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих АПН України та постійні науково-методичні зв’язки з ДОЕЦ, у межах 
експерименту, сприяло підвищенню рівня допрофесійної мистецької підготовки 
у відділі народних мистецтв, творчому розвитку учнів та підвищенню науково-
методичного рівня викладачів ДОЕЦ Оболонського району міста Києва (а саме, 
відмінник освіти України Панченко Н.В., Спірідонова Г.П., Веглінська Г.Ю., 
Маслова З.І., Соловіїцька Л.В., Рябчук А.В., Крижанівська Ю.Е., Зайцева О.А., 
Кузьміна Т.Б., відмінник освіти України Шкварковська Т.М.), які продовжують 
роботу по створенню великого блоку мистецьких програм за запитом вихован-
ців [3]. Керівникам гуртків та викладачам вдається зацікавити підлітків чарів-
ним світом народного мистецтва, традиційними етнографічними особливостя-
ми української народної вишивки і кераміки, виготовленням сувенірних виро-
бів, технікою роботи з папером, тканиною, малюванням та ліпленням. В мисте-
цьких бесідах в межах комплексних програм поступово знайомлять гуртківців з 
видами та жанрами мистецтва народів світу, розвивають образне мислення та 
інтелект. 
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ІНІЦІАТИВИ ДЛЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ 
 

Волонтерство, організація соціальної допомоги, акції на підтримку ініціатив 
та звернення до громади стають цікавими та дієвими формами роботи у дитя-
чому колективі. Актуальною є робота над втіленням шкільних проектів та ініці-
атив. Організовувати таку роботу слід за підтримки учнівської ініціативної гру-
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пи, творчої групи учителів, небайдужих батьків, зацікавлених позашкільних за-
кладів. Головним поштовхом до роботи над будь-яким соціальним проектом є 
актуальність, зрозумілість та важливість ідей сталого розвитку у сучасному сві-
ті: щоденно зростаюче споживання, катастрофічне зменшення природних ресу-
рсів, глобальне забруднення навколишнього середовища і це на тлі зростаючої 
хвилі людської агресії, попрання моральних цінностей, зменшення взаємопова-
ги між людьми, брак громадянської свідомості, прояви агресії серед дітей. Ці-
кавим може бути реалізація соціальних шкільних проектів. 

 Прикладом такої проектної роботи може бути організація проекту: «Не 
будь байдужим - допоможи безпритульним тваринам вижити». 

Актуальність: Добро має виховуватися. Сьогодення насичене викликами, на 
які наші учні часто не можуть розумно та адекватно зреагувати. У холодні 
осінні дні усім нам хочеться тепла. Але такої можливості немає у 
безпритульних тваринок. Кількість хвостатих безхатченків швидко 
скорочується під час осінньо-зимових холодів. До весни багато з них просто не 
доживуть без тепла, їжі та води. Ми вирішили залучити громаду та учнів школи 
до цієї проблеми, накреслити шляхи виходу, акцентувати на тому, що саме 
може зробити будь-яка людина для цих тваринок. Головне - бути людиною! 

Метою проекту є формування ціннісних орієнтацій та стійких моделей со-
ціально-відповідальної поведінки дитини в інтересах її сталого розвитку. 
Основні ідеї ініціативи: 

Допомагай тваринам вижити, це так просто - достатньо не проходити щодня 
повз них, не звертаючи на проблему уваги.  

Вивчи закони, що регулюють небезпечне та байдуже ставлення до 
безпритульних тварин.  

Залучай до обговорення цієї проблеми мешканців району. Пояснюй 
оточуючим як не завдавати їм школи, надай алгоритм дій тим, хто хоче 
допомогти.  

Закликай своїх друзів поводитися з безпритульними тваринками по-
людськи. 

Якщо у сім’ї погоджуються - візьми тваринку додому, тоді у тебе з’явиться 
найвідданіший друг!  

Намалюй або зроби аплікацію свого домашнього улюбленця. Порівняй 
умови існування твоєї домашньої тваринки і безпритульних хвостатиків !  

Практичні дії - допомога конкретному притулку (товариство захисту 
безпритульних тварин «Ковчег», Дніпро)  

Задіяні групи: усі вікові групи учнів, члени шкільного самоврядування 
РУУШ, небайдужі батьки, що надавали допомогу у організації заходів , класні 
керівники, творча група проекту, бібліотекарі МКЗК ЦСБД, волонтери притул-
ку для тварин «Ковчег», мешканці мікрорайону школи. 

На початку проекту були зібрані та проаналізовані ідеї, з’ясовано практичну 
спрямованість ініціатив, їх громадську важливість. Проектна робота проведена 
у кількох формах: 

 - Формування виставки проектних малюнків, виробів із різних матеріалів 
на тему: «Мої любі тваринки», «Два світи життя тварин: домашні улюбленці та 
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безпритульні хвостатики. Порівняй! Допоможи!» Метою такої виставки фото та 
малюнків є звернути увагу дітей на вражаючу різницю умов існування домаш-
ніх тварин, які мають часто вишукані зачіски, дорогі аксесуари, та злиденне 
життя безпритульних тварин.  

- Мініпроекти з виготовлення виробу та написання віршів, есе на цю тему. 
Фотороботи. Виготовлення іграшкових тваринок. 

 - Створення плакатів - закликів, соціальної реклами « Будь ЛЮДИНОЮ- 
захисти мене!» Ідея виставки полягає в тому, щоби діти та їх батьки зрозуміли, 
що поставити під під’їздом мисочку з водою в спеку чи пускати погрітись тва-
рину у зимові морози - це зробити зовсім не складно і не потребує багато кош-
тів, але це може врятувати тварині життя. 

- Збір необхідних речей, різноманітних харчів, засобів догляду, миючих 
засобів, теплих ковдр (всього було зібрано два десятки великих пакетів різних 
речей та харчів) та відвідування притулку для безпритульних тварин «Ковчег» 
на вул. Молодогвардійській у Самарському районі. Такий практичний захід має 
значний вплив на свідомість учнів. 

- Також організовано проведення хакатону ( гри-генерації ідей) у Міському 
комунальному закладі культури Централізована система бібліотек для дітей. 
Учасникам ( учні 9-их класів) запропоновано вирішити проблему «Чому мож-
лива поява догхантерів у нашому суспільстві?». Під час обговорення проблеми 
учні користувалися інформацією з мережі Інтернет про стан вирішення цієї 
проблеми у країнах Європи, про активний волонтерський рух в Україні. Учас-
ники отримали відеоінформацію від бібліотекарів, знайшли приклади в україн-
ській літературі. Учасники у групах накреслили шляхи вирішення проблеми на 
рівні сім’ї, школи, суспільства взагалі. 

- Члени учнівського самоврядування (10-11 класи) організували групу во-
лонтерів, які провели акцію серед мешканців району, під час якої роздали 
пам’ятки такого змісту:  

Шановні небайдужі мешканці Дніпра! Зверніть увагу на безпритульних со-
бачок та котиків. Попереду зима. Як важко їм, бідолашним пережити її! Що ви 
можете зробити? 

1. Заберіть додому.Так ви точно врятуєте їм життя. Дайте тваринці 
відчути себе у безпеці. За врятоване життя вона віддячить вам найщирішою 
відданістю! 

2. Якщо ніяк не можете це зробити, спробуйте влаштувати тваринку. 
Притулки не завжди варіант. Адже часто вони переповнені. Найкраще 

прилаштувати тварину в сім’ю. Є групи у соціальних мережах, які цим опіку-
ються. Сфотографуйте тварину та зверніться до учасників групи. 

 3. Підгодовуйте їх. Будь-яка їжа дуже їм потрібна. Не проходьте повз го-
лодних песиків та котів, допоможіть, чим зможете.  

 4. Якщо тварина поранена, хвора, агресивна, ви можете звернутися за до-
помогою до притулків. 

 5. Дайте їм можливість зігрітися. Не зачиняйте шпаринки у підвальні 
приміщення багатоповерхівок, дайте можливість у люті морози ночувати біля 
батареї чи труби опалення у під’їзді. 
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Також волонтери - старшокласники взяли інтерв’ю у мешканців району. За-
питання: 

1. Чи любите ви тварин? У вас вдома є домашній улюбленець? 
2. Як ви ставитеся до безпритульних тварин? 
3. Чи допомагали ви хоч би коли-небудь їм? Яким чином? 
4. Як ви розцінюєте дії догхантерів? 
5. Ваші пропозиції щодо вирішення проблеми безпритульних тварин у Дніп-

рі. 
Це превентивна робота - на результат варто очікувати у майбутньому ! Але 

творча група має надію, що участь у цьому проекті зробить наших дітей 
небайдужими, здатними брати відповідальність за долю беззахисного на себе, 
зробить їх щирими та добрими свідомими громадянами свого міста, своєї 
країни - України. На нашу думку у цьому також проявляється патріотизм. Сфо-
рмувати ставлення до будь-якої проблеми неможливо одномоментно. На це по-
трібен час. Саме такі проектні заходи та громадські ініціативи формують став-
лення учнів до проблеми, виховують важливі людські цінності та модель пове-
дінки. 

Перспективи подальшої реалізації ініціативи: Перш за все ми отримали зго-
ду працівників шкільної їдальні на те, що учні-волонтери матимуть змогу брати 
відходи дитячого харчування для безпритульних тварин, яких діти взяли під 
свій патронат. Частина батьків, які не мали домашніх тварин, погодилися взяти 
на виховання хвостатика. Деякі вирішили брати тваринку саме із притулку. 

Наскрізно на уроках літератури, мов, природознавства, біології, мистецтва, 
основ здоров’я та у початкових класах учителі можуть інтегрувати у тему уроку 
ідею, що допомагати тваринам просто - достатньо бути уважним і не проходити 
повз, для тварин така увага і допомога - безцінні. Надаючи таку допомогу, ти 
допомагаєш собі залишатися людиню. Організувати таку роботу не складно. 
Теми для таких ініціатив можуть бути різні. Важливо, щоби проблема була ак-
туальна, близька та зрозуміла дітям. Тоді вони стають безпосередніми учасни-
ками подій, активно включаються до роботи. Є надія, що завдяки таким захо-
дам діти зростатимуть уважними та відповідальними мешканцями громади.  

 
В. Ю. Бублик 

 

ФОРМУВАННЯ ГУМАННОГО ТА ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ 
ДО ТВАРИН В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Одним із суттєвих показників морального здоров’я нації завжди було став-
лення людей до тварин. Аналіз статусу тварин у різні епохи та в різних країнах 
засвідчує, що між ставленням людей до тварин і рівнем духовного розвитку су-
спільства існує певна залежність. Саме тому одним із важливих завдань педаго-
гіки сьогодні є здійснення просвітницько-виховної діяльності щодо формуван-
ня у молодого покоління гуманного та відповідального ставлення до природи і, 
зокрема до тварин. 

Найближчими до дітей тваринами в усі часи були собаки та коти. Саме вони 



 188

найчастіше стають домашніми улюбленцями в українських родинах. Проте, не-
обізнаність дітей щодо правил поведінки з тваринами (як домашніми, так і без-
притульними) часто призводить до негативних наслідків (знущання над твари-
нами, зараження небезпечними хворобами, травмування та каліцтво дітей). Все 
частіше трапляються випадки жорстокого ставлення до тварин не лише з боку 
дорослих, але і, що найгірше, з боку дітей. 

У 2006 році прийнятий закон України «Про захист тварин від жорстокого 
поводження». У Розділі І, статті 6 «Виховання гуманного ставлення до тварин» 
цього закону заначено: «Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою 
складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян. Вихо-
вання гуманного ставлення до тварин передбачає формування високого рівня 
еколого-етичної свідомості та культури громадян». 

Співчуття дитини до свого вихованця - дуже важлива якість. Ставлячись до 
тварин з добротою та співчуттям, дитина вчиться поважати тих, хто слабший. 
Діти, які виявляють у поведінці справедливість, доброту й милосердя до тва-
рин, більш добрі, шляхетні й уважні до людей. Добре ставлення до тварин до-
помагає малюкові стати гуманною людиною й повноцінним членом суспільст-
ва. Виховання в дитині даних якостей зводиться до одного простого правила: 
ставтеся до інших так, як би ви хотіли, щоб вони ставилися до вас. Якщо ви хо-
чете, щоб дитина його засвоїла, дотримуйтеся його й самі. 

Коли дитина зрозуміє, що тварини - такі ж живі істоти, як і люди, вона змо-
же вчитися доброго ставлення до людей, доглядаючи за домашнім вихованцем. 
Важливо навчити малюка поважати й захищати навіть найменшу й неприваб-
ливу тварину. Це навчить його цінувати рідних, близьких, друзів, допоможе за-
побігти проявам жорстокості. 

Етичне ставлення дитини до тварин має почати формуватися в сім'ї з пер-
ших років життя дитини. Прояв доброти й поваги в повсякденному житті - це 
просто й цікаво. Найпростіший і важливий спосіб навчити дитину співчуття - 
показати їй приклад. Подивіться на себе збоку і з цього моменту ніколи не кри-
чіть «Замовкни!», «Дурний собака!» та інші образливі фрази на адресу домаш-
нього вихованця. Ніколи не бийте тварин. 

Нехай ваш вихованець стане важливою частиною життя: живе в будинку, 
проводить багато часу з членами сім'ї. Щодня приділяйте йому час: грайте, гу-
ляйте з ним, розчісуйте, годуйте разом з дитиною. Іноді тварина може заблука-
ти й випадково потрапити до вашого будинку. Без злості та жорстокості допо-
можіть їй вибратися на волю. Уникайте фраз, які принижують тварин, навіть 
якщо вони звучать як жарт. Наприклад: «Я ненавиджу кішок», «Дурний, як ку-
рка». 

Пам'ятайте, що іграшки впливають на дитину. Не купуйте дитині іграшок, 
які хоча б побічно передбачають жорстокість у ставленні до тварин (наприклад, 
комп'ютерні ігри, де за сюжетом необхідно вбивати тварин, будувати зоопар-
ки). Покажіть дитині, що доглядати за вихованцем і грати з ним - це захоплюю-
че. Сходіть з дитиною в притулок для бездомних тварин і запропонуйте свою 
допомогу. 

Вирощуйте в саду квіти й рослини. Поясніть дитині, що вони необхідні для 
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метеликів, бджіл та інших комах. Під час прогулянки в парку або лісі збирайте 
пластикове та скляне сміття. Поясніть дитині, що сміття шкідливе для птахів та 
інших лісових мешканців. Дивіться разом з дитиною добрі фільми й мультфі-
льми про тварин («Бембі», «В пошуках Немо», «Втеча з курника», «Звільніть 
Віллі» та інші). Читайте їй книги, в яких тварини є головними персонажами. 

Гуманне ставлення до тварин просто необхідно для нашого суспільства. 
Адже ми, купуючи додому тварину, розраховуємо знайти в ньому друга. Для 
багатьох самотніх людей домашні вихованці - це єдиний спосіб не відчувати 
себе самотнім. Але чому ж люди іноді забувають про те, що тварини потребу-
ють нашої турботи і захисту? Хіба це не очевидно, що приютив вдома кішку 
або собаку, не можна потім просто виставити їх за двері? Тим не менше, кіль-
кість бездомних тварин не зменшується з року в рік. На щастя, разом з кількіс-
тю кішок і собак на вулицях зростає і кількість волонтерів, які піклуються про 
них, шукають нових господарів. Ми живемо в цивілізованому суспільстві, а 
жорстоке поводження з тваринами просто несумісне з поняттями гуманності і 
моралі. Кожен з нас, у поводженні з тваринами має регулюватися не лише за-
коном про тварин, але і власними моральними засадами. Любов до тварин - це 
відповідальність за них. І цю відповідальність несуть ті, хто вирішив завести 
домашнього улюбленця. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ДОШКІЛЬНИКА У ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

На сьогоднішній день екологічна проблема забруднення планети Земля є 
глобальною. Кожен житель планети, починаючи з дитини дошкільного віку, 
здатний зробити власний посильний внесок у вирішення даної проблеми.  

У комунальному закладі дошкільної освіти №8 «Золота рибка» Верхньодні-
провської міської ради», налагоджена система роботи з формування екологічної 
культури та свідомості підростаючого покоління в інтересах сталого розвитку. 
Особливо успішно ідеї сталого розвитку реалізовуються за допомогою проект-
ної діяльності з учасниками освітнього процесу. Ініціативна група творчих пе-
дагогів закладу (Шмідт В. А., Семенович Л. О., Сірко Л. В., Чуприна Ю. Г., 
Шевкаленко О. В.) продукує цікаві ідеї, щодо нових підходів до освітньої робо-
ти з дітьми, основним завдання яких є спрямування дитячої допитливості у ко-
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рисне для суспільства русло в інтересах сталого розвитку.  
Ось декілька прикладів проектів, які реалізувалися у закладі. Проект «За 

життя без сміття!» (середні групи, вихователі Сєдєльнікова І. Ю., Онищен-
ко В. С., Цебенко О. В., Чуприна Ю. Г.), основним завданням якого було не да-
ти рідному місту «потонути» у смітті. У ході цього проекту справжні чарівники 
Охайність, Чистота і Порядок за допомогою цікавих презентацій, відеоматеріа-
лів, дидактичних ігор, веселих розваг, вікторин розкривали дітям маленькі та-
ємниці великої економіки. На практиці довели дітям, що папір - це не сміття, а 
сировина для нових зошитів і книжок; залишки їжі - це смачний корм для пта-
хів і тварин; пластмасові пляшки можуть перетворитися на інші вироби, навіть, 
на іграшки.  

В основі проекту ми ставили проблему, для розв'язання якої необхідний до-
слідницький пошук відповідей на запитання у різноманітних видах діяльності. І 
в нас це вийшло! Щоб привернути увагу оточуючих до проблеми забруднення 
вулиці Гагаріна, на якій знаходиться дитячий садочок, малята вирішили виго-
товити «зелені» листівки і роздати їх перехожим. У листівках малюнками діти 
відобразили своє прохання до жителів мікрорайону не засмічувати вулицю, со-
ртувати сміття і викидати його у відповідні баки. А ще у ході цього проекту ма-
лята разом з татами вирішили «подарували» нове життя старим речам. Із вико-
ристаних пластикових пляшок виготовили скриньки для рукоділля і порадували 
сюрпризами матусь на жіноче свято. Важливим, соціально значущим результа-
том проведеної роботи є те, що діти активно розповідають як у їхніх сім'ях сор-
тується сміття, а потім викидається у спеціальні баки, як рештками їжі вони пі-
дгодовують птахів і вуличних тварин і як «дарують» друге життя старим речам 
(іграшкам, одягу, книжкам, пластику тощо). Цінністю даної робити є не просто 
дитячий інтерес, а мотив до збереження навколишнього середовища. 

Вихователі зауважують, що чим більше заглиблюються у розв'язання про-
блеми сталого розвитку, тим більше виникає нових ідей. Працюючи в одному 
проекті у його учасників поступово народжуються ідеї нових проектів. Одного 
разу, під час екскурсії вулицями рідного міста, діти побачили викинуту елект-
ричну лампочку. Потім у групі, коли грали у дидактичну гру «Розділи відходи», 
задалися питанням, а яке ж нове життя можна «подарувати» використаним еле-
ктричним лампочкам. Так було покладено початок нашому новому проекту з 
вихованцями старшої групи «Нове життя старим лампочкам» (Портко О. О., 
Чуприна Ю. Г.).  

Метою цього проекту було привернення уваги дітей, а через дітей і до їхніх 
батьків до проблеми необхідності заміни старих ламп розжарювання на сучасні 
енергоефективні, донесення інформації про проблеми утилізації сміття в Украї-
ні; пошуку можливих варіантів вторинного використання непотрібних лампо-
чок. Батьки охоче включилися в роботу, замінили вдома старі неефективні лам-
пи розжарювання на економні. Родзинкою цього проекту стало не тільки оригі-
нальне рішення виготовити з використаних лампочок новорічні прикраси на 
ялинку, а й формування активної соціальної позиції; виховання екологічної ку-
льтури особистості, почуття особистої відповідальності за охорону довкілля рі-
дного краю. 



 191

Педагогічна ідея довести дітям на практиці, що благородна праця, відпові-
дальне відношення до землі дає змогу отримати від неї неоціненні дари - рос-
лини дала життя проекту «Соняшник - квітка сонця і землі» для молодших до-
шкільників (Онищенко В. С., Смолярова О. Є., Сірко Л. В., Портко О. О.). На 
грядочці діти з вихователями посадили рядочок соняшників, а поряд з соняш-
никами в трьох різних луночках розмістили металеву кришку, шматочок плас-
тику і торішнє опале листя з дерев. Вся освітня робота з дітьми тісно перепліта-
лася з дослідницько-експериментальною діяльністю на грядці. Поки соняшники 
зростали, вихованці, засвоювали знання про основні умови росту рослин, їх 
значення для людини і природи, встановлювали елементарні причинно - наслі-
дкові зв'язки у природі. Раціональним зерном даного проекту було те, що дітям 
не тільки сподобалася робота в дослідницькій лабораторії, а й змінила їхнє ста-
влення до навколишнього світу. Малята зрозуміли, що у природі немає ніякого 
сміття. Усе створене природою слугує початком чогось нового. Діти з радістю 
повідомляють, що вдома їхні батьки тепер не спалюють опале листя, а компос-
тують, побутові відходи ретельно сортують. 

З практики роботи ми переконалися, що метод проектів- це особливий ме-
ханізм взаємодії сім'ї та закладу дошкільної освіти у світлі реалізації ідей стало-
го розвитку. Батьки активно долучаються до освітнього процесу, практичної ді-
яльності, залюбки збирають потрібну інформацію (легенди, казки, фольклор, 
ілюстрації, цікаві факти, відеоматеріали і т.д.), допомагають вихователям у 
створенні розвивальних ігор, тематичних лепбуків для роботи з дітьми. Проек-
тна діяльність дає змогу зайняти дітей у вільний час цікавою і водночас корис-
ною справою, яка не потребує додаткових матеріальних затрат. У сприятливій 
атмосфері творчості встановлюються дружні стосунки у дорослому та дитячо-
му колективі. І малим, і дорослим цікавий і сам процес, і результат, вони відчу-
вають себе значимими у цьому світі, гордими за власні результати і маленькі 
перемоги. Вихователі, працюючи над урізноманітненням освітнього процесу, 
його змістовним наповненням збагачують свій професійний досвід, відшліфо-
вують фахову майстерність. 

 
Ю.М. Пивоварова 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ - ТРЕНД РОКУ 
 

Соціальне життя навчального закладу - одна із складових освітнього прос-
тору школи-соціуму й виховна дія будь-яких заходів значно посилюється, якщо 
всі учасники шкільного процесу активно співпрацюють. Наш освітній заклад 
стартував в соціальному проекті ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генера-
ція». Можемо поділитись досвідом енергоефективних заходів.15 учнів пілотної 
групи 8 класу навчалися за курсом «Основи енергопостачання та енергозбере-
ження» і провели енергоаудит шкільного приміщення. Головна мета курсу по-
лягала у вихованні свідомого та відповідального майбутнього споживача теп-
лової та електричної енергії, який розуміє проблеми енергопостачальних підп-
риємства та підтримує їх своїми діями, зберігає і раціонально використовує те-
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пло та електрику й своєчасно сплачує за отримані послуги. 10 учнів пілотної 
групи 10 класу почали навчання за факультативним курсом «Абетка житлово-
комунального господарства», зміст якого спрямований на розвиток житлово-
комунальної грамотності, формування вмінь та навичок ресурсозбереження, 
раціонального замовлення та споживання житлово-комунальних послуг.  

Під час участі в проекті ми суттєво розширили коло партнерів школи-
соціуму. Ними стали цікаві та креативні працівники - енергетичної кампанії 
ДТЕК, Всеукраїнської благодійної організації «Інститут місцевого розвитку», 
місцевої влади,депутати міської та обласної ради, які під час участі в проекті 
консультували нас, заохочували, підтримували, організовували екскурсії, були 
присутніми на наших заходах. Беручи участь у проекті, ми ще краще навчилися 
працювати в команді під девізом: «Один за всіх і всі за одного!» А пропаганда 
дбайливого ставлення до енергоресурсів, формування свідомого екологічно 
орієнтованого споживача комунальних послуг, поширення кращих практик ре-
алізації енергоефективних заходів, нових можливостей щодо енергозбереження 
набрала таких масштабів, що не залишила байдужою жодну сім’ю не тільки уч-
нів, а й вчителів. Рекламні акції в мікрорайоні спонукали задуматись над енер-
гозбереженням багатьох мешканців мікрорайону та всього міста,про це свід-
чить відео опитування, яке проводили учні школи разом з журналістами 34 ка-
налу. Оприлюдненню заходів у рамках проекту у співпраці з кураторами Прое-
кту школа надавала особливого значення, тому сюжетів у пресі та на телеба-
ченні було достатньо.  

В рамках участі у енергоефективному проекті в закладі було проведено 283 
заходи на користь енергоефективності: виставки, ігри, презентації, акції, спор-
тивні змагання, реклами, конкурси, квести, екскурсії, реалізовані міні-проекти, 
міні-дослідження, подорожі, домашні експерименти, он - лайн ігри, естафети, 
інтерв’ю, відео - проекти, еко - марші, репортажі, випуск авторської поліграфі-
чної продукції (візитки,календарі, запрошення, які популяризували енергоефек-
тивні заходи). Найефективнішими, результативними, масштабними були такі 
заходи: «Енергоефективні колядки крокують містом» (сюжет ПТРК), презента-
ції книжок - розмальовок «Як світло світом подорожувало» в шести школах мі-
ста, спортивні змагання «Тато, мама, бабуся, дідусь і я - енергоефективна 
сім’я», а також квест-гра «Кімната Євлампія Економича. Розумне споживання», 
збірка авторських мультфільмів «Поради Проміномена», «Суперечка звірят», 
«Нова історія трьох поросят», акція - прокламація «Економка», екскурсія «Як 
сонячні батареї вулиці міста освітлюють», конкурс «Заміни лампочку» (заміне-
но 96 ламп на світлодіодні), конкурс «Зберігаймо ресурси вдома», енергоефек-
тивний спецвипуск Англомовної шкільної газети «School Rainbow», домашній 
експеримент «Родинні заощадження», енергоефективна жіноча естафета «Разом 
світліше і тепліше» (сюжети ПТРК та Дніпропетровського 34 каналу), конкурс 
інфографіки «Дивіться, як ми почали!», акція для мешканців мікрорайону 
«Економний режим в телефоні вмикаємо - енергію та гроші зберігаємо», кон-
курс малюнків «Ми на шляху до енергоефективності», конкурс соціальної рек-
лами «Діти знають - діти навчають» у номінації «Я - свідомий споживач ресур-
сів», відео-проект «Енергоефективні технології в плавальному басейні», дефіле 
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«Енергомода», екскурсія на шахту» Благодатна», Кодекс енергоефективних 
звичок крокує містом (кодекс презентований представниками шкільного само-
врядування в міськвиконкомі, відділі освіти, міськрайонному центрі зайнятості, 
відділенні поліції, міській бібліотеці,аптеках) .Нашими надійними партнерами в 
реалізації даного проекту стали ЗМІ. «Сьома школа закликає до енергозбере-
ження» - так називалась публікація в газеті «Популярные ведомости», «Як в 
сьомій школі вчать економити енергоресурси» розповіли в газеті «Вісник шах-
таря», де поділились накопиченим досвідом проведення навчальних та вихов-
них заходів у справі енергозбереження. 

За підсумками участі в Проекті був проведений енергоаудит шкільних при-
міщень і подані проектні пропозиції щодо тепломодернізації спортивного залу 
школи. За показниками економії електроенергії у порівнянні з базовим періо-
дом зекономили 81,11% електричної енергії - це найбільше серед шкіл - учас-
ниць. За підсумками участі в проекті наш заклад посів почесне 1 місце серед 10 
шкіл у групі, набравши 9376 балів у рамках курсу «Основи енергопостачання та 
енергозбереження», а також почесне 1 місце серед 12 шкіл у групі, набравши 
5123.5 балів за підсумками онлайн-гри «Розумний будинок». 

Вважаємо, що реалізували дуже важливе завдання - розуміння дітьми необ-
хідності заощадження енергетичних ресурсів для збереження клімату та життя 
на Землі через отримання учнями особистого досвіду практичних дій, спрямо-
ваних на енергозбереження та зменшення впливу на навколишнє середовище. 
Продовжили формування лідерських якостей учнівської молоді, усвідомлення 
важливості активної громадської позиції для вирішення проблем свого будин-
ку,школи, мікрорайону, міста та країни. 

 
Н.О. Волкова, Н.К. Бойченко 

 

ПОШУКИ НОВИХ ФОРМ РОБОТИ В СИСТЕМІ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ 
ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Одним із головних завдань нової української школи є підготовка до життя в 
умовах переходу суспільства до сталого розвитку. Даючи оцінку завданням 
НУШ, Міністр освіти і науки Л.Гриневич правильно зазначила, що ми маємо 
додати нашим дітям ті компетентності, які знадобляться їм у сучасному світі. А 
цей світ є суперечливим, екологічно небезпечним, у ньому все більше й більше 
зустрічаються численні негаразди, що можуть призвести не тільки до 
справжньої природної катастрофи, а й соціальної. 

Концепція сталого розвитку є на сьогодні орієнтиром того, що треба робити 
кожному педагогічному колективу, який усвідомлює та визнає, на скільки важ-
ливо в стінах навчальних закладів виховувати людей нової формації. Тих, хто 
буде не тільки прихильником ідеї сталого розвитку, а й брати активну участь у 
практичному перевтіленні життя навколо себе. Час вимагає від освітян фор-
мування зовсім іншої методики, творчої, відповідальної, мобільної, гнучкої. За-
пити суспільства щодо такої методики з кожним днем зростають, а це означає, 
що освіта насправді має випереджати час. 
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Апостолівський районний ліцей-інтернат у 2014 р. отримав почесне звання 
«Школа сталого розвитку». За плечима педагогів ліцею накопичено чималий 
досвід з різних напрямків концепції сталого розвитку: енергозбереження та ре-
сурсозбереження, впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій та 
розробка нових ініціатив для стійкого розвитку громади. 

Традиційними формами роботи є науково-практичні конференції з участю 
представників-науковців, заходи до Всесвітнього Дня енергозбереження та Дня 
Довкілля, читацькі конференції «Люби і зберігай», численні акції: «Посади де-
рево», «Чисте місто» тощо, до яких долучаються не тільки учні, вчителі та 
батьки, а й представники громадськості, депутати Зеленодольської міської ра-
ди. 

Останнім часом скарбничка напрацьованого досвіду поповнюється новими 
«родзинками». Так, поряд з уроками «Сталого розвитку», різновікова група 
учнів 8-11 класів вивчає спецкурс «Абетка житлово-комунального господар-
ства», адже ліцей продовжує брати участь у Всеукраїнському конкурсі, що про-
водить компанія ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генерація». Участь у 
цьому конкурсі дозволила активізувати й таку форму роботи, як партнерські 
стосунки. Якщо раніше поряд з ліцеїстами виступали учні шкіл міста Зелено-
дольська, то сьогодні до практичних дій на шляху сталого розвитку долучилися 
учні з м. Бурштина та м. Добротвора. Розроблені нові маршрути екскурсій: на 
теплову електростанцію - ДТЕК Криворізька ТЕС, вітрову електростанцію с. 
Ботієве Приазовського району Запорізької області. 

З метою посилення діяльнісного підходу у системі виховання педагоги 
ліцею активно розробляють їх та проводять численні тренінги: «Сміття - про-
блема №1», «Як зберігати ресурси», «Заощадливий споживач» та ін. Пошире-
ною формою роботи все більше стає групова, коли учні, батьки та вчителі ра-
зом працюють над тим чи іншим завданням з проблем сталого розвитку. Так, у 
вересні цього року, з метою реалізації завдань проекту: «Ліцей - мій дім, моя 
родина, моя маленька Батьківщина», група учнів та батьків 9-х класів провели 
упорядкування ліцейського подвір’я, десятикласники оновлювали їдальню, 
група випускників працювала над виготовленням листівок до Дня енергозбере-
ження. 

Педагоги ліцею виважено використовують і індивідуальну роботу на шляху 
сталого розвитку, адже серед дітей завжди є ті, хто може виконати будь-яке за-
вдання не тільки в повному обсязі, а й на якісно новому рівні. Ініціатива дітей, 
їх намір та бажання брати участь у перетворенні навколишнього середовища 
або в пропаганді ідей сталого розвитку у засобах масової інформації, завжди 
підтримується вчителями. У ліцеї вже другий рік поспіль працює клуб «Твоє 
успішне майбутнє», на засіданнях якого учні активно виступають з проблем ду-
ховності людини, діляться думками щодо власного бачення вирішення кон-
кретних питань з екології, здоров’я населення тощо. 

Цікавими, змістовними та корисними для учнів є й засідання «Євроклубу», 
на засіданнях якого ліцеїсти знайомляться з досвідом енергозбереження в 
країнах Європи, життям підлітків тощо. Нові форми роботи надихають на 
творчість, сприяють зростанню інтересу у всіх учасників, що працюють на 
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шляху сталого розвитку. Саме нові форми є доказом того, що сучасна освіта 
має носити випереджальний характер. Видатний філософ Френсіс Бекон недар-
ма сказав: «Хто не застосовує нових засобів, повинен чекати нових бід». 

Практична діяльність на шляху сталого розвитку - це доказ того, що людина 
буде завжди активно шукати все нові й нові форми, які дозволяють зберегти 
різнокольоровий світ природи на планеті. 

 
Л.В. Голуб 

 

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ ШИРОКІВЩИНИ 
 

Одним із найбільш значущих результатів Революції Гідності стало виник-
нення волонтерського руху. У надзвичайно складний період саме волонтерсь-
кий рух об’єднав суспільство, створив дієву структуру громадських організацій, 
груп людей, готових взяти на себе вирішення найбільш нагальних і болючих 
потреб держави. Саме завдяки волонтерам в 2014 році Україна зберегла свій 
суверенітет. Волонтерський рух - важлива складова громадянського суспільст-
ва. 

Першим, хто зайнявся волонтерською діяльністю в Широківському районі 
був безпосередній учасник подій на Майдані, голова Народної самооборони 
Широківського району Гура Сергій Анатолійович. В серпні 2014 року відбулася 
перша поїздка в зону АТО з гуманітарною допомогою бійцям батальйону Дніп-
ро 1, в якому служило багато наших земляків.  

В той складний час під натиском регулярної російської армії наші бійці 
змушені були відступати. Волонтери допомагали доставляти поранених бійців з 
лінії зіткнення на свою територію. В кінці 2014 року активізувався волонтерсь-
кий рух. Були створені центри прийому допомоги, які почали співпрацювати 
між собою. Заступник директора з навчально-виховної роботи МЦППВ Образ-
цова Світлана Григорівна організувала волонтерську діяльність в цьому нав-
чальному закладі. Учні училища сплели маскувальні сітки, майстри виробничо-
го навчання зварили пічки-буржуйки, які були відправлені нашим воїнам в зону 
АТО в 2014 році. А воїни передали учням прапор України, простріляний куля-
ми ворога.  

В Широкому у ветеринарній аптеці приватного підприємця Денисенка Ві-
талія Володимировича, в універмазі у приватного підприємця Таран Галини 
Іванівни стояли скриньки для збору коштів воїнам АТО. Небайдужі широчани 
вкидали у ці скриньки гроші, на які потім закупляли все необхідне і відправля-
ли нашим воїнам. Центри волонтерської допомоги були створені в Широківсь-
кій районній школі мистецтв (директор - Красуля Олександр Володимирович), 
Будинку дитячої творчості (директор - Куцько Микола Миколайович). Волон-
тери закупляли бронежилети, прилади нічного бачення, маскувальні сітки, бер-
ці, біноклі, каски, тепловентилятори, спальні мішки, палатки, одяг, ліки, пред-
мети гігієни, продукти. 

В нашому районі утворились групи волонтерів, які доставляли необхідні 
речі на передову нашим бійцям. Голова Народної самооборони Широківського 
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району Сергій Анатолійович Гура та депутат районної ради Микола Юрійович 
Буртин 70 разів їздили з волонтерською місією в зону бойових дій. Переважно 
допомогу везли в 17-ту ОТБр, 2-гу гаубичну батарею, де служить найбільше 
наших земляків. Під час поїздок знайомилися з іншими волонтерами України, і 
дії волонтерів ставали більш координованими та ефективними. 

В станиці Луганській на початку 2015 року знаходились бійці 17-ї танкової 
бригади, серед яких було багато наших односельчан: Данюк Олександр, Чумак 
Артем, Сулімовський Олександр, Компанієць Віталій, Ананьєв Дмитро, Федор-
чук Сергій та багато інших. Ці хлопці стояли на захисті нашої Батьківщини на 
передовій, і до них не змогли дістатися волонтери, бо там було дуже небезпеч-
но. Але Гура С. А. разом з своїми побратимами у своїй посіченій кулями маши-
ні не раз возив нашим бійцям все необхідне, а головне - посилки і листи з рід-
ного дому.  

Одного разу волонтери із Тернополя попросили провезти групу «Фора» і 
капеланів до бійців батальйону «Тернопіль», які героїчно захищали місто Ли-
сичанськ. Волонтери, звичайно, допомогли їм. Криворізька волонтерська орга-
нізація «Від серця до серця» попросила доправити гуманітарну допомогу в ди-
тячий будинок, який знаходився в місті Курахово, на відстані 1,5км від лінії зі-
ткнення. Незважаючи на складні погодні умови, а це було взимку, Гура С. А. та 
Буртин М. Ю. доставили цей вантаж. 

Неодноразово з таким проханням зверталися школи нашого району. Діти 
передавали гостинці, подарунки, малюнки та листи для наших бійців. Це була 
найкраща і найцінніша підтримка для наших захисників. У відповідь бійці під-
писували державний прапор із словами подяки, які волонтери передавали шко-
лам як знак єдності нашого народу.  

З волонтерською місією їздили також до наших земляків - воїнів АТО Ши-
рокого Олександра, Зибіна Євгена, Шишаніна Андрія, Міхєєва Геннадія. Воло-
нтери допомагали нашим воїнам з ремонтом пошкоджених автомобілів, елект-
рогенераторів, бензопил і відправляли їх на передову. Поїздки були до лінії зіт-
кнення: Сартана, Маріуполь, Виноградне, Талаковка, Гранітне, Авдіївка, Деба-
льцево, Троїцьке, Широкіно, Попасна, Лисичанськ, станиця Луганська, Луган-
ське, Очеретіно, Сєвєродонецьк, Комишуваха, Щастя, Артемівськ. Волонтери 
Денисенко Віталій Володимирович та Храпков Андрій Валерійович перший раз 
їхали в зону АТО 19 грудня 2014 року, на день святого Миколая. Незважаючи 
на складні погодні умови: заметіль, ожеледицю, волонтери доставили нашим 
воїнам гостинці.  

Широківщина багата на небайдужих людей, які з розумінням відносилися та 
сприяли допомозі нашим бійцям. Активну волонтерську діяльність проводили ВО 
«Батьківщина», ДОПГО «За правову державу», ДОПГО «Козаки Січеславщини» 
(Широківський курінь), Широківська Народна самооборона, приватні підприємці 
та сільгоспвиробники Нековаль К. В., Шевцов В. І., Зубрій Д. О., Зубрій О. О., 
Кролевецький А. В., Волошин М. Д., Демченко В. М., Волошинський В. В., Абре-
мська Н., Клюшев С. Л., Буртин Б. М., Карась К. О.,Силадій М. М., Правиленко 
О. В., Таран Г. І., Кубайчук Ю.О., Фадєєва Л., Тимошенко В.М., Уманець А., Пе-
рекрестова Т.В., Суровцева Т.В. 8 разів їздила в зону АТО волонтер Широка Ва-
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лентина, чоловік якої Широкий Олександр захищав нашу Батьківщину.  
За надану волонтерську допомогу Денисенко В. В. був відзначений Подя-

кою командира військової частини польова пошта В4750 К. В. Заіченка та лис-
том подяки Командувача оперативно-мобільного угрупування «Полісся» гене-
рал-лейтенанта А. М. Сиротенка. 

 
Р.І. Проценко 

 

ЕКСКУРСІЯ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

Навчальна екскурсія - це форма організації освітнього процесу, яка дозво-
ляє організувати спостереження та вивчення різних явищ, предметів, процесів у 
природних умовах, музеях, на виставках тощо. Для учителів екскурсія - це ви-
хід з учнями за межі класних приміщень та відвідування наперед визначеного 
місця з метою розвитку знань, вмінь та компетентностей, встановлених Держа-
вним стандартом освіти України. Для реалізації цих ідей виокремлено такі на-
скрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська 
відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамот-
ність». Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних 
компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно 
враховувати при формуванні шкільного середовища. Особливе значення набу-
ває у наш час змістова лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток», яка реалі-
зує не лише обізнаність учня із екологічними проблемами, а й усвідомлення 
можливості розв’язування цих проблем різними засобами. Тому, будь які вмін-
ня, знання чи компетентності,які визначені Державним стандартом освіти Укра-
їни, можна розвинути, використовуючи урок-екскурсію, екскурсійну діяльність 
чи навчальну екскурсію. Через пізнання власної історико -культурної спадщини 
розвивати в учнів ключові компетентності.  

Уміння спостерігати, аналізувати, проводити мовні експерименти; словесно 
оформлювати результати досліджень; визначати роль природи в житті людини; 
використовувати сучасні технології відбувається під час проведення навчаль-
них екскурсій. В чинній «Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і 
подорожей з учнівською та студентською молоддю» стверджується, що «екску-
рсія» - це:»колективне відвідування до 24 годин з вихованцями, учнями, студе-
нтами визначних місць з освітньою, навчально-виховною, науковою, пізнаваль-
ною чи розважальною метою у складі організованої групи під керівництвом 
осіб, призначених у порядку, встановленому цією Інструкцією». Екскурсія - 
особливий вид навчальних занять, який проводиться за межами класної кімнати 
для безпосереднього сприйняття і спостереження учнями об’єктів та явищ, 
пов’язаних з вивченням програмового матеріалу [1,с.242]. 

Даний вид роботи спрямований на задоволення пізнавальних потреб учнів, 
їх фізичний та інтелектуальний розвиток, зміцнення здоров’я, уміння помічати 
цікаве, незвичне. Екскурсії також мають велике виховне значення, так як спри-
яють вихованню таких якостей особистості, як вдумливість, інтерес та любов 
до природи, кмітливість, уміння бачити прекрасне у навколишньому світі, ста-



 198

ранність, самостійність тощо. Вони розширюють кругозір дітей, розвивають 
спостережливість, уміння бачити те, що раніше відбувалося поза їх увагою, ви-
робляють практичні навички та вміння - орієнтування у просторі, визначення 
видів ґрунтів, рослин, тварин, формують уявлення про їх життя, живлення, зна-
чення тощо. Екскурсія надає можливість учням набути досвід поза межами кла-
сних та шкільних приміщень. Коли учні виходять за межі класу, вони зустріча-
ються з реальним світом й мають можливість пов'язати те, що вони вивчають у 
класі, з навколишньою дійсністю [1,с.367]. 

Оскільки під час екскурсії учні мають можливість взаємодіяти в різних об-
ставинах та формах, вони можуть отримати більш цілісну та інтегровану карти-
ну теми, ніж це можливо зробити в обмежених стінах школи. Інтегрований дос-
від, особливо поєднаний з інтерактивними видами учнівської діяльності, сприяє 
розвитку компетентностей, необхідних для успіху в 21-ому сторіччі. Екскурсія 
є організованою формою навчання і одночасно методом навчання. 

Навчальне значення екскурсії полягає в тому, що під час екскурсії здійснюєть-
ся реалізація дидактичних принципів зв'язку з життям. Під час екскурсії учні зна-
йомляться з виробничими об'єктами, різними виробничими професіями, учаться 
знаходити дію фізичних законів у різних природних явищах, знайомляться з фізи-
чними приладами і вимірювальними інструментами, які застосовуються у науко-
во-дослідних лабораторіях і на виробництві. Як метод екскурсія належить до ілю-
стративного методу навчання, у якому учні практично не впливають на спостере-
жуваний об'єкт чи явище, процес. У Додатку до листа МОН від 06.02.08 №1/9-61 
«Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час 
проведення навчальних екскурсій…» стверджується, що: «навчальні екскурсії… є 
обов'язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони 
передбачають створення умов для наближення змісту навчальних предметів до 
реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів 
життєдіяльності суспільства, розширення світогляду школярів, формування в них 
життєво необхідних компетенцій». 

Значну увагу слід приділяти вивченню рідного краю. Упровадження компе-
тентнісного підходу при викладанні російської мови зумовлює використання 
завдань, виконуючи які, учні зможуть навчитись застосовувати знання у нети-
пових ситуаціях. Комунікативною змістовною лінією програми передбачено 
створення власних усних і письмових висловлювань монологічного і діалогіч-
ного характеру, що сприяє розвитку культури мовлення учнів. Екскурсія - одна 
з благодатних форм навчальної роботи, що сприяє розвитку допитливості, ро-
зуму, творчої уяви, пізнавальної активності учнів, вихованню любові до Батькі-
вщини і народу. З цією метою для учнів навчального закладу організовуються 
пішохідні екскурсії по місту. Завідувач відділом по охороні пам’яток історії та 
культури народного історико-краєзнавчого музею ім. Занудька міста Покров 
Карандєй Л.М. знайомить здобувачів освіти з історією створення пам’ятника 
Івану Дмитровичу Сірку та погруддя Тарасу Григоровичу Шевченку. Значну 
роботу по збереженню, раціональному використанню, популяризації існуючих 
об’єктів культурної спадщини, створенню умов для покращення туристичної 
привабливості міста через його історико- культурну спадщину відіграє міський 
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музей. Тому так часто учні відвідують міський музей. До учнів доводиться ду-
мка,що Покров - місто, де минуле і сучасність сплетено воєдино у славетній іс-
торії, що від скіфів та запорозьких козаків дорогоцінним скарбом плекається 
нащадками. Його вчорашній день унікальний епохальними подіями, а сьогод-
нішній - великими починаннями. 
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О.В. Гончарова 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ЗДО З ПИТАНЬ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ. УПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Однією з важливих завдань екологічної освіти для сталого розвитку є фор-
мування в особистості здатності приймати рішення і діяти в інтересах сталості 
та збереження довкілля. Тому основний зміст виховної роботи з екологічного 
виховання включає: приучення дитини до елементарних екологічних прин-
ципів, розвиток естетичних почуттів через спостереження за природою, фор-
мування екобезпечної споживчої культури, ведення здорового способу життя та 
формування екологічно відповідальної поведінки. Успішному розв’язанню 
складових екологічного виховання сприяє впровадження особистісно зорієнто-
ваних виховних технологій у практику діяльності закладу дошкільної освіти.  

Реалізація в роботі дошкільного закладу ідей освіти для сталого розвитку 
передбачає засвоєння дітьми (а через дітей і їхніми батьками) та самими педа-
гогами надзвичайно важливих навичок екологічно-, економічно- й соціально 
доцільної поведінки, без якої неможливе створення та існування суспільства 
стійкого благополуччя, суспільства, яке засобами комфортного існування 
сьогодні з любов’ю створює таке ж комфортне майбутнє для наступних по-
колінь. Складовими елементами опрацювання ідей освіти для сталого розвитку 
дітьми у нашому закладі дошкільної освіти є самопізнання, самонавчання дітей 
через діяльність, спрямування їх на прийняття самостійних рішень у повсякде-
нному житті, виконання дій у напрямі сталого розвитку. Ці позиції є співзвуч-
ними з орієнтирами Базового компоненту дошкільної освіти на цінності осо-
бистісного розвитку дошкільників.  

Ознайомившись із проектом, вихователі нашого закладу систематизували ма-
теріали згідно підтем, зробили добірку ігор пізнавального та творчого характеру. 
Діти під керівництвом педагогів оволоділи знаннями та навичками із тем «Спілку-
вання», «Ресурси», «Подарунок», «Бережливість», досягли бажаних моделей по-
ведінки у спілкуванні, підтримці один одного. Залучаючи дітей до пізнавальної 
діяльності, прищеплюємо їм любов до природи, навколишнього середовища, 
націлюємо їх на збереження природних ресурсів, на культуру поведінки в природі, 
створюємо відповідні умови для появи у дітей ентузіазму і почуття задоволення від 
результатів групової та індивідуальної роботи. Діти із задоволенням і цікавістю 
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сприймають поданий матеріал, беруть активну участь у дослідницькій діяльності. 
Реакція дітей при цьому завжди позитивна, радісна, ігрова. В кожній віковій групі 
вихователі організували проектну діяльність за різноманітними темами: «Наші 
друзі - мурахи», «Збережемо планету чистою», «Збережемо воду на планеті Земля», 
«Подбаємо про птахів», «Бережімо природу, діти!». Підсумком проектної діяль-
ності стали екологічні акції: «Збережемо папір - врятуємо ліс», «Приберемо наш 
сквер від сміття», «Нагодуємо пташок», «Потурбуємось про санітарів лісу - мурах». 

У ході серії занять, проведених у межах проектної діяльності, використо-
вувалися різноманітні методи та прийоми. Так, за темою «Вітання» було ор-
ганізовано полілог «Чи потрібно вітатися?», ігри «Як вітаються в різних 
країнах», «Каруселі», моделювання ситуації «Вітання людей різних категорій», 
що дало можливість закріпити вміння дітей вітатися в різних ситуаціях та 
сформувати у них правильну модель поведінки. Під час реалізації теми «Вода - 
наше багатство» діти активізували свої знання про роль води для живих ор-
ганізмів, дізналися про стани, в яких може перебувати вода, дослідили скільки 
необхідно витратити води для миття рук, поміркували над своїми діями, щодо 
економії води та зробили відповідні висновки. Діти середньої групи з'ясовували 
питання «Чому потрібно турбуватися про птахів?», дослідили свою поведінку в 
таких ситуаціях та виготовили разом з батьками годівнички, які розвісили на 
території садка і систематично наповнюють кормом для птахів.  

Через використання різних методів та прийомів було досягнуто значних ре-
зультатів: покращення стосунків у колективі, підтримка морального та психо-
логічного клімату в групі, розумне споживання електричної енергії та води, змен-
шення марних витрат сировини, відходів, зміцнення та покращення власного здо-
ров'я. Малюки намагаються використовувати набуті знання в повсякденному жит-
ті. Завдяки цьому проекту у вихованців зросла соціальна компетентність: діти ста-
ли більш впевнені у власних силах і можливостях, більш відповідальними, навчи-
лися оцінювати свою поведінку та поведінку своїх товаришів. 

Освітній процес в садочку покликаний допомогти дітям не тільки уявляти 
своє бажане майбутнє, а й активно його наближати. Бажання й надалі піклува-
тися про власне довкілля та оточення виникає на основі інформації про значен-
ня власних дій та оцінку їхніх результатів. Тобто акцент ставиться на рішеннях 
щодо власної поведінки та стилю життя, а не на проблемах, які існують поза 
ними. Діти стали більш спостережливіші, допитливіші, бережливо ставляться 
до дерев, кущів, рослин, птахів, водойм. Своїми враженнями діляться з ровес-
никами, членами сім’ї, розповідають про користь та значимість взаємозв’язку 
живого й неживого в природі. Сподіваємось, що в подальшій роботі знання їх 
будуть розширюватись удосконалюватись, систематизуватись, що піде на ко-
ристь збереження і розвитку довкілля. 

Упроваджуючи програму освіти для сталого розвитку, важко було оцінити 
її зміст, результати та вплив на ставлення до проблеми. Виявилось, що є необ-
хідність зростати професійно, тому що кожен із педагогів відчував власну 
відповідальність за свою участь в апробації матеріалів «Дошкільнятам - освіта 
для сталого розвитку». Проведена робота залишає позитивний слід в знаннях та 
в поведінці дітей. Зазначена програма має системний підхід, який дозволяє мо-
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делювати, прогнозувати та обирати різні варіанти напрямків розвитку дітей 
дошкільного віку тому що він включає в себе вимоги до захисту довкілля, 
соціальної справедливості та відсутності національної дискримінації. Така ро-
бота - це поки що маленький, але важливий крок. Це свідомий вибір залишити 
нащадкам планету Земля квітучою, чистою та багатою природніми ресурсами. 

 
Ю.В.Заяц 

 

ШКІЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ДЛЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 
 

Серед усіх мешканців нашої планети людина, мабуть, найщасливіша. До наших 
послуг всі досягнення цивілізації та дари матінки-природи. На жаль, люди дуже не-
вдячні й не надто піклуються про збереження і примноження ресурсів. Актуаль-
ність освіти сталого розвитку сьогодні вже ніким не ставиться під сумнів. Адже 
розв’язання притаманних сучасному суспільству екологічних, економічних, соціа-
льних проблем можливе лише за умови зміни поведінки людини, її ціннісних орієн-
тирів, ставлення до навколишнього середовища, природних ресурсів планети. Ро-
зуміючи це, педагогічний колектив нашого навчального закладу з 2012 року розпо-
чав роботу з впровадження ідей сталого розвитку у навчально-виховний процес. За 
цей час створено систему роботи, що складається з декількох напрямків. 

Одним з них є впровадження в роботу закладу викладання курсів за вибо-
ром: «Друзі планети» (1-2 класи), «Моя щаслива планета» (3-4 класи), «Уроки 
стійкого розвитку» (8-9 класи), що дає можливість показати учням справжні 
проблеми навколишнього середовища, змушує задуматися над тим, чим можна 
допомогти собі, своєму місту, своїй родині, нашій планеті тут і сьогодні. 

Іншим, не менш важливим, напрямком роботи педагогів є інтегрування змі-
сту освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес. Це і розв’язання 
задач екологічного, економічного змісту на уроках математики, фізики. І розг-
ляд екологічних проблем на уроках біології, географії, хімії, екології, українсь-
кої літератури, пошук шляхів їх вирішення. І проведення інтегрованих уроків: 
фізика та інформатика, екологія та англійська мова, географія та фізика тощо, 
на яких учні не тільки беруть участь в обговоренні проблем суспільства, а й 
пропонують дії щодо їх подолання. 

Навчальний процес тісно пов'язаний з позакласною роботою, спрямованою на 
формування бережливого та заощадливого ставлення до довкілля: години спілку-
вання, участь дітей, вчителів у конференціях, захист науково-дослідницьких робіт 
на засіданнях шкільного наукового товариства «Юний дослідник» - все це сприяє 
формуванню у дітей, вчителів, батьків сталого способу життя. Але розглядаючи 
теоретично питання, ми не сформуємо сталу поведінку. Важливо на практиці по-
казати дітям, вчителям, батькам, громаді, що сьогодні ми зможемо зробити, щоб 
наша школа, власне подвір’я, наше місто стало кращим.  

Саме залучення дітей до участі у різноманітних екологічних, благодійних 
акціях в межах школи та міста у цілому дозволяє показати шкільній та міській 
громаді, який екологічний слід ми залишаємо на Землі. Щороку школа активно 
бере участь у міських та шкільних екологічних акціях «Чисте місто - чиста Зем-
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ля», «Піклуймося про природу», «Довкілля», «Турбота про птахів», «Квітни, 
рідна школо!». Учні школи є ініціаторами проведення у місті акції «Батарейки, 
здавайтесь!», «Збирай макулатуру і ти врятуєш дерево!». У всіх приміщеннях 
школи встановлено контейнери для щоденного сортованого збору макулатури. 
За минулий рік було зібрано та здано понад 400 кг макулатури, тобто ми змогли 
врятувати шість дерев. Отримані кошти направлені на закупку та заміну доза-
торів для рідкого мила у шкільній їдальні та місцях загального користування. 

Учні нашої школи, як Школи сталого розвитку, кілька років поспіль приєд-
нуються до святкування Всесвітнього дня Землі, що щороку відзначається 22 
квітня. Основним завданням дітей є привернення уваги міської громадськості 
до проблем навколишнього середовища. Школярі своїми діями намагаються 
показати дорослим, що від чистоти власного подвір’я, залежить чистота міста, 
країни, планети. У цей день діти не тільки прибирають шкільний двір, парк 
«Дружба - Достик», а й проводять роз’яснювальну роботу серед мешканців мі-
крорайону школи щодо економного використання води, енергії, сортування 
сміття, роздаючи перехожим власноруч виготовлені буклети. Такий захід, як 
святкування дня Землі, розрахований на те, щоб привернути увагу людей до 
охорони навколишнього середовища та раціонального споживання природних 
ресурсів. «Посади дерево» - вже традиційна акція, в якій беруть участь не тіль-
ки вчителі, учні, а й батьки. На шкільному подвір’ї закладено фруктовий сад та 
алею випускників, що прикрашатимуть у майбутньому школу. 

Для збереження навколишнього середовища потрібно терміново очистити 
планету від поліетилену. Тому школярі у цьому році долучилися до цієї важливої 
справи, здаючи пластикові пляшки. Педагогічний колектив закладу залучає шко-
лярів до роботи над проектами екологічного, економічного спрямування, що спо-
нукає дітей до виконання конкретних дій, спрямованих на покращення довкілля. 
Так учні 10 класу започаткували проект «Ставок моєї мрії», 8 класу - беруть уч-
асть у проекті «Земля без сміття», школярі початкових класів - міні проектах з 
економного використання води та електроенергії в родині. Ми сподіваємося, що 
цими діями зможемо привернути увагу місцевої громади до вирішення проблем 
навколишнього середовища та збереження природних ресурсів. 
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО 
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДУ 

 

Сучасні реалії у світі і в нашій країні спонукають до перегляду окремих 
усталених поглядів на організацію освітнього процесу в закладах загальної се-
редньої освіти з очікуваним кінцевим результатом.  
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До цього зобов’язує державний документ - Концептуальні засади рефор-
мування середньої освіти «Нова українська школа», де розкрито ідеологію змін 
в освіті України, що закладено в новому Законі України «Про освіту». Місія 
Новоїукраїнської школи - допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і 
можливості кожної дитини, щоб зі школи виходив випускник - особистість, 
патріот, інноватор.  

Одним із дев’яти компонентів формули Нової української школи ключовим 
є педагогіка партнерства - складова інноваційного освітнього простору. В кож-
ному окремо взятому закладі освіти є своя формула створення інноваційного 
середовища. Науковці пропонуються багато версій та гіпотез визначення сутно-
сті поняття «інноваційне освітнє середовище», завданням школи і є адаптувати 
запропоновані теоретичні засади в реальні дії та практики. 

У контексті освітніх, педагогічних процесів і систем середовище розгляда-
ється як спеціально створена система умов організації освіти, життєдіяльності 
дітей, спрямованих на формування якісних змін у освіті, педагогічному процесі, 
навчанні та вихованні школярів. Реалізація сучасних підходів, особливо інно-
ваційного, визначає необхідність сконструювати в процесі формування профе-
сійної компетент-ності педагогічних працівників та становлення сучасної зрос-
таючої молодої людини, інноваційне освітнє середовище. Адміністрація, батьки 
та громадськість НВК-академічного ліцею № 15 визначили, що інноваційне 
освітнє середовище як системне утворення має власну організаційно-
функціональну структуру. Кожен із елементів структури наповнює інноваційне 
середовище своєю характерною спрямованістю змін (див. схему1). 

Схема 1. 

 
Організаційне забезпечення розвитку інноваційного середовища ставить за 

мету добір таких оперативних технологій, результатом яких стає ефективний 
інноваційний продукт. Елемент прогнозування в інноваційному середовищі має 
важливе значення, оскільки на основі набутого інноваційного досвіду та отри-
маного результату формується нове бачення перспектив розвитку. 

Пошук ефективних моделей розвитку, як правило, породжує необхідність 
внесення модернізаційних змін в освітній процес, управлінську діяльність за-
кладу. Таку можливість як внесення змін в інноваційну структуру НВК-
академічний ліцей № 15, надають сучасні виклики суспільства відносно вчите-
лів та здобувачів освіти. Чинниками впливу на структурні компоненти іннова-
ційного освітнього середовища ліцею є стратегічні зміни в освіті держави, регі-
ону, міста, регламентовані чинним законодавством, яке має тенденцію щодо 
постійного оновлення в зв’язку з вимогами нової філософії освіти. 

Структура інноваційного освітнього простору комунального закладу «На-

Спрямованість 
до змін 
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вчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-
академічний ліцей № 15» Кам’янської міської ради гнучка, спрямована на удо-
сконалення якості освіти та прискореного інноваційного розвитку освітнього 
простору. Наявні інноваційні ідеї моделі є у змісті, формах, методах, технологі-
ях навчання і виховання учнів, управлінні стратегічними змінами, концептуа-
льній моделі науково-методичної роботи, організаційній структурі закладу 
освіти. Схема 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лише у своїй єдності описані компоненти створюють цілісну систему, чітке 

функціонування якої здатне породжувати (продукувати) нову якість у вигляді 
нових ідей та досвіду. Характерним для сучасного періоду розвитку академіч-
ного ліцею є виникнення ринку освітніх послуг, формування іміджу закладу 
освіти, впровадження нових педагогічних технологій, науково-дослідницька ді-
яльність в аспекті теоретико-методологічного забезпечення інноваційних пере-
творень сучасної системи освіти. Пріоритетними у створенні інноваційного 
освітнього середовища стали культурологічний, особистісно-зорієнтований, 
синергетичний, компетентнісний підходи, визнання закладу освіти як складної 
системи, що динамічно розвивається (див. таблицю 1). 

 Реалізація інноваційного потенціал освітнього середовища (таб.1) дає змо-
гу закладу розширити спектр партнерської взаємодії і паралельно здійснювати 
інноваційну діяльність, окреслену чинним законодавством. Інтеграційні проце-
си, що відбуваються в Україні, європоцентричність, пробудження громадянсь-
кої і громадської ініціативи, виникнення різних громадських рухів, розповсю-
дження волонтерської діяльності, які накладаються на технологічну і комуніка-
тивну глобалізацію, міграційні зміни всередині суспільства, ідентифікаційні і 

Складові інноваційного освітнього простору 

Інноваційна ін-
фраструктура 

Інноваційний 
потенціал 

Інноваційна 
культура 

Моніторинг інно-
ваційної діяльнос-

ті 

Сукупність закла-
дів, організацій, 

установ,об’єднань, 
що займаються 

інноваційною дія-
льністю та нада-
ють послуги в її 
проведенні.  

 

Сукупність нау-
ково-методичних, 
матеріально-тех-
нічних, кадрових 
можливостей за-

кладу 

Складова іннова-
ційного по-

тенціалу, що харак-
теризує рівень ос-
вітньої загально- 
культурної, соціа-
льної, психолого-
педагогічної готов-
ностівчителів до 
інноваційноїдіяль-

ності 

Моніторинг інно-
ваційної діяльно-
сті - це наявність 
на рівні закладу 
техно-логій про-
ведення експерти-
зи інно-ваційних 
проектів та ре-

зультатів їх реалі-
зації

Нова якість  у вигляді ідей та досвіду 

Педагогіка партнерства 
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реідентифікаційні процеси в особистісному розвитку кожного українця, відбу-
ваються на тлі сплеску інтересу і прояву патріотичних почуттів і нових став-
лень до історії, культури, релігії, традицій і звичаїв українського народу. 

Таблиця 1. 
Шляхи реалізації  компонентів інноваційної культури освітнього 

 середовища ліцею 
 
 

Нормативно-правова 
база реформування 
освіти 

Структурний компонент 
реалізації нормативно-
правового поля освіти 

Очікуваний результат 

Концепція національ-
но-патріотичного ви-
хова-ннядітей та мо-
лоді 
 

Базовий навчальний заклад 
по вивченню предмету 
«Захист Вітчизни» («Осно-
ви медичних знань»)  
 

Патріот з активною по-
зицією, який діє згідно з 
морально-етичними 
принципами і здатний 
приймати відповідальні 
рішення 

Проект Концепції 
STEM-освіти в Украї-
ні 

Соціальний проект 
 «ЕКО-STEM» 

Інноватор, спроможний 
змінювати навколишній 
світ, розвивати економі-
ку, конкурувати на ринку 
праці, вчитися впродовж 
життя. 

Міжнародний освітній 
проект «Освіта для 
сталого розвитку в дії» 
 

НВК-академічний ліцей  
№ 15- громадський центр 
сталого розвитку 

Концепція профільної 
освіти в старшій шко-
лі 

НВК-академічний ліцей  
№ 15 - суспільно-гумані-
тарний напрям- економі-
чний профіль 

Цілісна особистість, усе-
бічно розвинена, здатна 
до критичного мислення, 
спрямована на оволо-
діння соціальною компе-
тентністю 

Обласний науково-
методичний проект 
«Освітні стратегії со-
ціалізації особистості 
громадянського суспі-
льства» 

НВК-академічний ліцей  
№ 15- опорний заклад що-
до реалізації міського нау-
ково-методичного проекту 
«Забезпечення індивіду-
аль-ної освітньої траєкторії 
осо-бистості в умовах роз-
будо-ви громадянського 
суспі-льства» 

 
Є. А. Звєрєва 

 

ВИХОВНА РОБОТА У СИСТЕМІ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ 
ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Освіта була завжди основою розвитку суспільства. Кожний історичний пе-
ріод характеризувався певними рисами, і всі вони в тій чи іншій мірі відобра-
жалися в освіті, відрізняючись загальною спрямованістю, змістом, метою. 

Я - вчитель з багаторічним досвідом (стаж роботи - 49 років). Протягом та-

Нова українська школа  
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кого тривалого часу мала нагоду використовувати свої знання, уміння й навич-
ки в практичній діяльності, завжди дотримуючись твердження «навчаючи ви-
ховуй». Новий час диктує нові потреби в розвитку освіти. Одним із основних 
завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 
є модернізація і розвиток освіти, що повинен набути випереджального безпере-
рвного характеру, гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються в Україні 
та світі. Підвищення якісного рівня освіти має бути спрямовано на забезпечен-
ня економічного зростання держави та розв’язання соціальних проблем суспі-
льства, дальше навчання і розвиток особистості. Якісна освіта є необхідною 
умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства [7,c.12]. 

Найважливішою метою сучасної загальноосвітньої школи є всебічний роз-
виток кожної дитини як особистості на основі розкриття і повної реалізації її 
потенціальних можливостей, розумових і фізичних здібностей, виховання гро-
мадянина, що керується у своїй діяльності загальнолюдськими принципами і 
здатного до свідомого суспільного вибору. Безумовно, вчитель є вирішальною 
фігурою у вирішенні цих надзвичайно важливих завдань. Професійна компете-
нтність, відпрацьована власна система роботи - ось ті необхідні підвалини, що 
формують професійну майстерність учителя. 

Виховна робота у системі випереджаючої освіти для сталого розвитку має 
надзвичайно велике значення. Мета її - побачити й виховати в кожному учневі 
Людину [6,c.8]. Порядну, добру, інтелектуально розвинену, патріота рідної держа-
ви, творчу, небайдужу до навколишнього світу. Людину, якою можна пишатися, 
яка гідно пройде з високо піднятою головою через усе життя [3,c.1].Звичайно, ви-
ховати таку людину непросто - тут замало знати сучасні методики й технології на-
вчання, втілювати їх у практику. Найголовніше - треба бачити в кожній дитині 
Особистість, якою вона вже є, і Людину, якою вона стане [6,c. 8-9]. Концепцію си-
стемного підходу до виховання А. С. Макаренко характеризує так: «Справжня 
суть виховної роботи… полягає зовсім не у ваших розмовах з дитиною, не в без-
посередньому вашому впливові на дитину, а в організації життя дитини». Виховна 
робота школи в системі випереджаючої освіти для сталого розвитку - це спосіб 
життя учнівського колективу, всі сторони якого підлягають певним цілям і забез-
печують у процесі свого функціонування досягнення заданого результату - певних 
меж розвитку й моральних якостей особистості [3, c.1]. 

Усю виховну роботу в класі, школі об’єднано в єдину виховну систему. Во-
на грунтується на принципах особистісно-розвивальної взаємодії, залучення 
кожного учня до значущої для нього діяльності. Педагоги повинні направляти 
свою роботу так, щоб вона сприяла відродженню й утвердженню духовної ку-
льтури, вихованню фізично здорового, духовно багатого покоління, яке повин-
но шанувати свою громадянську гідність, формувати основи здорового способу 
життя, гарантувати для всіх учнів розвиток природних задатків, їхню повноцін-
ну реалізацію в системі випереджаючої освіти для сталого розвитку [8, c.653]. 

Тематичні години, години спілкування з учнями, предметні тижні, загаль-
ношкільні заходи повинні бути узгоджені таким чином, щоб набувати нового 
значення. Навчальні заняття, виховні заходи на різні теми: «Толерантність», 
«Козацький гарт», «Здоров’я дітей - здоров’я нації», «Моя Батьківщина - Укра-
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їна», «Бути на землі Людиною», «Ми пов’язані з усім живим у природі», «Хто 
міцний тілом» та ін. сприяють розумінню кожним учнем своєї ролі в суспільст-
ві, зрештою - свого майбутнього. 

Основною настановою випереджаючої освіти виступає формування життє-
вої компетентності, що передбачає ставлення особистості до життя як сутнісної 
потреби у самопізнанні та саморозумінні, здатність до осмисленого розв'язання 
внутрішніх та міжособистісних суперечностей, відповідального та критичного 
розуміння своїх дій, налаштованості на конструктивне спілкування з іншими 
особистостями [3,c.2]. Формування духовної культури особистості є одним з 
головних напрямків освіти для сталого розвитку. Загалом, моральне виховання 
виступає основою культурного розвитку людини, тим початком, за допомогою 
якого відбувається її соціалізація, а також закладаються внутрішні якості, цін-
нісні орієнтації та моделі поведінки. Цей процес передбачає актуалізацію освіт-
ньої діяльності у питаннях морально-ціннісного виховання, в якому найбільш 
важливими виявляються такі духовні якості як віротерпимість, відповідаль-
ність, толерантність, доброзичливість, справедливість тощо [8,c.653]. 

Тому саме виховна робота школи у системі випереджаючої освіти для ста-
лого розвитку охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні занят-
тя, позаурочне життя дітей (не тільки дозвілля), різноманітну діяльність і спіл-
кування за межами школи, вплив соціального, природного, предметно-
естетичного середовища на особистість. 
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СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ - ІННОВАЦІЙНА ФОРМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
ОСОБИСТОСТІ ТА ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ 

ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ШКОЛЯРА 
 

Національна доктрина розвитку освіти України ХХІ ст. ставить за мету зро-
стання самостійності й самодостатності особистості, її творчої активності. При 
цьому актуалізується необхідність виховання особистості, яка усвідомлює свою 
належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнту-
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ється в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя 
і праці у світі, що змінюється. Виконуючи державні завдання, школа, розвиває 
активне, творче самоствердження, а не пасивну адаптацію в суспільстві, сприяє 
включенню підростаючого покоління в соціальну дійсність, підтверджуючи 
свій статус одного із найважливіших інститутів соціалізації. 

Сучасна освіта ставить перед собою мету сформувати таку особистість, що 
здатна вільно орієнтуватися в потоках та масивах інформації, критично її осми-
слювати, самостійно здобувати нові знання та творчо підходити до вирішення 
різнопланових проблем. Останнє реалізується шляхом впровадження іннова-
ційних технологій навчання, які, за умови побудови навчального процесу не 
лише на науковому пізнанні дійсності, а й на вихованні духовних, моральних і 
культурних цінностей, здійснюють значний вплив на виховний процес.  

Застосування соціальних проектів у новій соціокультурній ситуації, в світлі 
вимог до освіти на сучасному рівні суспільного розвитку, дозволяє говорити 
про соціальний проект як про нову виховну технологію, що дозволяє ефективно 
вирішувати завдання особистісно-орієнтованого підходу у вихованні підроста-
ючого покоління.  

Практична реалізація вищезазначених теоретичних аспектів ролі соціальних 
проектів у процесі соціалізації школярів відбувається шляхом активної систе-
матичної участі педагогічного і учнівського колективів Криворізького навчаль-
но-виховного комплексу №35 «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - багатоп-
рофільний ліцей «Імпульс»« у різних соціальних проектах (дослідницьких, еко-
логічних, культурологічних, національно-патріотичних тощо). Яскравим прик-
ладом реалізації соціальних проектів, спрямованих на соціалізацію учнівської 
молоді стала також участь КНВК №35»Імпульс» протягом 2015 - 2016 н. р. у 
проектах національно-патріотичного напрямку. По-перше для підняття бойово-
го духу воїнів АТО учнями школи було: у різних формах (прозовій, віршованій, 
графічній (у вигляді малюнків)) написано листи; виготовлено синьо-жовті сер-
дечка-брелки та обереги - ляльки-мотанки; сплетено захисні сітки. По-друге, 
учнівський і педагогічний колектив КНВК №35 «Імпульс» активно долучився 
до збору пластикових кришок для виготовлення протезів. По-третє, було зібра-
но допомогу в сумі 14067 грн. бійцям АТО та особисто заступнику військової 
частини 3011 полковнику Національної гвардії України Олександру Піскуну на 
лікування тяжкого поранення. По-четверте, на благодійному ярмарку зібрано 
1904 грн., на які було придбано бензопилу та передано батальйону «Кривбас».  

За результатами проведеної діяльності в рамках соціальних проектів націо-
нально-патріотичного виховання старшокласниками КНВК №35 «Імпульс» бу-
ло створено відеосюжет «Імпульс серця віддавай - бійцям АТО допомагай!», 
спрямований на популяризацію моральних вчинків за покликом серця, а не че-
рез суспільний осуд. В процесі роботи над відеороликом його творці задавались 
питанням: чому хтось готовий віддати останню копійку, чи гроші, які довго 
збирав на свою мрію, або ж віддати те, що є сенсом всього життя, а хтось вва-
жає, що це не має його бентежити, бо це клопіт держави, яка й так стягує війсь-
ковий збір. Буває так, що люди жертвують кошти, бо так зробили друзі чи сусі-
ди, або ж через те, щоб колеги не вважали скнарою чи «сепаратистом». В осно-
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ві сюжету - маленька дитина, яка жертвує можливістю отримати нову іграшку 
та поласувати улюбленими солодощами на користь благодійної допомоги, при 
цьому, на відміну від багатьох більш забезпечених дорослих, вона робить це 
щиро. Останній факт є підтвердженням сформованої громадянської позиції, ви-
сокого рівня соціальної активності учнівської молоді, її готовності вирішувати 
вирішення нагальні соціальні проблеми, поліпшувати соціокультурні умови 
життєдіяльності. На кожному етапі здійснення проекту до його реалізації залу-
чалися різні вікові категорії школярів КНВК № 35, керівниками проекту були 
заступник директора з виховної роботи Кучеренко О.І., педагог- організатор 
Корупятнік І.В., практичний психолог Шушаріна С.В., лідери учнівського са-
моврядування учні 11-го класу Бакун В., Моїн А., Твердохліб В. 

Отже, в сучасних умовах розвитку суспільства соціальні проекти є іннова-
ційною формою соціалізації особистості та важливим інструментом формуван-
ня життєвих компетенцій, виховання гуманістичних, громадянських, моральних 
і духовних цінностей школярів. У зв’язку з цим педагогічний і учнівський ко-
лектив КНВК №35 «Імпульс» активно долучається до участі в соціальних прое-
ктах різних напрямків, сприяючи включенню підростаючого покоління в соціа-
льну дійсність та формуючи вміння активно-творчого самоствердження в її 
швидкозмінних умовах.  
 

Т. С. Ізмайлова 
 

ВИХОВНА РОБОТА У СИСТЕМІ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ 
 ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність. Про-
відна тенденція виховання учнів - це формування системи ціннісного ставлення 
особистості до соціального й природного довкілля та самої себе. Набирає сили 
тенденція гармонійного поєднання інтересів всіх учасників виховного процесу: 
1) учня, який прагне до вільного саморозвитку і збереження своєї індивідуаль-
ності; 2) суспільства, зусилля якого спрямовуються на всебічний розвиток осо-
бистості; 3) держави, зацікавленої у тому, щоб діти зростали громадянами-
патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі. 

Відповідність середовища існування вимогам організму дитини відповідно 
до моделі «Школа випереджаючої освіти (Школа майбутнього)» для сталого 
розвитку забезпечується через взаємозв’язок таких модулів: дидактичний, ви-
ховний, управлінський, громадсько-педагогічний, науково-методичний. А вся 
система роботи по формуванню соціалізованої, компетентної, здорової особис-
тості має стати системою таких компонентів формування благополуччя дитини: 
фізичний, психічний, духовний, соціальний. 

Фундаментом успішної роботи закладу майбутнього є належне соціально-
психологічне забезпечення, медико-валеологічне забезпечення, інформаційно-
методичне забезпечення, науково-педагогічне забезпечення. 

Головна мета школи випереджаючої освіти - соціалізована, здорова, 
компетентна особистість, здатна адаптуватись в умовах інформаційного суспі-
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льства. Важливою складовою створення школи випереджаючої освіти для ста-
лого розвитку є розроблення і впровадження Шкільної концепції медіаосвіти, 
яка базується на вивченні стану медіакультури населення України та міжнарод-
ному досвіді організації медіаосвіти.  

Основні положення якої відповідають таким завданням: формування ме-
діаімунітету; розвиток рефлексії і критичного мислення; формування здатнос-
ті до медіатворчості; розвиток спеціалізованих аспектів медіакультури. Сучас-
ному учню властива випереджальна роль у демократичному процесі державот-
ворення, засобом розвитку духовної культури, зупинення соціальної деградації, 
стимул пробудження високих моральних якостей - совісті, патріотизму, людя-
ності, почуття громадянської та власної гідності, творчої ініціативи тощо; засо-
бом самоорганізації, особистісної відповідальності дітей та молоді; запорукою 
громадянського миру і злагоди в суспільстві.  

Мета виховання: формування морально-духовної життєвокомпетентної 
особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, 
професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є 
критерієм ефективності виховного процесу. У процесі привласнення особистіс-
тю вироблених людством морально-духовних цінностей коригується її потреб-
нісна, когнітивна та діяльнісна сфери.  

Сучасна психолого-педагогічна наука вважає джерелом мотивації вчинків 
людини, її поведінки систему та ієрархію внутрішніх цінностей. У психічно 
здорової людини ця система має три рівні: на нижчому рівні - особисті та ма-
теріальні цінності (власні потреби, задоволення); на середньому - культурні 
цінності (мистецтво, наука, загальнонародні надбання, правопорядок); на ви-
щому - духовні цінності (ідеали, ціннісні настанови, обов'язок перед суспільст-
вом). Загальній меті виховання підпорядковується спеціально спроектована си-
стема супідрядних, поетапно конкретизованих цілей за напрямами виховання, 
сконцентрованих на вихованні цінностей природи, культури, соціальних цінно-
стей та особистісних цінностей.  

Виховна система - це цілісний організм, який виникає у процесі інтеграції 
основних компонентів виховання (мета, суб'єкти виховання, їх діяль-
ність,спілкування, відносини,кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє 
духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, за ви-
значенням К.Ушинського, «духу школи».  

Сучасний зміст виховання учнів - це науково обґрунтована система загаль-
нокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально 
значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і 
держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здій-
снюють для ідентифікації вихованця із загальновизнаними цінностями і якос-
тями та самореалізації його сутнісних сил. Система цінностей і якостей особис-
тості розвивається і виявляється через її власне ставлення. Педагогічний колек-
тив закладу вирішує таку виховну проблему: «Креативна освіта для розвитку 
соціально компетентної, адаптованої особистості в інтересах сталого розвитку». 
Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється в ряді пріори-
тетних напрямків. 
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І.В. Іващенко 
 

ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ - ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

 Навчити знанням можна  тільки ту людину у якої  
 сформовані мораль та  проявляються духовні потреби … 

 Піфагор 
 

Для переходу до сталого розвитку потрібно виховати нову людину - люди-
ну-творця, яка сприймає себе невід’ємною частинкою природи. Потрібно сфо-
рмувати цивілізацію духовно-моральної людини, людини неосферного суспіль-
ства. Тому духовне виховання дитини стає першоосновою в системі виховної 
роботи сучасної школи. Духовність (від лат. - spiritus - найтонший подих) - спе-
цифічна людська якість, що характеризується усвідомленням єдності буття та 
зумовлює прагнення особистості до вдосконалення внутрішнього і зовнішнього 
світу, спрямовує її до реалізації у власному житті ідеалів Краси, Добра, Істини. 
Формування високої духовності є невід’ємною умовою соціального прогресу, 
переходу до сталого розвитку і подолання глобальних викликів ХХІ століття. 

Духовність людини - головна засада складової нової парадигми освіти. Ці-
єю парадигмою проголошено відродження духовного потенціалу людини. В 
умовах школи духовність - це той змістовний і емоційно - виховуючий простір, 
який розкриває перед кожною дитиною світ освіти, збагачує її знаннями, добу-
тими пізнавальною діяльністю попередніх поколінь, людським талантом і во-
лею, великою духовною мудрістю людської культури.  

Вся система виховної роботи Новомосковського колегіуму №11 спрямована 
на створення умов для духовного розвитку інноваційної особистості юного грома-
дянина. Педагогічний колектив колегіуму як заклад нового типу будує свою сис-
тему виховання колегіантів на позиціях особистісно орієнтовного, діяльнісного та 
діагностико-прогнозуючого підходу. Вся система виховних дій педагогічного ко-
лектива ґрунтується на розумінні унікальності кожної дитини, її самодостатності 
та спрямована на виховання у дитини переживань стосовно світу людей і світу 
природи, позаяк, тільки те, що емоційно пережито особистістю, стає її ціннісно-
смисловим надбанням. У просторі переживань і відбувається саморозвиток і са-
мовизначення людини як особистості, формується її прагнення до розвитку. Тому 
процес виховання колегіантів спрямований на залучення дитини до різноманітної 
творчої, значущої для дитини діяльності, під час якої дитина виконує різні соціа-
льні ролі, вступає в міжособистісні комунікації, оволодіває історично - культур-
ним та життєвим досвідом. Все це сприяє не лише саморозвитку індивідуальності, 
а й формуванню індивіда, як особистості - системної якості, що опосередковує йо-
го взаємодію з соціумом, виховання громадянськості як системної характеристики 
особистості, що усвідомлює свої права і обов’язки щодо суспільства, держави.  

Основою духовного виховання колегіантів є цінності української культури, 
а національно-патріотичне виховання - пріоритетним у системі роботи колегіу-
му. Зміст роботи з національно-патріотичного виховання та духовного розвитку 
поступово змінюється відповідно вікових категорій дітей. Головним у вихован-
ні учнів молодших класів є виховання любові до навчального закладу, знайомс-
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тво з його символами, традиціями, формування ціннісних орієнтирів до своєї 
сім’ї, допомога дитині у самовизначенні себе як члена своєї родини і як колегі-
анта - члена «Великого колегіантського братства». Процес виховання учнів ос-
новної школи спрямований на знайомство з народними традиціями, обрядами, 
історією та природними багатствами рідного міста, на залучення їх до краєзна-
вче - пошукової роботи, створення умов для самовизначення себе як мешканця 
свого міста, як творчої особистості. Збереження та зміцнення традицій колегіу-
му, підготовка до свідомого вибору професії, формування прагнення служити 
Вітчизні на шляху її національно-демократичного відродження, допомога у са-
мовизначенні себе як громадянина України, що піклується про її майбутнє - го-
ловне у вихованні старшокласників.  

Форми виховної робот різноманітні: КТС, рольові та ділові ігри, тренінги, 
дискусії, години спілкування, акції. Важливе місце в системі духовного вихо-
вання колегіантів займає робота історико-краєзнавчої галереї. Напрями роботи: 
краєзнавчо-пошукова, проведення екскурсій, організація зустрічей з ветеранами 
та з цікавими людьми. В колегіумі діє ще одна галерея «Духовний світ землі 
моєї рідної», де учні знайомляться з культурною спадщиною Новомосковщини. 
Традиційним стало проведення в колегіумі тижнів української мови, Шевчен-
ківських днів, Дня рідної мови, свята «Собори наших душ», проведення екскур-
сій по історичним та культурним центрам України, акцій «Молодь за здоров’я», 
«Довкілля». Всі ці форми роботи впливають на саморозвиток дитини, сприяють 
формуванню духовних орієнтирів, створюють для учнів ситуації вибору, роз-
ширюють рольовий простір, дають можливість для самореалізації. 

Волонтерський рух. Дана робота націлена на виховання в учнів толерантно-
сті, доброти, поваги до людей похилого віку, ветеранів. Загони волонтерів ді-
ють в кожному з 5-11 класів. Вони піклуються про ветеранів Великої Вітчизня-
ної війни мікрорайону та учителів - ветеранів школи, співпрацюють з членами 
Новомосковського відділення Української спілки в’язнів жертв нацизму, щоро-
ку у вересні та травні проводять акції «Турбота», «Вчитель ветеран». У зв’язку 
із подіями в зоні АТО робота волонтерських загонів значно оновилась: благо-
дійні акції по збиранню подарунків до свят, теплих речей, харчових наборів для 
воїнів АТО. Часто проводяться акції «Лист солдату», організовуються зустрічі з 
військовослужбовцями.  

Одним з важливих аспектів духовного зростання учнів є розвиток їх твор-
чих здібностей на уроках і особливо в позаурочний час. Для цього в колегіумі 
працюють факультативи, обєۥднання за інтересами, спортивні секції, що ство-
рюють умов для самовизначення, самореалізації особистості, розвитку її твор-
чих здібностей. В колегіумі створені усі умови для того, щоб привести в рух 
духовну енергію учнів. Учні колегіуму залучаються до різних видів діяльності: 
робота гуртків, об’єднання за інтересом, науково - дослідницька робота, прове-
дення конкурсів, виставок, фестивалів творчості, олімпіад.  

В молодших класах працює інтелектуальне об’єднання «Пізнайко» . Заняття 
проходять в ігровій формі, вони спрямовані на розвиток інтелекту, світогляду ді-
тей. Брейн - ринги, ігри «Що, де, коли?», інтелектуальні тренінги та шоу - форми 
роботи «Пізнайко». Старшокласники задіяні в роботі науково-дослідницького 
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об’єднання «Інтелект», в якому працюють декілька секцій. Тематика робіт учнів 
спрямована на краєзнавчу роботу, дослідження місцевих проблем з екології, охо-
рони та збереження здоров’я. Під час літніх канікул в колегіумі діє «Літня школа». 
Учні працюють зі своїми науковими керівниками над курсовими та реферативни-
ми роботами, займаються пошуковою та краєзнавчою роботою. 

Колектив колегіуму розуміє, що виховання творчої особистості пов’язано не 
тільки з діагностикою, розвитком, а також і стимулюванням здібної і талановитої 
молоді, підтримкою творчих досягнень учнів. А тому протягом року в прес - цент-
рі колегіуму висвітлюються успіхи учнів в різних видах творчої діяльності. Твори 
юних поетів, замітки юних журналістів друкуються в шкільній та міських газетах. 
Традиційним стало проведення загальношкільних свят вшанування переможців 
різних конкурсів, олімпіад «Фестиваль дитячої творчості», «Зоряний шлях». За 
досягнення в різних видах діяльності учні нагороджуються грамотами, подарун-
ками. Прізвища переможців олімпіад занесено до «Книги переможців олімпіад», 
до альманаху «Зоряний шлях» занесено прізвища переможців конкурсу «Учень 
року», фотографії творчо обдарованих учнів та колективів розміщуються на стенді 
«Творчість - джерело духовного розвитку людини». Щороку в колегіумі друкуєть-
ся літературно - мистецький збірник «Першоцвіт», в якому зібрано кращі роботи 
юних літераторів та художників колегіуму.  

Усвідомлення єдності людини зі світом, що її оточує, з Природою та Всесві-
том сприяє система еколого - морального та духовного виховання колегіантів. 

Формування екологічної культури, відповідальності за збереження природи, 
примноження її багатств здійснюється на уроках навколишнього світу в початкових 
класах, продовжується на уроках біології, хімії, фізики, а також в системі виховної 
роботи. На формування здатності особистості гармонійно співіснувати з природою 
націлено проведення екологічної декади, акції «Довкілля». Ціннісне ставлення до 
природи формується в системі годин спілкування класних керівників. 

З метою активізації виховної роботи три роки тому в систему роботи клас-
них керівників 1-11 класів було запроваджено педагогічно-виховні проекти. 
Тему проекту класний керівник обирає разом із учнями з урахуванням особли-
востей класу, віку учнів та їх інтересів. Майже всі виховні проекти 1-11 класів 
розраховані на один навчальний рік. Наприклад: 5-Б - «Ми за здоровий спосіб 
життя»; 5-А - «Доброта мого серця»; 7-В - «Духовна скарбниця моєї родини»; 
11-А - «Обираємо професію - обираємо життя»; 1-А - «Я - колегіант»; 4-В - 
«Мій дружний клас»…  

З метою підвищення ефективності виховної роботи, щороку в колегіумі про-
водиться моніторинг рівня вихованості учнів, рівня організації виховного процесу 
та духовного розвитку особистості. Для цього використовуємо методики «Внут-
рішній світ», «Здійснення бажань» (за О.А.Помиткіним) та «Ціннісні орієнтації», 
«Ціннісні пріоритети», «Структура класних колективів» (за діагностико - проек-
туючим комплексом «Універсал»). Ці методики дають змогу проаналізувати інди-
відуально-особистісні та соціально-психологічні фактори духовного зростання 
дитини, а також рівень її свідомості та духовної ціннісної орієнтації. 

На основі рекомендацій за діагностико-прогнозуючим комп’ютерним компле-
ксом «Універсал» класними керівниками разом із психологом колегіуму плану-
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ється і здійснюється корекційна робота. Сутністю корекційно-відновлювальної 
роботи є допомога дитині у соціально - психологічній адаптації у контактній соці-
альній групі, розв’язання внутрішніх та зовнішніх проблем, подолання дій негати-
вних факторів енергоінформаційного простору, знаходження духовно значущих 
смислів і цілей, кращих способів у вирішенні проблемних ситуацій і конфліктів, 
формуванні позитивної Я-концепції. Результатом системної роботи педагогічного 
колективу колегіуму є виховання духовно та морально зрілої, громадянсько - від-
повідальної, ініціативної, активної, творчої особистості, здатної до вирішення 
життєвих проблем, готової до самооцінки, саморозвитку і самовиховання.  

 
Д.І. Умніхіна 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА СПОСОБИ МОТИВАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ 
ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЯКІСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ 

СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

Основна мета сталого розвитку України - забезпечення динамічного 
соціальноекономічного зростання, збереження якості навколишнього середо-
вища і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу. Для впро-
вадження цих ідей, сучасна виховна діяльність в закладах освіти має перетво-
ритися у відкриту соціально-педагогічну систему, яка взаємодіє з багатьма 
соціальними інститутами. В розрізі сучасності заклад освіти має бути сучасним 
експериментальним майданчиком для впровадження різних інноваційних під-
ходів, в тому числі і з виховної роботи.  

Значним фактором, який має серйозний вплив на впровадження різних пси-
холого-педагогічних, виховних програм є стійкий інтерес до творчої та розви-
вальної діяльності з боку учнів та їх батьків, а також високий рівень вмотиво-
ваності вчителів.   

Сучасні вчителі мають розвивати та посилювати виховний процес в закладах 
освіти, адже саме від того, як вони виховують сучасних учнів, залежить майбутнє 
нашої держави. Шлях до ефективної організації реалізації вчителем професійної 
компетентності лежить через розуміння мотивів його діяльності. Тільки якщо ро-
зуміти, що саме спонукає людину до дій, що стимулює її, які мотиви лежать в ос-
нові, можна націлитися на розробку ефективної системи впливу на процес зрос-
тання професійної компетентності в будь-якому сегменті діяльності педагога. В 
умовах швидкого зростання і поширення інноваційних процесів, впровадження 
нововведень у практику шкіл все гострішою стає необхідність у компетентних 
вчителях, здатних на реалізацію інноваційних процесів, на самостійну творчість. 

Проте вирішення питання підвищення професійної компетентності так і за-
лишиться нерозкритим, якщо не приділяти уваги мотиваційній стороні цього 
процесу. Наразі, коли завдання сучасної освіти суттєво змінились і продовжу-
ють змінюватись, відповідно до вимог соціально-економічного середовища на-
шої країни, виникає необхідність по-іншому розглянути специфіку мотивацій-
ної сфери педагогічної діяльності. Зазначені зміни обумовлюють певні супере-
чності, які в свою чергу стають рушійними силами, а іноді – гальмами у стиму-
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люванні вчителів до підвищення професійної компетентності в реалізації за-
вдань виховної роботи із здобувачами освіти. 

Можна припустити, що: 1. Сутність професійної мотивації педагогів поля-
гає у з’ясуванні та розкритті факторів стимулювання професійної активності 
вчителів, нейтралізації факторів гальмування з метою створення умов для зрос-
тання компетентності педагогів. 2. Професійні потреби педагогів закладу освіти 
- основа і джерело окремих дій вчителя і всієї професійної діяльності. У системі 
професійних потреб знаходяться ключі до вирішення численних проблем зрос-
тання компетентності педагогів і ефективності вчительської праці. Для підви-
щення мотивації педагога передбачаються різні засоби стимулювання. Їх можна 
класифікувати відповідно за трьома основними напрямками посилення мотива-
ції вчителя: задоволення матеріальних і соціальних потреб педагогів, а також їх 
прагнення до особистісного зростання і самоактуалізації. Задоволення матеріа-
льних потреб педагогів досягається через: заробітну плату (повинна відповідати 
виконаній роботі); можливість придбання потрібних речей (предметів побуту, 
науково-методичної і навчальної літератури, і т.д.). 

Задоволення соціальних потреб педагогів досягається через: інформованість 
(ознайомлення з досягненнями колег, що дозволяє порівняти їх з результатами 
своєї роботи і породжує відчуття здорової конкуренції; отримання зворотного 
зв'язку про свою діяльність; спілкування з колегами (за допомогою творчих зу-
стрічей, конференцій, семінарів, створення і функціонування професійних співто-
вариств і т.д.). Задоволення потреб педагогів в особистісному зростанні та самоак-
туалізації досягається через: розробку і прийняття програми розвитку кожного пе-
дагога, перспективне планування, вибудовування його професійної кар’єри. 

Зміни й оновлення освітньої парадигми підводять педагогів до сучасного 
розуміння виховання як діяльності, що базується на саморозвитку, самовдоско-
наленні та їх педагогічній підтримці. Основним завданням сучасної школи є 
виховання свідомих громадян України, забезпечення умов для творчої самореа-
лізації, самовизначення особистості. Це може бути реалізовано неспинною, 
кропіткою працею вчителів, які мають бути «в ресурсі» - задоволенні своїм 
життям, щасливі у своїй професійній діяльності, натхненні посмішками і успі-
хами своїх учнів.  

 

В.Ф. Рогожина 
 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
ІДЕЙ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 У ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

У сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні, євроі-
нтеграційних процесах, особливо важливим залишається роль освіти -
головного чинника розвитку суспільства. 

Важливість освітньої системи підтверджується актуальними проблемами 
соціуму щодо формування конкурентоспроможної, соціально успішної особис-
тості. Особливе місце у структурі освіти України відводиться позашкільній 
освіті, значимість якої полягає у тому, що для дітей - це розвиток пізнавальної, 
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практичної, творчої та соціальної компетентності, можливість самореалізації у 
майбутньому; для батьків - безпечна, змістовна зайнятість дітей у вільний час у 
позашкільних та інших закладах освіти, допомога у підготовці самостійного 
відповідального життя; для держави - одна з найефективніших інвестицій у 
найближче і віддалене майбутнє. 

Дослідження Сущенко Т.І. підтвердило ідею про те, що заклади позашкільної 
освіти є виховними закладами. Це пояснюється та підтверджується соціально-
психологічною природою позашкільного педагогічного процесу, у якому вихо-
вання йде попереду навчання. Сучасна система виховної роботи Палацу дитячої та 
юнацької творчості Центрально-Міського району міста Кривого Рогу базується на 
основних принципах випереджаючої освіти для сталого розвитку, особистісно-
орієнтованому та компетентнісному підходах. Виховний процес, побудований на 
засадах випереджаючої освіти сприяє формуванню ключових компетентностей, 
визначених законом України «Про загальну середню освіту»: вільне володіння 
державною мовою; інноваційність; навчання впродовж життя; громадянські та 
соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, 
прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних 
прав і можливостей; культурна компетентність; інформаційно-комунікаційна. 

Одним із головних завдань виховної роботи у закладі є розвиток ціннісних 
орієнтацій вихованців, що відповідають потребам сталого розвитку, пов’язаних 
із власними переконаннями та відповідальним відношенням до своїх дій. Ефек-
тивність формування творчої особистості в умовах випереджаючої освіти під-
вищується за умови визначення пріоритетних задач виховного процесу та про-
гнозування кінцевого результату. 

Організації роботи у Палаці дитячої та юнацької творчості із застосуванням 
ідей випереджаючої освіти для сталого розвитку сприяє впровадження довго-
строкових комплексно-цільових програм «Створи себе сам», «Сузір’я надії» та 
«Слово про спадщину». Програма «Створи себе сам» лежить в основі виховної 
роботи закладу. Зміст програми складають три модулі: «Я - людина», «Я - осо-
бистість», «Я -громадянин України». Включає ряд заходів на виконання Конце-
пції національно-патріотичного виховання, міської комплексної програми «Ви-
ховуємо дитину - будуємо країну», передбачає використання цілого спектру рі-
зноманітних соціально-виховних впливів на формування здорового способу 
життя, екологічної культури, правових засад, залучення до духовної та матеріа-
льної спадщини нашого народу та держави. Вихованці вчаться проектувати свій 
життєвий шлях з урахуванням європейського вибору нашої держави. Форму-
ванню якостей громадянина, патріота рідної землі сприяє використання іннова-
ційних та інтерактивних форм і методів, таких як волонтерська діяльність, по-
шукова та проектна діяльність, проведення флеш-мобів, акцій, квестів, майстер-
класи із виготовлення оберегів для українських воїнів, залучення до участі в 
державних акціях, марафонах. Використовується потенціал краєзнавчої роботи 
та можливості зразкового геолого-краєзнавчого музею нашого закладу. 

Робота з творчо-обдарованими дітьми здійснюється за комплексними про-
грамами «Сузір’я надії», («Грані творчості», «Я і моя громадянська позиція», 
«Творча еліта Криворіжжя») та «Слово про спадщину». Програми включають 
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комплекс заходів, направлених на вдосконалення художньо-естетичної освіче-
ності, виховання здатності до самореалізації в художньо-творчій діяльності та 
самовдосконалення через мистецтво, формування художньо-естетичної культу-
ри засобами кращих національних і світових культурологічних надбань й виро-
бленню умінь примножувати культурно-мистецькі традиції свого народу, фор-
мування активної громадянської позиції. Особливе місце в програмах приділя-
ється участі у міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіадах, тур-
нірах, інтелектуальних конкурсах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких 
робіт та участі у ДВ МАН.  

Формуванню соціальної активності, організаторських та творчих здібнос-
тей, вмінню активно включатися у демократичні процеси та моделювати своє 
власне життя сприяє участь у роботі органів учнівського самоврядування. Нав-
чання через практику, навчання через активну діяльність - головні інструменти 
для сталого розвитку лідерського активу закладу. Вони входять до районної та 
міської ради лідерів. Проводять для однолітків творчі студії на самітах і фору-
мах МАДО; висувають ідеї, спрямовані на покращення рідного міста, закладу 
освіти; ініціюють та впроваджують найрізноманітніші лідерські проекти. Підлі-
тки беруть участь у засіданнях «Школи молодого лідера» в м. Дніпро, Всеукра-
їнських зборах лідерів в місті Київ, є учасниками літнього освітнього проекту 
«Школа успіху» фонду братів Кличко, членами Міжнародної молодіжної орга-
нізації «AIESEC». Кожна хвилина, вкладена дітьми в ефективну громадську ді-
яльність сьогодні - це реальний результат завтрашнього дня. 

Реалізація довгострокових програм забезпечує систематичність та послідо-
вність, врахування знань та соціального досвіду, проектування перспектив вза-
ємодії учасників виховного процесу, ускладнення завдань виховання, що спри-
яє безперервності і наступності освітнього процесу. Будуючи виховний процес 
на основі використання принципів сталого розвитку, а також розглядаючи осві-
ту як випереджаючий чинник суспільної перебудови, можна підготувати особи-
стість до активного та успішного життя у сучасному мінливому світі, сприяти її 
всебічному та гармонійному розвитку, сформувати систему знань і переконань 
вихованців, які забезпечуватимуть громадську відповідальність та здатність на-
вчання протягом усього життя.  
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О.В. Козюра 
 

ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦКУРСУ ЗІ ВСТУПУ  
ДО ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ «ВСЕ В ТВОЇХ РУКАХ»  

ДЛЯ УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ 
 

Згідно з базовою Концепцією ЮНЕСКО від 2015 року, фундаментом тепе-
рішнього суспільства є знання, які необмежені ресурсом використання. Вони 
фактично є необмеженим ресурсом використання, який не призводить до його 
якісних змін. Поняття «громадянська активність» містить у своєму значенні ін-
тегровані якості, які необхідні для включення у суспільне життя і соціально-
політичні процеси. Суть даного процесу формування визначається тим, що він є 
частиною загального розвитку особистості та відповідає загальним закономір-
ностям соціалізації. Враховуючи, що громадянськість є моральною характерис-
тикою особистості, оцінююче ставлення людини до суспільства, тобто постій-
ної готовності до свідомих, безкорисних, добровільних вчинків. Але сучасна 
система позакласної роботи поглиблює ряд суперечностей: суперечності між 
вимогами суспільства виховувати моральну самосвідомість на основі гуманнос-
ті, етики, свободи, гідності, справедливості та домінування у педагогічній прак-
тиці авторитарної педагогіки; суперечності між потребою вчителів у сучасних 
методах та їх відсутністю. 

Дана програма спецкурсу направлена за своїм змістом на розширення демо-
кратичного устрою життя, привнесення в нього досвіду участі дитиною в 
соціальних проектах не тільки у школі, а й за її межами. Для цього від вчителя 
вимагається мати тісний зв'язок з різноманітними закладами додаткової освіти, 
культури, суспільними організаціями. Елементи уроків та виховні години, 
направлені на формуванням громадянських якостей, за своєю природою не ма-
ють здатності сформувати громадянина нового тисячоліття, здатного приймати 
активні рішення та сформувати нові відносини у навчальному закладі.  

Програма побудована на основі проектного менеджменту, який за сво-
єю суттю є сукупністю досвіду і компетенції, необхідних для управління окре-
мими проектами з використанням обмежених ресурсів, тому метою даного 
спецкурсу є сприяння напрацюванню активної соціальної позиції, уміння зна-
ходити компроміс, колективно у класі вирішувати проблеми, відстоювати влас-
ні права, вміти протистояти тиску у відносинах з іншими людьми. Всі ці якості, 
які формуватимуться під час занять даного спецкурсу неподільно пов’язані із 
завданнями формування громадянської ідентичності. Протягом року діти опа-
новують ази проектного менеджменту: розподіляють ролі у команді, планують 
власний час, визначають віхи проекту «Фільм про стрит-арт».  

Втілення АРТ-стрит (стрит-арту), як визначальної складової естетотерапії є си-
стемою психолого-педагогічних впливів, які ґрунтуються на використанні мистець-
ких засобів в освітньому процесі з метою подолання негативних емоційно-чуттєвих 
станів та створення особливих умов в освітньому просторі для творчого розвитку 
особистості. У глобальному світовому суспільстві наша молодь не повинна втрача-
ти людські гідності, совісті, самодостатності, прагнення до свободи. Молодій лю-
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дині для гідного життя, вільного саморозвитку та збереження індивідуальності не-
обхідна свобода. Вона є фундаментальною характеристикою людського існування, 
оскільки свобода не те, чим володіють люди, це те, чим вони є за своєю суттю.  

На сьогоднішній день в дослідницькій літературі АРТ-стрит розглядається 
як засіб комунікації молодіжних субкультур з проявом символічної природи 
графічного тексту як засобу соціалізації. Мурали - один із різновидів сучасного 
вуличного живопису. Від звичайних графіті їх відрізняють зміст і масштаб-
ність. На думку багатьох, це справжні витвори мистецтва. Вуличні мурали за-
гальновизнані, вони є унікальним історичним джерелом інформації, стиль та 
зміст яких дають уявлення про духовний стан.  

Слід визнати, що арт-стрит займає важливе місце в сучасному міському 
просторі, який є віддзеркаленням тих чи інших процесів, які відбуваються в су-
спільстві. Арт-стрит доводить, що інтереси молоді звернені до різних сфер, а 
саме: патріотичних, музикальнихних, соціальних, загально-політичних тем. 
Мурали як форма існування традиції міської субкультури зберігає характер 
протестантів, альтернативність офіційний культурі. Незалежно від форми вті-
лення арт-стриту - це завжди символ колективної творчості, знак соціальної 
зрілості її авторів, це послання, яке звернено до суспільства. Воно тим цінно та 
значиме, що містить великий діалогічний потенціал. Вуличне мистецтво зараз 
на вершині і його можна використати як один із видів пропаганди. Девіз та го-
ловні ідеї арт-фестивалей в Україні продиктовані подіями останніх років - «Ми-
стецтво проти війни». У місті Києві португалець Vhils виконав графіті з портре-
том героя Небесної Сотні Сергія Нигояна, вул. Михайлівська, 226. 

Отже, заняття спецкурсу направлені на опанування учнями основами проект-
ної роботи, формування громадянської активності кожної дитини, засобами гло-
бального тренду в українському та світовому мистецтвах - Стрит -арт, який чи-
нить визначальний вплив на творче становлення будь-якої особи та формування у 
неї естетичних почуттів, ідеалів, смаків, потреб, моральних й естетичних принци-
пів, а також оцінок і прагнення до творчого опанування навколишньої дійсності.  

 

О.С. Ольховська 
 

СПІВПРАЦЯ З НЕУРЯДОВИМИ ГРОМАДСЬКИМИ, КОМЕРЦІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ 

ПРОЕКТІВ 
 

Виклики сучасного суспільства обумовлюють зміну підходів до навчально-
виховного процесу. Метод проектів підвищує інтерес учнів до здобуття нових 
знань та їх практичного застосування, сприяє пошуку власних підходів до 
розв’язання нестандартних завдань, розвитку інтелектуальних та творчих здіб-
ностей, створює необхідні умови для реалізації особистістно зорієнтованого на-
вчання, підготовки випускників школи до життя в суспільстві. До того ж, метод 
проектів є інноваційним ресурсом удосконалення діяльності педагогів, який за-
безпечує динамічний розвиток методичної системи навчального закладу, спри-
яє професійному й особистісному розвитку всіх суб'єктів освітнього простору: 
управлінець - педагог, педагог - учень, педагог - батьки, учень - батьки.  
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У 2011 році напередодні п'ятиріччя Компанії, в Метінвесті була прийнята 
нова «Стратегія соціально-інвестиційної діяльності», в якій крім нових, сучас-
них управлінських підходів, був визначений портфель корпоративних соціаль-
них програм в рамках пріоритетних напрямів. Це і нові для компанії, і розроб-
лені на основі кращих практик програми, які вже дали значущий соціальний 
ефект. «Розвиток дитячо-юнацького футболу» - програма здорового способу 
життя, що надає можливості для організації корисного дозвілля, «Місто - на-
шими руками» - програма, націлена на розвиток активності місцевого населен-
ня і реалізацію актуальних проектів, спрямованих на зміну соціального середо-
вища регіонів присутності Метінвесту, «Здорове середовище - справа кожного» 
- програма, націлена на екологічну освіту в галузі ресурсозбереження, енерго-
збереження, зміни клімату і залучення місцевого населення у вирішення про-
блем екології міста, виховання бережливого ставлення до природного середо-
вища, «Корпоративне волонтерство» - програма, яка реалізується компанією 
відповідно до системи корпоративних цінностей, з метою підвищення якості 
соціальних інвестицій та розвитку взаємодії з місцевими громадами.  

Зелений комплекс пришкільної території є природним бар’єром від негати-
вного впливу Кривбасу. Досвід з впорядкування пришкільної території учні та 
вчителі розповсюджують і на прилеглих територіях до навчального закладу. 
Щоб здійснити впорядкування, озеленення прилеглих територій потрібні капі-
таловкладення, яких у навчальних закладах нажаль не має. Пошук інвесторів 
привів нас до компанії «Метінвест». 

У 2012 році учні та педагогічний колектив КНВК № 35 «Імпульс» долучилися 
до розробки проекту «Казкова феєрія» у рамках конкурсу екологічних проектів 
«Здорова середа - справа кожного», який проводив Група підприємств Метінвест. 
Територія Криворізького навчально-виховного комплексу № 35 «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей «Імпульс» - зелений осередок на ка-
рті Саксаганського району, де кожного року впорядковують, поновлюють видо-
вий склад деревних насаджень. Згідно проведеної інвентаризації деревних наса-
джень на пришкільній території в 4,5 га ростуть 103 дерева різних видів. Більшість 
з них насаджено ще з першого року діяльності закладу. В останні роки видовий 
склад рослин поновлюється такими рослинами: кипариси, ялівець, кизильник, 
юка, троянди. Учні ліцею під керівництвом вчителів біології Боровенської Р.А., 
Тараненко О.М., трудового навчання Кудлай Л.В. освоїли правила ландшафтного 
дизайну. Протягом двох років було створено екологічні оазиси з декоративним ба-
сейном, проводиться науково-дослідницька робота по акліматизації кримських 
кипарисів. Педагогічний та учнівський колектив спрямовує роботу на відновлення 
та поповнення зелених насаджень, чим привертає увагу учнів та населення до 
проблеми збереження та примноження природних об’єктів мікрорайону. У ході 
виконання даного проекту учні проводили досліди, спостереження, які стали ос-
новою для написання науково-дослідних робіт екологічного спрямування: «Еко-
лого-ботанічна характеристика зелених насаджень пришкільної ділянки КНВК 
№ 35 «Імпульс», «Вплив фітооазисів шкільних рекреацій на склад повітря».  

Зробивши аналіз діючих спортивних гуртків і секцій Саксаганського району 
м. Кривого Рогу- виявили, що спортивні секції з інтелектуальним, логічним, розу-
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мовим напрямком відсутні. Так у 2014 році на базі закладу за підтримки холдінгу 
«Метінвест», було реалізовано проект «Біла королева», учні та вчителі КНВК № 
35 розробили проект шахового клубу «Біла королева», що стало вагомим кроком 
до покращення умов проведення уроків з шахів у загальноосвітніх навчальних за-
кладах.  

У 2015 році було розроблено та реалізовано шкільний проект «Подаруємо 
тепло дітям». Для реалізації проекту енергозбереження учні та педпрацівники 
пропонували замінити старі радіатори опалення на нові чавунні, що дасть насту-
пні переваги: стійкість до впливу технічної води низької якості, що циркулює по 
трубопроводах; багаторічну службу; стійкість до перепадів тиску і гідроударів; 
ефективний обігрів повітря в приміщенні При розрахунку енергоефективності 
ми врахували такі фактори: якість теплоносія, технічні характеристики радіато-
рів опалення, стан вікон, теплоізоляція, відношення площі вікон до підлоги, ви-
сота стелі. В результаті реалізації проекту втрати тепла зменшились майже вдві-
чі. Температура повітря в роздягальні від 11°С зросла до 19 °С. Потреби теплової 
потужності зменшаються до 25401,6 Ватт, а кількість секцій радіаторів до 100.  

Розробка, реалізація різних проектів дала змогу започаткувати на базі 
КНВК № 35 «Імпульс» міський конкурс учнівських проектів «Щаслива плане-
та», метою якого є сприяння розвитку проектної діяльності, соціалізації учнів-
ської молоді, набутті досвіду дій та поведінки у вирішенні проблем сталого ро-
звитку, формуванні лідерських якостей учнів. Набутий нами досвід по розробці 
різнопланових проектів може бути використаний і в інших населених пунктах 
Дніпропетровської області, де є небайдужі до природи люди. 

 

І.І. Панасюк 
 

ВИХОВНА РОБОТА У СИСТЕМІ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ 
В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

 Знання без виховання - меч в руках. 
 В. О. Сухомлинський 

 

«Усі діти народжуються геніями,і лише потім ми, дорослі, псуємо їх», - так за-
значив відомий американський педагог Глен Доман. Тому мета виховної роботи за-
кладу - побачити й виховати в кожному учневі Людину. Порядного, доброго інте-
лектуально розвиненого патріота своєї країни, творчого, небайдужого до навколи-
шнього світу. Людину, якою можна пишатися, яка гідно пройде з високо піднятою 
головою через усе життя. Виховати таку людину непросто - тут замало знати сучас-
ні технології й методики навчання , втілювати їх у практику. Найголовніше - треба 
бачити в кожній дитині особистість, якою вона вже є, і Людину, якою вона стане. 

Концепцію системного підходу до виховання А. С. Макаренко характеризує 
так: «Справжня суть виховної роботи полягає зовсім не у ваших розмовах з ди-
тиною, не в безпосередньому вашому впливові на дитину, а в організації життя 
дитини». Виховна робота школи в системі випереджаючої освіти для сталого 
розвитку - це спосіб життя учнівського колективу, всі сторони якого підлягають 
певним цілям і забезпечують у процесі свого функціонування досягнення зада-
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ного результату - певних меж розвитку й моральних якостей особистості. 
Виховна система школи включає: комплекс виховних цілей; спільність пе-

дагогів і здобувачів освіти; мережу відносин, що складається між учасниками 
цієї діяльності, а також ту частину навколишнього середовища , яка освоєна 
школою для реалізації прийнятих цілей. Системоутворюючим фактором, який 
визначає і цементує виховну роботу школи в системі випереджаючої освіти, є 
конкретизовані цілі й завдання. З ними узгоджуються дії вчителів і учнів, зміст, 
методи, організація виховної роботи та інші її компоненти. Саме єдність, на-
ступність, взаємозв’язок усіх компонентів і складають систему, яка забезпечує 
розвиток певних людських якостей, поглядів і переконань особистості. 

Усі методи й форми роботи школи спрямовані на те, щоб стимулювати розви-
ток дитини, формувати навички самоорганізації, допомагати самореалізуватися ди-
тині через творчість. І саме від школи залежить чи зможе дитина прожити шкільне 
життя змістовно і красиво, чи будуть у неї перед випуском щасливі спогади про 
школу. Усю виховну роботу в школі об’єднано в єдину виховну систему. Вона гру-
нтується на принципах особистісно-розвивальної взаємодії, залучення кожного уч-
ня до значущої для нього діяльності. Педагоги Первомайського НВК направляють 
свою роботу так, щоб вона сприяла відродженню й утвердженню духовної культу-
ри, вихованню фізично здорового, духовно багатого покоління, яке повинно шану-
вати свою громадянську, національну і особисту гідність, формувати основи здоро-
вого способу життя, гарантувати для всіх учнів розвиток природних задатків, їхню 
повноцінну реалізацію в системі випереджаючої освіти для сталого розвитку. 

Педагоги закладу планують життя здобувачів освіти так, щоб у них було все: і 
праця, і навчання, і творчість, щоб будь-яка сфера діяльності самого виховання 
була активною, творчою орієнтованою на дитину і спрямована на збереження ста-
більності соціальних і культурних систем. Шляхи формування всебічно розвине-
ної особистості: предметні тижні, учнівське самоврядування, батьківські всеобучі, 
навчально - виховні екскурсії, спортивні конкурси, конкурси художньої само-
діяльності, години спілкування, екологічні квести, флешмоби, проекти. 

Велику роль у вихованні відіграє позакласна, туристично-краєзнавча робота, 
яка є однією з форм виховання школярів. Велике значення у вихованні мають 
уроки та екскурсії серед природи. Спілкування з природою викликає в учнів по-
чуття прекрасного, розвиває естетичне світоспийняття . Учні початкових класів, 
нашої школи, люблять проводити уроки серед природи. Це: години милування, 
години состереження, порівняння. Проводимо інтерактивні уроки «Мандруємо ка-
зками В.О.Сухомлинського. Проводимо екологічні акції «Довкілля і ми», «День 
довкілля». Стали традиційними квести «День Землі», «Туристичні стежини». Уч-
ням подобається досліджувати, тому вони із задоволенням приймають участь у 
проектній роботі «Нову рослинку вирости з насінинки», «Нагодуй пташку», «До-
відкове бюро Матінки Природи», «Червона книга України». З задоволенням учні 
підготувалися до години доброти «В.О.Сухомлинський - красиве і горде ім’я». 

Використання зазначених форм виховання сприяє розвитку особистості кожно-
го учня як індивідуальності; створення єдиного освітнього простору, який дозво-
лить навчати будь - якого учня відповідно до його психолого - фізіологічних особ-
ливостей; стій кої мотивації до навчання як життєво важливого виду діяльності. 
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Основною настановою випереджаючої освіти виступає формування життєвої ком-
петентності, що передбачає ставлення особистості до життя як сутнісної потреби у 
самопізнанні та саморозумінні, здатність до осмисленого розв’язання внутрішніх та 
міжособистісних суперечностей, відповідального та критичного розуміння своїх 
дій, налаштованості на конструктивне спілкування з іншими особистостями. 

Тому саме виховна робота школи у системі випереджаючої освіти для сталого 
розвитку охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позау-
рочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи, вплив 
соціального, природного, предметно-естетичного середовища на особистість. От-
же, виховний процес у шкільному закладі спрямований на розвиток особистості з 
високими моральними якостями, підготовленої до повноцінної життєдіяльності, 
яка має грунтовні знання , соціально активна, творчо спрямована, здатна до само-
визначення і самореалізації як запорука сталого розвитку. 

 

Н.І. Квашук, О.В. Нутріхіна 
 

ФОРМУВАННЯ ВСЕБІЧНО РОЗВИНУТОЇ ОСОБИСТОСТІ  
У МЕЖАХ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Нагальною потребою ХХІ століття є формування такого способу життя, 
який склав би основу довготривалого ощадливого розвитку людства а освіта 
для сталого розвитку охоплює екологічну, економічну та соціальну проблема-
тику освітньо-виховного процесу під кутом зору формування нової системи 
ціннісних орієнтирів та моделей поведінки підростаючого покоління та суспі-
льства загалом. В основі ідеї сталого розвитку - визнання людини основною 
цінністю. Тому важливим є дотримання прав людини, виховання в дитині куль-
тури громадськості, що передбачає знання своїх прав та обов’язків, активну 
громадську позицію, вміння аргументовано відстоювати свою думку, свідоме та 
відповідальне залучення у громадські справи, у тому числі орієнтовані на вирі-
шення екологічних та соціально-економічних проблем [1,с.6]. 

Випереджаюча освіта цілеспрямовано готує учнів до життя й праці в суспільст-
ві, що вимагає від людей підвищеної відповідальності, більш широкої та більш гну-
чкої загальноосвітньої бази, що підлягає безперервному збагаченню й розвитку 
життєвих компетенцій учнів. Формуванню моделей поведінки людини, зміни її 
ціннісних орієнтирів у бік соціально- відповідальних, екологічно та гуманістично- 
орієнтованих форм взаємодії із природним та соціальним оточенням, що здійсню-
ється у межах випереджаючої освіти для сталого розвитку, залишається створення 
передумов для всебічного розвитку особистості, індивідуалізація та диференціація.  

Орієнтація на виховання ключових компетентностей, зокрема, патріотичної, 
загальнокультурної, екологічної, громадянської, здоров’язберігаючої, інформа-
ційно-комунікаційної, дає змогу учням успішно самореалізуватися, задовольни-
ти особисті потреби. Розвиток життєвих компетентностей здійснюється через 
організовану виховну роботу школи та позаурочну діяльність, а саме: шкільні 
гуртки «Юні музеєзнавці», «Палітра», «Влучний стрілець», «Юні дослідники», 
клуб «Братерство», факультативи, діяльність наукового товариства «Магістр».  

Сприяння успадкуванню молоддю духовних та культурних надбань україн-
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ського народу, формуванню мовної культури, оволодінню та вживанню україн-
ської мови як духовного коду нації відбувається під час уроків української мо-
ви, тижнів української писемності та мови, Шевченківських тижнів, літератур-
них заходів. Громадянська культура формується на уроках суспільствознавства 
на прикладах історії становлення української державності, українського козацт-
ва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, куль-
тури і спорту. На уроках учителі виховують правову культуру, повагу до Кон-
ституції України, Законів України, державної символіки та історичних святинь. 
Під час проведення тижня правових знань увага приділяється вивченню україн-
ського державотворення, рідної землі, формуванню гордості за минуле і сучас-
не українського народу. Державна символіка у фойє школи та в навчальних ка-
бінетах доповнює виховний потенціал уроків та позакласних заходів.  

Національно-патріотичне виховання учнівської молоді є важливою складо-
вою виховання у Криворізькій загальноосвітній школі № 59. У процесі навчан-
ня педагогічний колектив закладає фундамент глибоких знань, формує світо-
гляд, національну самосвідомість. Уже в молодших класах учні усвідомлюють 
такі поняття, як «Батьківщина», «подвиг», «патріот», вчаться шанувати землю 
батьків, вивчають свій родовід. Для забезпечення єдності педагогічних форм і 
методів патріотичного виховання учнівської молоді в школі створено героїко-
патріотичний клуб «Братерство». Досягнення мети вбачаємо у вихованні по-
чуттів патріотизму, вірності Батьківщині, повазі до минулого, пошані до стар-
шого покоління, вірі в майбутнє.  

Особливу увагу в школі приділяємо вихованню поваги до свого минулого через 
музейну діяльність. Із метою залучення учнівської молоді до вивчення і збереження 
історико-культурної спадщини українського народу, формування розвиненої осо-
бистості, розвитку творчих інтересів до пошукової діяльності, збагачення худож-
ньо-естетичних цінностей, розуміння нерозривного взаємозв’язку минулого, сучас-
ного і майбутнього з 2007 року відкрито музей «Історія рідної школи». Адміністра-
ція школи приділяє увагу впровадженню інноваційних технологій виховання: про-
ведення тренінгів, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в роботі 
з обдарованими учнями; за рахунок годин варіативної складової робочого навчаль-
ного плану введено спецкурси, факультативи «Екологічні проблеми Кривого Рогу», 
«Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета», «Сталий розвиток у побуті». 

Педагогічний колектив школи проводить цілеспрямовану освітньо-виховну 
роботу для досягнення результатів у духовно-моральному, патріотичному, трудо-
вому, художньо-естетичному, екологічному вихованні підростаючого покоління.  

 

Т.М.Третьякова, Л.О. Походєєва 
 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В РОБОТІ З РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ 
ТА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 

(З ДОСВІДУ РОБОТИ АДМІНІСТРАЦІЇ КОЛЕГІУМУ № 11) 
 

Творча особистість у ХХІ столітті все частіше очолює рух суспільства, стає 
її духовним лідером. Саме тому актуальною є проблема розвитку творчо обда-
рованої особистості. Педагогічний колектив колегіуму № 11 як закладу нового 
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типу будує освітній процес на позиціях особистісно орієнтовного та діяльнісно-
го підходів, метою яких є розвиток вищих духовних цінностей та творчого по-
тенціалу особистості, з урахуванням, з одного боку, диференційованого аспекту 
розвитку дитини, її специфіки, з другого, культурно - нормативних характерис-
тик розвитку дитини у кожному віковому періоді. Освітній процес у колегіумі 
спрямований на залучення дітей до різноманітної творчої, значущої для них ді-
яльності, під час якої учні виконують різні соціальні ролі, вступають в міжосо-
бистісні комунікації, оволодівають історично - культурним та життєвим досві-
дом. Все це сприяє не лише саморозвитку індивідуальності, а й формуванню 
індивіда як особистості - системної якості, що опосередковує його взаємодію з 
соціумом, виховання громадянськості як системної характеристики особистос-
ті, що усвідомлює свої права і обов’язки щодо суспільства, держави.  

З метою забезпечення гармонійного розвитку особистості учнівської моло-
ді, удосконалення освітнього процесу, підвищення рівня педагогічної майстер-
ності вчителів, проведення психолого-педагогічних досліджень закономірнос-
тей становлення творчої особистості школярів і вчителів колегіумом № 11 був 
укладений договір про науково-методичне співробітництво з інститутом педа-
гогічної освіти і освіти дорослих АПН України, що регламентує основні умови 
науково-методичного партнерства. Також колегіум співпрацює з Інститутом 
обдарованої дитини НАПН України з метою сприяння створенню державної 
системи виявлення і розвитку дитячої обдарованості, загальної та індивідуаль-
ної підтримки дітей відповідно до їх здібностей на основі інноваційних техно-
логій. Колегіум №11 є експериментальним майданчиком інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України по відпрацюванню питання «Духовний 
розвиток учнів та педагогів в умовах школи культури здоров’я та особистісного 
зростання» (науковий керівник Е.О. Помиткін, доктор психологічних наук). 

З метою забезпечення якості надання освітніх послуг колегіум № 11 працює 
в режимі Школи повного дня (ШПД). Школа повного дня - це новий тип шко-
ли, який забезпечує максимальне розкриття здібностей учня, його всебічний 
психосоціальний розвиток через колективну спільну роботу учнів з учителями. 
Головним завданням ШПД в колегіумі є використання всіх можливих ресурсів 
школи, соціуму, родини для виховання соціально відповідальної особистості, 
дає змогу кожній дитині проявити свої унікальні якості. ШПД має можливість 
організувати роботу так, щоб поєднувати почергово навчання, відпочинок, роз-
вивальну діяльність учнів з урахуванням їх віку, можливостей. 

Докорінно змінюється і роль учителя. В ШПД учитель виступає в ролі ор-
ганізатора навчально-пізнавальної діяльності учнів, не нав’язуючи їм свої знан-
ня і переконання. Найбільш важливою і специфічною особливістю в роботі 
ШПД є поєднання обов’язкових для учнів заходів (засідання Ради колегіуму, 
колективні творчі справи, заняття Школи правових знань, години спілкування, 
години варіативної складової, що занесені в розклад) з заняттями, що кожен 
учень обирає самостійно (факультативи, об’єднання за інтересами, гуртки, сек-
ції, студії тощо).  

Таким чином, робота педагогічного колективу по розвитку творчо обдаро-
ваної особистості ведеться в різних напрямках. По-перше, це пошук таланови-
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тої та обдарованої дитини, розкриття потенціальних можливостей та творчих 
здібностей дитини. Ця робота ведеться психологом колегіуму. Координація 
спільної діяльності педагогічного колективу по розвитку обдарованої дитини, 
проектування її розвитку здійснюється під час проведення педагогічних конси-
ліумів, мікропедрад, індивідуальної роботи психолога з класними керівниками, 
учителями, керівниками об’єднань за інтересами. Другий напрямок - навчання 
учнів засобам тієї діяльності, якою вона займається, відбувається на уроках, під 
час роботи об’єднань за інтересами, факультативів. Третій - створення умов для 
того, щоб привести в рух духовну енергію учнів. Учні колегіуму залучаються 
до різних видів діяльності: робота гуртків, курсів за вибором, науково - дослід-
ницька робота, проведення конкурсів, виставок, фестивалів творчості, олімпіад. 

Колектив колегіуму розуміє, що виховання творчої особистості пов’язано 
не тільки з діагностикою, розвитком, а також і стимулюванням здібної і талано-
витої молоді, підтримкою творчих досягнень учнів. А тому протягом року в 
прес - центрі колегіуму висвітлюються успіхи учнів в різних видах творчої дія-
льності. В рубриці «Проба пера» учні знайомляться з поетичними творами ко-
легіантів. Твори юних поетів, замітки юних журналістів друкуються в шкільній 
та міських газетах. Традиційним стало проведення загальношкільного свята 
вшанування переможців різних конкурсів, олімпіад - «Зоряний шлях». За дося-
гнення в різних видах діяльності учні нагороджуються грамотами, подарунка-
ми. Прізвища переможців олімпіад заносяться до «Книги переможців олімпі-
ад», до альманаху «Зоряний шлях» - прізвища переможців конкурсу «Учень ро-
ку». Щороку в колегіумі друкується літературно - мистецький збірник «Першо-
цвіт», у якому зібрано кращі роботи юних літераторів та художників колегіуму.  

Результатом системної роботи педагогічного колективу колегіуму є вихо-
вання творчої особистості - духовно зрілої, громадянсько відповідальної, ініціа-
тивної, активної, здатної до вирішення життєвих проблем, готової до самооцін-
ки, саморозвитку і самовиховання.  

 

Н.М. Халач 
 

ФОРМУВАННЯ ДРУЖНІХ СТОСУНКІВ ЗАВДЯКИ РАНКОВИМ 
ЗУСТРІЧАМ В УМОВАХ ШКОЛИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

  

 «Якщо вчитель став другом дитини,  якщо ця дружба осяяна благородним 
 захопленням, поривом до чогось світлого, розумного, 

 у серці дитини ніколи не  з’явиться зло»  
Василь Сухомлинський 

 

Кожна дитина - неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, 
талантами та можливостями. Основний напрямок нової української школи - 
допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини 
на основі партнерства між учителем, учнем і батьками. Кожен учитель намага-
ється використовувати такі форми і методи навчання,що зацікавлювали б дітей 
навчальними матеріалами, заохочували вчитися,що сприяє досягненню високого 
рівня знань учнів. Так, інтерактивні форми роботи, особистісно-орієнтований та 
диференційований підхід,упровадження інноваційних технологій навчання у 
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практику, допомагають зацікавити учня на уроці, розвивати його здібності. 
Практика ранкових зустрічей є однією з успішних методик, що допомагає 

вчителеві у створенні спільноти в класі. Учні збираються, вітають один одного, 
вислуховують думки своїх друзів про певне питання. Ранкова зустріч формує ті 
цінності, що стають основою для створення відповідальної та дбайливої спіль-
ноти дітей.  На третьому тижні, який називається « Мої друзі» та має мету - до-
помогти учням з'ясувати зміст поняття «друг», «товариш», «приятель»; уточни-
ти уявлення дітей про те,що означає «уміти дружити»; учити осмислювати й 
оцінювати ситуацію, самостійно розуміти мотиви поведінки і співвідносити ці 
мотиви з наявними нормами поведінки; розвивати бажання налагоджувати дру-
жні взаємини; формувати толерантні стосунки в колективі,уміння засуджувати 
негативну, грубу поведінку; виховувати бажання бути чуйними і уважними до 
своїх товаришів, навчитися бути справжнім другом. Наприклад, на протязі всьо-
го тижня ми з учнями розглядаємо різні питання, які допомогають дати відпові-
ді на запитання: Хто такі друзі? -Як знайти друзів? -Хто такий справжній друг?-
Як зберегти дружбу? - Як піклуватися про друзів- домашніх улюбленців? 

На кожному етапі ранкової зустрічі учні навчаються бути уважними і до-
брими, спостережливими та самостійно робити висновки, фантазувати. Уміння 
говорити й слухати є найважливішими якостями, які необхідні для 
демократичної культури. Учні молодших класів можуть висловлювати свою 
точку зору, чути відмінні думки інших людей, аналізувати їх. Ранкова зустріч 
дає дітям змогу брати участь у групових обговореннях, а вчителю - моделювати 
й активно розвивати у дітей уміння та навички ефективного спілкування. 

Люди, які можуть ефективно спілкуватися: висловлюють свої думки 
таким чином, щоб їх розуміли інші; уважно слухають, коли говорять інші; 
вирішують проблеми за допомогою слів; пропонують свої ідеї класу. 

Ці навички мають важливе значення для успішного життя в колективі, 
спільного навчання та розв’язання конфліктних ситуацій. Ранкова зустріч - 
ідеальна можливість для розвитку цих навичок. Здатність ефективно говорити й 
слухати, робити вибір, а також залагоджувати конфлікти, коли вони виникають, 
- усе це має найважливіше значення для функціонування будь-якої спільноти. 
Спільнота дає відчуття приналежності. Члени спільноти пов’язані один з одним 
спільними інтересами та цінностями. Люди, які відчувають себе частиною спі-
льноти, виходять за межі свого безпосереднього інтересу заради користі групи. 
Вони піклуються один про одного. Коли вони почуваються частиною спільноти, 
то більше й довше працюють задля її інтересів. Вони знають сильні сторони 
кожного учня класу та можуть за потреби їх використовувати. Вони навчаються 
один від одного, розширюючи знання і досвід усіх членів спільноти. У процесі 
спільної роботи виникає довіра поміж членами спільноти. Спільноти можуть 
самовдосконалюватися, отримуючи зворотний зв’язок один від одного. Діти 
потребують спокійної та інклюзивної атмосфери. Їм потрібні можливості 
експериментувати та різними способами розповідати, спілкуватися та 
отримувати задоволення від перебування в колі своїх однолітків. 

Такі заняття дають дітям змогу опанувати різноманітні соціальні та 
навчальні навички, об'єднуючи соціальне, емоційне та інтелектуальне навчання 
кожного члена групи. Повторення позитивного досвіду сприяє розвитку 
доброти, емпатії та включення. Повторення таких демократичних взаємодій та 
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звичних занять дає надзвичайні результати як у класній спільноті, так і поза її 
межами. Учителі у класі відповідають за проведення ранкової зустрічі та 
моделювання демократичної поведінки. 

Основною метою ранкових зустрічей є формування вміння знаходити друзів 
і зберігати дружні стосунки, що є одним з найважливіших завдань розвитку 
молодших школярів на етапі підліткового періоду. Дружбу можна визначити як 
позитивні стосунки, що ґрунтуються на взаємній відкритості, повній довірі, 
спільності інтересів, відданості людей одне одному, їхній постійній готовності в 
будь-який момент прийти на допомогу одне одному. Дружні стосунки 
безкорисливі, у них людина одержує задоволення від того, що робить приємне 
іншому. Для дружніх взаємин характерне глибоке взаєморозуміння людей. Вони 
можуть спілкуватися одне з одним майже без слів, за допомогою жестів, міміки, 
сприймати й точно розуміти одне одного за ледь помітними рухами, 
зрозумілими тільки друзям. Давні друзі можуть заздалегідь передбачити реакції 
та поведінку одне одного в різних життєвих ситуаціях аж до визначення думок 
одне одного в той чи інший момент. У своєму спілкуванні друзі зберігають 
особливу делікатність, дбаючи про те, щоб не образити друга необережно 
сказаними словами, ненавмисними діями. Таке спілкування можна назвати 
турботливим, воно орієнтоване на емоційну підтримку одне одного. 

 

С.В. Шушаріна, Т.О. Лавриненко 
 

ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ І ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ  
У ПІДЛІТКІВ У КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПІВ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
 

Людина - соціальна істота, а людяність - це вимога до її поведінки в соціумі. 
Проте у сучасному суспільстві дедалі частіше ми спостерігаємо таке явище, як 
«феномен засушеного серця». «Втрата почуттів» у людей значною мірою зумо-
влюється технологізацією життя, що не оминає і дитину. Молоде покоління ба-
гато часу проводить біля телевізора, за комп’ютером, із мобільним телефоном. 
Це обмежує їхнє спілкування з дорослими та однолітками, блокує чуттєві кана-
ли, негативно впливає на збагачення емоційної сфери та набуття соціального 
морально-етичного досвіду. Досить помітним є той факт, що у сучасних дітей 
недостатньо розвинені емпатійні почуття, вони стали менш чутливими до емо-
ційного стану та почуттів інших людей, не вміють співчувати, співпереживати. 

З метою формування загальнолюдських цінностей у підростаючого поко-
ління, його духовного і морального розвитку, виховання громадянина України, 
якому притаманні усвідомлення цінності свобод і прав людини, відповідаль-
ність, готовність до компетентної участі у громадському житті, нами розробле-
но систему виховних заходів щодо роботи з підлітками, що втілювалась у життя 
протягом 2012-2018 років. 

Одним із основних пріоритетних напрямків у виховній роботі наших клас-
них колективів став довготривалий проект «Благодійність - екологія душі», над 
яким ми працюємо з 2014 року. Обрання такого виду роботи не є випадковим. 
Спочатку ми збирали інформацію, вивчали і аналізували досвід тих, хто займав-
ся благодійництвом і дійшли певних висновків. Сфера благодійності на сьогод-
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ні є невід'ємною складовою суспільного сектору багатьох розвинутих країн: у 
деяких із них вона навіть має спеціальну назву - сектор організованої філантро-
пії [2]. Благодійність робить людей насправді щасливими. Колективна праця 
заради вищого блага - єдиний спосіб підвищити свій рівень щастя. Такі виснов-
ки робить «The New York Times», посилаючись на дослідження психологів і 
нейрофізіологів,і, безумовно, щаслива людина робить цей світ кращим. 

Також необхідно підкреслити, що обраний нами проект має величезну соці-
альну значимість: об'єднання дітей із різних соціальних. Кожна акція - допомога 
людям, крок до відродження традицій милосердя і благодійності серед молодо-
го покоління. Проект складається з трьох основних розділів, якими передбачено 
різноманітні види діяльності, спрямовані на формування високого рівня соціа-
льної відповідальності та активної життєвої позиції учнів, на привернення ува-
ги громадськості до проблем, існуючих у соціумі, на відродження традицій ми-
лосердя та благодійності у сучасному суспільстві. 

Участь наших класів у благодійницькому проекті почалась із акції «Україна 
єдина». Потім ми приєднались до акцій «Імпульс» за мир!», «Допомога дітям 
сходу України», «Марафон милосердя», «Світло піклування», ініціювали акцію 
«Подаруй дитині тепло». Сьогодні дитячі будинки та соціальні притулки не об-
ділені увагою ЗМІ, влади та бізнесу, яка інколи ґрунтується, на жаль, на рекламі 
спонсорів. А дітям, перш за все, необхідні увага і турбота. З 2015 року ми відві-
дуємо дитячі будинки, спілкуємось з дітьми, готуємо для них не тільки подару-
нки, а й розваги, конкурси, концертні номери. 

У рамках вищезазначених заходів ми надаємо адресну і гуманітарну допо-
могу, всебічну моральну та матеріальну підтримку нашим воїнам, дітям зі сходу 
України, ветеранам війни і праці, а також незахищеним верствам населення. 
«Без духовного виміру благодійність буде простим спонсорством», - писав вла-
дика Ярослав Приріз. Тому ми постійно працюємо над формуванням духовного 
здоров’я підростаючого покоління. Людина духовна настільки, наскільки в неї 
розвинута ця потреба. Саме тому відвідування храмів нашого міста учнями є 
систематичним. Мета таких екскурсій - проектувати модель поведінки особи-
стості, яка опирається на християнські та загальнолюдські цінності. 

Учні-учасники проекту декілька років співпрацюють із Центром творчості 
інвалідів, на базі якого організовано екскурсії, зустрічі для школярів різної віко-
вої категорії. Щорічно відвідують «Культурно-громадський центр ШELTER+» 
(англ. «shelter» - схованка, безпечне місце), де вчаться бути соціально активними 
і небайдужими на яскравому прикладі того, як ініціатива кількох молодих людей 
може вирости в досить масштабну, а головне - довготривалу цілеспрямовану дія-
льність. Постійним є і спілкування з волонтерами із Канади, що живуть і діють в 
Україні, працюючи з людьми із обмеженими можливостями. 

Щороку в лютому і травні наш ліцей проводить зустріч поколінь з метою 
вшанування ветеранів Другої світової війни та воїнів-інтернаціоналістів. У кві-
тні ми зустрічаємось із ліквідаторами аварії на Чорнобильській АС. Ці зустрічі 
мають велике виховне значення, допомагають зрозуміти молодому поколінню 
цінність і важливість таких понять як мир, життя, честь, совість, свобода, муж-
ність, героїзм і патріотизм, формуючи духовну зрілість і моральні якості підліт-
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ків. Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповіда-
льних, здатних мислити нестандартно. Проблема виховання молодих лідерів - 
це проблема підготовки сучасної, дієвої та компетентної особистості, яка відпо-
відає вимогам ХХІ століття. Саме тому однією із форм залучення дітей до учас-
ті у громадському житті та засобом самореалізації особистості є учнівське са-
моврядування проведення різнопланових свят, тематичних Днів, мітингів. Мета 
цієї діяльності - згуртування учнівської молоді на корисні, добрі справи. Ліде-
рами самоврядування були ініційовані та стали вже традиційними заходи: 
«День учня», «День добра» та «День позитиву».  

Яскравою формою роботи у нашому проекті ми вважаємо підготовку і прове-
дення святкових заходів, до яких залучається багато учнів та працівників школи. 
Традиційним стало проведення новорічних свят для дітей пільгових категорій. 
Щороку ми складаємо сценарії, виготовляємо костюми, концертні номери і мізан-
сцени силами старшокласників. Підготовка завжди напружена і довготривала, але 
приходить розуміння того, що разом зробили чудову справу - подарували радість і 
дітям, і дорослим. Значить, ще один рік нашого життя пройшов не дарма. Так, 
2014 року відбулася прем'єра новорічної казки «Хід білої королеви», 2015 року - 
«У пошуках дива», у грудні 2016 року ялинка засвітила свої яскраві вогні для ді-
тей, чиї батьки захищають кордони нашої країни у зоні АТО та гостей, що були за-
прошені на новорічну розважальну програму «Одного разу під Новий рік…», а 
взимку 2017 р. діти поринули у «Нові пригоди Гаррі Поттера». 

Участь у соціальному проекті дала можливість нашим вихованцям реалізувати 
свої актуальні потреби щодо самовизначення і самореалізації саме у контексті со-
ціально-ціннісної діяльності у малій групі однодумців; відчути комфорт узгодже-
ної командної колективної діяльності; виявити власну ініціативу та активність, 
ствердитись у своїй компетентності; оволодіти соціальним досвідом, засвоїти су-
купність інформації, знань, навичок, умінь, зразків поведінки, володіти тим спосо-
бом діяльності і спілкування, результатом якого він виступає. 
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ЕСЕ ЯК ВИД РОБОТИ З РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 
УЧНІВ НА ЗАНЯТТЯХ СПЕЦКУРСУ  

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАПИСАННЯ ЕСЕ» 
 

Враховуючи стратегію модернізації освіти та створення інноваційного «на-
скрізного» освітнього середовища Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 15 ім. М. Решетняка відбувається через посилення в предметному 
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викладанні складових, які забезпечують успішну соціалізацію на основі форму-
вання ключових компетенцій. Що зумовило створення авторської програми 
спецкурсу «Теорія і практика написання есе» для учнів 5-6 класів. Зміст про-
грами спецкурсу «Теорія і практика написання есе» направлений на поглиблен-
ня навичок написання твору-роздуму та есе, тому що саме цей вид роботи є 
найбільш складним для учнів. Програма спецкурсу базується на міжпредметних 
зв’язках з мовою, літературою, історією, етикою, психологією, філософією.  

Серед великої кількості форм і методів перед вчителем відкривається мож-
ливість апробування на практиці ті, які відповідають концепції випереджаючої 
освіти для сталого розвитку. Одне з чільних місць поміж них посідає технологія 
розвитку критичного мислення. Людина, яка володіє критичним мисленням, 
легко знаходить потрібну й важливу інформацію; уважно вивчають усі можли-
вості; прискіпливо оцінюють кожен варіант й роблять власний вибір. Критичне 
мислення надає учневі інструмент, які він зможе використовувати у подальшо-
му житті, стати успішним, та вміти критично осмислювати будь-яку ситуацію. 
Освітні завдання можна вирішити тільки у тісному зв’язку з виховними. Саме 
есе сприяє естетичному вихованню учнів: розвиває естетичне сприйняття, смак, 
уміння надавати естетичну оцінку явищам життя.  

Не секрет, що не всі учні люблять писати твори. Але реалії сучасного життя 
вимагають від людини вміння швидко пристосовуватися, постійно поповнюва-
ти свою базу знань, розвивати інтелект, грамотно висловлювати свої думки, ар-
гументувати їх. А без розвитку творчих здібностей це робити складно. Тому 
учитель має використовувати форми роботи на уроці, які заохотять учнів до на-
писання власних творів. Прикладом такого виду є есе. 

Мовна будова есе - це динамічне чергування полемічних висловів, питань, 
проблем, використання розмовної інтонації і лексики. 

Основними етапами уроку з використанням технології критичного мислен-
ня є етап виклику (актуалізація), усвідомлення, рефлексії. Саме есе допомагає 
вчителю-словеснику розробити системний підхід до розвитку комунікативних 
та мовномисленнєвих умінь учнів, формує науково-лінгвістичний світогляд. 
Цей твір формує в учнів уміння відпрацьовувати і коректно аргументувати 
свою власну точку зору і нові дії підлітка (а часто й об`єктивно спірні) пробле-
ми. Регулярна практика написання творів(або їх аргументів) сприятиме підви-
щенню соціальної майстерності кожного учня. Звичайно, на початковому етапі, 
використовуючи ті чи інші методи критичного мислення, доведеться «керува-
ти» роботою учнів. Серед найбільш дієвих методів є метод «Кластер», метод 
«Співавтори», та стимуляція за допомогою художніх образів.  

Метод «Кластер». Кластер (від англ. Clauster - рій, скупчення). Група тісно 
пов’язаних один з одним об’єктом із спільними ознаками, об’єднаних окремих еле-
ментів в одне ціле. У різних методичних джерелах цей метод називають по-різному: 
«карта понять», «карта-схема», «їжак» ті ін. Кластер буває класичний, паперовий, з 
нумерацією слів, арт-кластер, предметний, сюжетний, груповий, зворотній. Факти-
чно це педагогічна стратегія, яка дозволяє учням вільно міркувати над будь-якою 
темою, дає доступ до власних знань, розумінь або уявлень про тему. 

Послідовність створення кластера: у центрі дошки пишеться ключове 
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слово або речення; записуються слова або речення, які, на думку учнів, стосу-
ються даної теми; встановлюються зв’язки між поняттями та ідеями; запису-
ються стільки ідей, скільки зможуть запропонувати учні.  

Метод «Співавтори». Групі учнів пропонується скласти есе певної теми. 
Але ніхто не бачить попереднього речення, тому що папір загортається, як у 
дитячій грі. Результат зачитується вчителем. Наприклад, тема есе «Що ти від-
чуваєш, коли тебе хтось образив?». Співавтори: слова-підказки: (нахаба, неви-
хованість, сварка, вибачення, грубіян, нікчема, непорядність, тактовність, щи-
рість, конфлікт, взаємодопомога, увічливість). 

Метод «Ідентифікація» та «Метаморфоза». Імітація є позитивним механіз-
мам, оскільки він націлений на засвоєння визначеного типу поведінки. Сором і 
провина являють собою негативні механізми, тому що вони придушують чи забо-
роняють деякі зразки поведінки. Психологи відзначають, що почуття сорому і 
провини тісно зв'язані один з одним і майже нерозрізнені. Однак між ними існу-
ють визначені розходження. Таким чином, метод «Ідентифікація» означає внутрі-
шнє освоєння цінностей людьми і являє собою процес соціального навчання. 

Метод стимуляція за допомогою художніх образів. Групі учнів пропону-
ється скласти есе певної тематики. Учасники отримують сюжетні малюнки, ко-
жний складає речення за сюжетом малюнка. Так кожен учень складає есе по 
реченню. Отже, завдяки написанню есе учень рефлексує, розмірковує про інфо-
рмацію, яку він отримав із прочитаного, тому взаємозв`язок цих процесів дуже 
ефективний. 

На заняттях при побудові есе в учнів розвиваються навички самостійної ро-
боти, творчого мислення та письмового викладу власних думок. Таким чином, 
на заняттях, окрім поглибленого освоєння теми, есе містить самостійний аналіз 
і висновки з поставленої проблеми, які демонструють власну позицію. Отже, 
спецкурс «Теорія і практика написання есе» спрямований на вивищення учнів-
ського та соціального інтелекту, на розширення їхнього кругозору, на вирішен-
ня нових проблем у процесі пізнання діяльності. 

 

О.В. Шундрик 
 

ВИХОВНА РОБОТА У СИСТЕМІ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ 
ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність. Про-
відною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення 
особистості до соціального й природного довкілля та самої себе. Всю виховну 
роботу в нашій школі об'єднано в єдину систему. Вона ґрунтується на принци-
пах особистісно-розвивальної взаємодії, залучення кожного учня до значущої 
для нього діяльності.  

Форми й методи роботи класного керівника, у сучасній українській школі 
спрямовані на розвиток дитини, формування навичок самоорганізації вихован-
ців, наданні допомоги дитині самореалізуватися. Класний керівник спрямовує 
свою роботу на виховання фізично здорового, духовно багатого покоління, га-
рантує учням розвиток природних задатків та повноцінну реалізацію в системі 
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випереджаючої освіти для сталого розвитку.  
 Задача педагога-вихователя підготувати учнів до нових умов існування, да-

ти їм такі знання й уміння, які дозволили б не тільки успішно адаптуватися у 
новому соціальному та інформаційному середовищі, але й активно впливати на 
нього в інтересах збереження й подальшого гармонійного розвитку людського 
суспільства. Для цього, потрібно побачити й виховати в кожному учневі Люди-
ну: порядну, добру, інтелектуально розвинену, патріота рідної держави, творчу, 
небайдужу до навколишнього світу. Людину, якою можна пишатися, яка гідно 
пройде з високо піднятою головою через усе життя та реалізується в житті як 
громадянин, сім'янин, професіонал. 

Найголовніше - треба бачити в кожній дитині Особистість, якою вона вже є. 
Формування духовної культури особистості є одним з головних напрямків ви-
переджаючої освіти для сталого розвитку. Які ж шляхи реалізації даного за-
вдання? Пропоную свій досвід виховання учнів в цьому напрямку: єдині класні 
години «Разом заради миру: повага, безпека та гідність для всіх»; «Роки над 
пам’яттю невладні»; «В памʼяті народній…»; ліцейські лінійки: «Молодь і про-
типравна поведінка», «Закон і ми»; «Увага! Діти на дорозі»; рольові ігри: «Моя 
роль« - суть якої полягає у визначенні своє ролі в житті; розвиває мислення та 
дозволяє учням дізнатися більше один про одного. Виконання вправи 
«Дружба» навчить дітей отримувати відчуття близькості не тільки в родині, а й 
в колективі; вправа «Досягнення мети» - надасть змогу дітям описати свою 
конкретну мету і шляхи її досягнення.  

У практиці роботи набули системності екологічні десанти, які проводяться з 
метою збереження краси та порядку у місті, такі заходи дозволяють не лише 
розвивати вміння учнів осмислювати екологічні явища, але і робити висновки 
про стан природи, формують культуру роздільного збору сміття, розвивають 
стійкий екологічний світогляд. Такі заходи проводяться на шкільному подвір’ї, 
у прилеглих до території скверах. 

Головна ідея благодійних акцій: «Не будь байдужим», «Серце віддаємо вої-
нам» - маленький внесок, зроблений з любов’ю, допоможе принести світло до-
бра і любові. Створення учнями виставок морально-етичного виховання; участь 
у патріотичних акціях, заходах, конкурсах: «Я громадянин України - європей-
ської країни», «Від козаків до наших днів збережемо вогонь батьків»; бесіди 
(групові та індивідуальні), круглі столи, тестування; дебати, які сприяють фор-
муванню морально-світоглядної позиції та установок поведінки, громадянських 
якостей і навичок життєдіяльності в демократичному суспільстві.  

Організований клуб класу «Я - особистість», із залученням батьків, члени яко-
го відвідують центри культури та науки (екскурсії до музеїв), зустрічаються з ці-
кавими людьми, обговорюють проблемні ситуації, метою організації заходу: нала-
годження стосунків між рідними. Класні години, присвячені обговоренню психо-
логічних проблем підлітків «Як перемогти невпевненість у собі», мають за мету 
дати дітям уявлення про різні види самооцінки; формують позитивне ставлення до 
себе, почуття власної гідності; спонукають до самоаналізу, самовиховання. 

Рольова гра «Багаж у дорогу» допомагає учням побачити себе збоку. Такий 
вид роботи з дітьми можна застосовувати на підсумковому занятті з культури 
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спілкування. Суть гри: один з учнів сідає за стілець спиною до класу. Ведучий 
говорить, що учасники повинні допомогти обрати багаж товаришеві, що йде. 
Але в «багаж» кладуть не речі (мило, рушник…), а особистісні якості, які до-
поможуть у житті. Причому потрібно називати ті якості, які дійсно є в цієї лю-
дини. І одночасно звучать слова, що позначають вади, які варто залишити вдо-
ма, тому, що вони можуть нашкодити в далекому шляху. У цій грі важлива роль 
ведучого, який тактовно стежить за тим, щоб «багаж» особистості відчутно пе-
реважив те, що залишається.  

Захід «Всі люди під одним небом живуть» формує у школярів комунікатив-
ні уміння; розвиває пізнавальні інтереси, уміння висловлювати свої думки, по-
чуття. Мета: виховання моральної стійкості, волі, цілеспрямованості, мужності, 
почуття обов'язку, патріотизму і відповідальності перед суспільством. В прак-
тику роботи ввійшли соціальні вистави, які об’єднують, вчать працювати у ко-
манді, надають дитині можливість самоствердитися, приймати відповідальні 
рішення, проявляти ініціативу. 

Виховання при цьому виступає формою творчої взаємодії вчителя та учня. Всі 
ці методи і прийоми, додають впевненості дитині у тому, що вона досягне успіху - 
як життєвого, так і навчального. А також вагомим є принцип особистого прикла-
ду. Привчати дітей до гуманних міжособистісних відносин можливо тільки за 
умови власного прикладу вчителя. Особистий приклад - найкращий метод вихо-
вання. Діти і навчаються разом з дорослими приймати інших такими, якими вони 
є, та вибудовувати відносини на основі згоди. А також маючи власні цінності та 
інтереси, вміти їх захищати, але одночасно - з повагою ставиться до позиції, цін-
ностей, національних та культурних особливостей інших людей. 

Тому саме виховна робота школи у системі випереджаючої освіти для ста-
лого розвитку охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні занят-
тя, позашкільне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами 
школи, вплив соціального, природного, предметно-естетичного середовища на 
особистість. 
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Дворікова Ольга Леонідівна, директор Криворізької ЗШ І-ІІІ ст. № 59. 
Дев’ятко Наталія Володимирівна, к. філос. н., доцент кафедри філософії 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР».  
Дерев'яна Наталя Юріївна, вчитель початкових класів КНВК №35 «Імпу-

льс».  
Дицюра Наталія Олександрівна, вчитель української мови та літератури Си-

нельниківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3.  
Дмитрієва Юлія Юріївна, вихователь санаторної групи середнього віку КЗ 

«ДНЗ (ясла-садок) № 3 КТ» Криворізької міської ради.  
Домнічев Микола Володимирович, к. т. н., доц., доцент кафедри охорони 

праці та цивільної безпеки Криворізького національного університету. 
Донець Надія Вікторівна, соціальний педагог Лубенської ЗОШ І-ІІІ ст. № 10.  
Донська Катерина Вікторівна, вчитель початкових класів Синельниківської 

ЗОШ І – ІІІ ст. № 1.  
Думіна Ірина Володимирівна, вихователь-методист КЗ «ДНЗ (ясла-садок) 

№ 29 комбінованого типу» Криворізької міської ради.  
Єва Ганна Анатоліївна, вчитель англійської мови КЗО «СЗШ № 26» Дніп-

ровської міської ради.  
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Захарова Анжела Олександрівна, вчитель-дефектолог КЗ «СЗШ № 9 м. По-
кров Дн-ської обл.». 

Заяц Юлія Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної робо-
ти Синельниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6. 

Звєрєва Євгенія Андріївна, вчитель зарубіжної літератури Гейківської філії 
опорного КНЗ «Софіївська ЗОШ І-ІІІ ст.» Криворізького р-ну.  

Зінченко Юлія Петрівна, заступник директора з НВР КЗ «Дніпровська СЗБШ 
І-ІІІ ст.» Верхньодніпровської районної ради.  

Золотар Анюта Георгіївна, вчитель початкових класів Криворізької ЗШ І-ІІІ 
ст. № 15 ім. М. Решетняка.  

Іващенко Ірина Володимирівна, заступник директора з ВР колегіуму № 11 
ЗНЗ І-ІІІ ст. м. Новомосковська Дн-ської обл.  

Ігнатіщев Михайло Русланович, к. мед. н., доцент кафедри нормальної ана-
томії НМУ ім. акад. О.О.Богомольця.  

Ізмайлова Тетяна Сергіївна, вчитель початкових класів КЗ «Новопільський 
НВК» Криворізького р-ну.  

Ілюшина Оксана Вікторівна, вчитель географії КЗО «Межівська ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 1» Межівської селищної ради».  

Іщенко Олена Валентинівна, ст. викладач кафедри фізвиховання та спорту 
КНУ ім. Т. Шевченка.  

Калаченко Клавдія Миколаївна, вчитель іноземної мови КЗО «Первомайсь-
кий НВК «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. - ДЗО».  

Каплієнко Вікторія Олегівна, вчитель географії Криворізької ЗШ І-ІІІ ст. 
№ 59. 

Касьянова Світлана Робертівна, вчитель географії та економіки Криворізь-
кого НВК № 35 «ЗОШ І-ІІІ ст. – багатопрофільний ліцей «Імпульс».  

Квашук Наталя Іванівна, вчитель української мови та літератури Криворізь-
кої ЗШ І-ІІІ ст. № 59. 

Кіосе Аліна Михайлівна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового інститу-
ту бізнесу та інформаційних технологій Одеської державної академії будівництва 
та архітектури. 

Кісенко Олена Петрівна, вчитель початкових класів Синельниківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 3.  

Коваль Марина Вікторівна, вчитель географії Синельниківської ЗОШ І – ІІІ 
ст. № 3.  

Ковальова Ірина Володимирівна, вихователь Криворізької ЗШ - інтернату 
№ 1. 

Козлова Олена Валеріївна, викладач іноземної мови Кам’янського медично-
го коледжу.  

Козюра Оксана Вадимівна, вчитель української мови та літератури Криворі-
зької ЗШ І-ІІІ ст. № 15 ім. М. Решетняка.  

Коломієць Олег Георгійович, капітан медичної служби, м. Вінниця.  
Колядич Едуард Вадимович, магістр Національного університету фізичного 

виховання і спорту України.  
Корольова Ірина Федорівна, вчитель початкових класів Криворізької ЗШ І-

ІІІ ст. № 15 ім. М. Решетняка.  
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Кость Тетяна Валеріївна, вчитель початкових класів Криворізької ЗШ І-ІІІ 
ст. № 15 ім. М. Решетняка.  

Кочерга Євгенія Володимирівна, методист НМЛ природничо-математичних 
дисциплін кафедри природничо-математичної освіти КЗВО «ДАНО» ДОР» 

Кошарна Тетяна Олексіївна, заступник директора з НВР КЗО «Межівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1» Межівської селищної ради».  

Кузьменко Сергій Вікторович, студент 2 курсу інженерно-технологічного 
факультету групи М-3-17 ДАЕУ.  

Кузьмінова Лідія Володимирівна, ст. викладач кафедри механізації вироб-
ничих процесів у тваринництві Дніпровського аграрно-економічного університету. 

Кучеренко Ольга Іванівна, заступник директора з ВР Криворізького НВК 
№35 «ЗОШ І-ІІІ ст. - багатопрофільний ліцей «Імпульс».  

Кучеренко Тетяна Миколаївна, вчитель біології Синельниківської ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 4.  

Лавриненко Тетяна Олександрівна, вчитель російської мови Криворізького 
НВК №35 «ЗОШ І-ІІІ ст. - багатопрофільний ліцей «Імпульс».  

Лашко Володимир Пантелійович, к.пед.н., доц., завідувач кафедри водних 
видів спорту ПДАФКС. 

Лук’яненко Юлія Володимирівна, директор Марганецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 3.  
Луценко Тетяна Миколаївна, учитель основ здоров’я колегіуму № 11 ЗНЗ І-

ІІІ ст. м. Новомосковська.  
Ляшенко Андрій Хомич, директор КЗ «Дніпровська СЗБШ І-ІІІ ст.» Верх-

ньодніпровської районної ради. 
Могір Світлана Григорівна, заступник директора з НВР Криворізької ЗШ І-

ІІІ ст. № 108. 
Мороз Валентина Данилівна, КЗО «Миролюбівська ЗШ І-ІІІ ст. Раївської 

сільської ради».  
Морозова Любов Миколаївна, вчитель Павлоградської ЗОШ І – ІІІ ст. № 11.  
Назарик Світлана Григорівна, вчитель початкових класів КЗ «Загальноосві-

тній ліцей м. Покров Дн-ської обл.».  
Найденко Юлія Геннадіївна, вчитель Павлоградської ЗОШ І – ІІІ ст. № 11.  
Напханенко Олена Миколаївна, вчитель української мови та літератури КНЗ 

«Широківська ЗОШ І-ІІІ ст.».  
Невмержицька Олена Миколаївна, заступник директора з НР КНЗ «Широ-

ківська ЗОШ І-ІІІ ст.».  
Нестеренко О.В., к. т. н., доц., доцент кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки КНУ. 
Никоненко Марина Сергіївна, вчитель початкових класів Синельниківського 

НВК «ЗОШ І - ІІІ ст. – ДНЗ».  
Нікітюк Валентина Іванівна, заступник директора з НВР Криворізької ЗШ І-

ІІІ ст. № 59.  
Ніколаєва Катерина Сергіївна, вчитель історії КЗО ССЗШ № 142 Дніпров-

ської міської ради.  
Ніколаєнко Лариса Петрівна, директор КЗ «НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. - академічний 

ліцей № 15» Кам’янської міської ради. 
Нутріхіна Олена Володимирівна, заступник директора з ВР Криворізької ЗШ 



 239

І-ІІІ ст. № 59.  
Ольховська Ольга Степанівна, заступник директора з НВР Криворізького 

НВК №35 «ЗОШ І-ІІІ ст. - багатопрофільний ліцей «Імпульс».  
Острійчук Юлія Олександрівна, вчитель математики та інформатики Апос-

толівського районного ліцею-інтернату.  
Панасюк Інна Іванівна, вчитель початкових класів КЗО «Первомайський 

НВК «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. - ДЗО» Іларіонівської селищної 
ради.  

Панкєєва Катерина Володимирівна, вихователь КДНЗ №22 «Усмішка» 
м. Покров. 

Панькова Наталія Миколаївна, Директор Білозерського закладу повної за-
гальної середньої освіти №3 Білозерської селищної ради Херсонської області  

Переходько Тетяна Миколаївна вчитель Криворізької ЗШ № 124.  
Пивоварова Юлія Миколаївна, директор Павлоградської ЗОШ І-ІІІ ст. № 7.  
Платана Світлана Олександрівна, вчитель початкових класів Криворізької 

ЗШ І-ІІІ ст. № 15 ім. М. Решетняка.  
Походєєва Людмила Олександрівна, заступник директора з НВР колегіуму 

№11 ЗНЗ І-ІІІ ст. м. Новомосковська Дніпропетровської обл.  
Прахова Світлана Анатоліївна, к. психол. н., практичний психолог Криворі-

зького науково-технічного металургійного ліцею № 16.  
Прахова Тетяна Юліусівна, вчитель початкових класів Криворізької ЗШ I-III 

ст. № 108.  
Процевська Людмила Іванівна, вчитель фізики КНВК № 35 «Імпульс».  
Проценко Раїса Іванівна, вчитель КЗ «СЗШ №9 м. Покров Дн-ської обл.».  
Прядка-Іщенко Анна Володимирівна, заступник директора з НР Славгород-

ського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Славгородської селищної ради.  
Пустовіт Ольга Олексіївна, вихователь старшої групи Васильківського 

опорного закладу НВК № 1. 
Різдванецька Людмила Олександрівна, ст. викладач кафедри виховання, ку-

льтури здоров’я професійної та позашкільної освіти КЗВО «ДАНО» ДОР».  
Рогожина Валентина Федорівна, методист КПНЗ «Палац дитячої та юнаць-

кої творчості Центрально-Міського району» Криворізької міської ради.  
Романовська Людмила Іванівна, д. пед. н., проф., завідувач кафедри соціа-

льної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету.  
Сальнікова Наталія Віталіївна, вчитель Криворізької ЗШ №108.  
Самойленко Наталія Григорівна, учитель географії колегіуму № 11 ЗНЗ І-ІІІ 

ст. м. Новомосковська.  
Сапель Віра Іванівна, вчитель початкових класів КЗ «Новопільський НВК» 

Криворізького р-ну.  
Свистільник Любов Петрівна, учитель української мови та літератури Сине-

льниківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. 
Свитко Олег Володимирович, директор ДЮСШ № 22 «Олімп», м. Київ.  
Семенович Людмила Олексіївна, вихователь-методист КЗ дошкільної освіти 

№ 8 «Золота рибка» Верхньодніпровської міської ради.  
Сенюк Світлана Яківна, вчитель історії та правознавства Гейківської філії 

опорного комунального НЗ «Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Криворі-
зького р-ну.  
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Сергієнко Яна Леонідівна, вчитель початкових класів Криворізького НВК 
№ 35 «Імпульс».  

Сердюкова Ю.В., методист Українського політехнічного технікуму.  
Середа Світлана Григорівна, вчитель початкових класів Синельниківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3.  
Сиротенко Катерина Михайлівна, заступник директора з НМР КЗО «НВК № 

130 «ЗНЗ І ст. – гімназія» Дніпровської міської ради.  
Слободяник Геннадій Іванович, д. психол. н., к. мед. н., доц., методист гума-

нітарно-естетичного відділу ДОЕЦ, лікар КДЮСШ № 22 «Олімп», м. Київ.  
Смірнов Олексій Михайлович, директор стоматологічної клініки «Медик», 

аспірант Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. 
Г.Сковороди, м. Київ. 

Соколова Ельміра Тельманівна, методист НМЛ природничо-методичних 
дисциплін КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР».  

Соколова Любов Степанівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
українознавства, Одеська державна академія будівництва та архітектури. 

Сокур Анна Кузьмівна, вчитель іноземної мови КЗ «Широківська школа № 1 
ЗСО І-ІІІ ст.» Широківської селищної ради.  

Статівка Оксана Сергіївна, вчитель Криворізької ЗШ І-ІІІ ст. № 108.  
Стоян Вікторія Вікторівна, вчитель математики та інформатики Криворізь-

кої ЗШ № 124.  
Суховерха Людмила Іванівна, вчитель математики Криворізької ЗШ № 124.  
Сухорукова Алла Федорівна, вчитель початкових класів Синельниківської 

ЗОШ І – ІІІ ст. № 1. 
Таран Лілія В’ячеславівна, вчитель початкових класів КЗ «Новопільський 

НВК» Криворізького р-ну.  
Таранюк Геннадій Петрович, ст. викл. кафедри нормальної фізіології, меди-

чної біології та фізики КМУ.  
Тарасенко Світлана Петрівна, заступник директора з НВ роботи Лубенської 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 10.  
Телеганенко Тетяна Геннадіївна, вчитель фізики та астрономії КНЗ «Широ-

ківська ЗОШ І-ІІІ ст.».  
Тичинська Ольга Володимирівна, заступник директора з НВР КЗО «СЗШ № 

84» Дніпровської міської ради.  
Ткаченко Юлія Миколаївна, методист НМЦ цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Дн-ської обл.  
Тормосов Руслан Юрійович, к. е. н., доц., виконавчий директор Всеукраїнсь-

кої БО «Інститут місцевого розвитку».  
Трайнич Руслана Володимирівна, вчитель початкових класів Криворізької 

ЗШ І-ІІІ ст. № 15 ім. М. Решетняка.  
Третьякова Тетяна Миколаївна, директор колегіуму №11 ЗНЗ І-ІІІ ст. 

м. Новомосковська Дніпропетровської обл.  
Трушевська Валентина Іванівна, вчитель біології КЗ «Новопільський НВК» 

Криворізького р-ну Дн-ської обл.  
Умніхіна Дар’я Ігорівна, заступник директора з ВР КЗ «СЗШ № 31 з класами 

вечірньої форми навчання» ДМР.  
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Федющенко Ксенія Віталіївна, вчитель початкових класів Криворізької ЗШ 
І-ІІІ ст. № 15 ім. М. Решетняка.  

Халач Наталія Миколаївна, вчитель початкових класів КЗО «СЗШ № 26» 
Дніпровської міської ради.  

Харченко Світлана Євгенівна, викладач Комунального закладу вищої освіти 
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