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Вступ 

 Українська освіта ХХІ століття потребує кардинальних змін у структурі, 

змісті і технологіях навчання. 

Головна причина, що впливає на галузь освіти, − прискорення розвитку 

суспільства. В умовах України готовність до змін конкретизується у вимогах 

підготовки учнів до життя в ситуації переходу до громадянського суспільства з 

ринковою економікою. Заклад освіти, як простір життя, має готувати своїх 

вихованців розумними, розвиваючи в них такі якості, як: мобільність, 

динамізм, конкурентноздатність.  

Сучасне реформування української освіти потребує якісного оновлення 

освітнього простору, де панує атмосфера педагогічної творчості вчителів-

наставників, забезпечення безперервного процесу становлення та розвитку 

гармонійної творчої, успішної особистості здобувача освіти. 

 Умови сьогодення ставлять перед освітою вимогу формування активної, 

різнобічно розвиненої, патріотично налаштованої особистості. На сучасному 

етапі політичного, соціально-економічного розвитку країни, особливо важливо 

створити необхідні умови для покращення сучасного духовного, суспільно-

політичного стану українського суспільства. Молодь – потенціал держави, 

оскільки саме вона своєю діяльністю створює майбутнє. Тому постає проблема 

соціалізації молодого покоління, формування загальнолюдських цінностей, 

виховання моральності, духовності, патріотизму. 

Мета освіти, визначена у Законі України «Про освіту», − виявлення та 

розвиток індивідуальних здібностей учнів, досягнення ними результатів 

навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування 

відповідних компетентностей, різнобічний розвиток виховання та соціалізація 

особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в 

суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 

вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадської активності. 
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  У національних освітніх нормативно-правових документах, зокрема в 

Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, 

сформульовано вимоги розвитку компетентності особистості здобувача освіти 

в основних галузях знань, а у «Концепції розвитку освіти України на 

період 2015-2025 рр.» перед викладачем поставлено завдання впроваджувати 

демократичну суб’єкт-суб’єктну взаємодію у системі «учитель-учень». Тобто, 

акцентовано увагу на компетентнісному розвитку особистості, що містить 

соціальні компетенції. У філософії людиноцентризму осмислюють розвиток 

людини, що визначається як самореалізація особистості та ґрунтується на 

самопізнанні та розвитку відповідно до природних задатків. Компетенціями, 

які більше сприяють становленню особистості, є комплексний розвиток 

індивідуальних якостей та успішне входження у рольові відносини суспільства 

– у соціалізацію. 

У психолого-педагогічних дослідженнях пріоритетом стає вивчення 

питання про включення здобувачів освіти у соціокультурний простір, розвиток 

суспільних процесів в цілому. 

Нове освітнє середовище передбачає і новий зміст освіти, нові технології 

навчання та виховання. У ЗЗСО формується особистість, її громадянська 

позиція та моральні якості, відбувається всебічний розвиток, навчання, 

виховання, виявлення обдарувань, соціалізація особистості, яка здатна до 

життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і здобуття освіти протягом життя, готова до свідомого 

життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та 

громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, 

довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і соціуму. 

Сьогодні освітній заклад має готувати не лише носія знань, а й творчу 

особистість, яка здатна використовувати здобуті вміння та навички для 

конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя, тобто 

формувати компетентну особистість. Розвиток у школяра самостійності, 

здатності до самоорганізації, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти – це 

одне з першочергових завдань сучасного закладу освіти. 
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Дослідницька діяльність педагога й учня в умовах 

експериментального закладу освіти 

У сучасній соціокультурній ситуації, яка характеризується стрімкими 

змінами в різних сферах життя суспільства − політичній, економічній, 

науковій і культурно-мистецькій, поряд із освіченою та фаховою 

компетентністю особливого значення набувають уміння людини самостійно 

мислити, висувати нестандартні ідеї та прогнозувати, виявляти творчий 

підхід у будь-якій діяльності. На думку Г. С. Альтшуллера: «Концепція 

стандартної освіти − готувати дітей до запам’ятовування матеріалу. 

Досвідчені педагоги готують дітей, які розуміють матеріал, уміють ним 

оперувати. Та лише окремі педагоги можуть (або хоч намагаються) 

готувати дітей до створення нового матеріалу. Творчій особистості потрібні 

педагоги і творчі вчителі». 

Тому проблема обдарованості, творчості, таланту молодої особистості 

виходить на передній план у державній політиці, визначаючи пошук, 

навчання та виховання талановитої молоді, стимулювання їх творчої праці. 

В Україні прийнято цілий ряд державних актів, що спрямовані на створення 

загальнодержавної мережі закладів освіти для обдарованої молоді. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дослідженню 

проблеми розвитку обдарованих і академічно здібних дітей і підготовці 

вчителя до співпраці з цією категорією учнів сьогодні є однією з головних в 

практиці роботи закладів освіти України. У цих умовах особливо 

посилюється необхідність використання педагогічними працівниками 

спеціальних стратегій і сучасних технологій із дітьми. 

Робота педагогічного колективу закладу в режимі дослідно-

експериментальному дозволила виявити педагогічні умови та 

методологічну спрямованість діяльності учасників освітнього процесу. Усі 
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педпрацівники були залучені до науково-дослідницької та 

експериментальної діяльності.  

За роки експерименту створено оптимальні умови для самоосвітньої 

роботи вчителів і зростання їх професійної майстерності. Що ж стимулює 

дослідницьку діяльність учителя?: 

• робота у складі педагогічних спільнот (предметних методичних

об’єднаннях);

• участь у проведенні та підготовці педрад, конференцій, вебінарів,

семінарів, тренінгів, майстер-класів, воркшопів, методичних хабів тощо;

• участь в апробації нових підручників, навчальних програм і курсів за

вибором, факультативів;

• робота у складі творчих груп;

• робота з обдарованими учнями;

• участь у різноманітних фахових конкурсах;

• атестація та сертифікація;

• підвищення фахової кваліфікації шляхом участі у семінарах і

конференціях інших методичних заходах, які проводяться на базі вищих

навчальних закладів і безпосередньо в ІППО;

• вивчення та поширення передового педагогічного досвіду.

Як відомо, кожна дитина − мікрокосм індивідуальних особливостей, 

цінностей, рис, які відрізняють її від інших. Але все ж можна виділити деякі 

загальні поради щодо роботи з обдарованими учнями, що 

викристалізувалися в процесі експериментальної діяльності: 

1. Обдаровані здобувачі освіти не сприймають суворо

регламентованих, однотипних занять і завдань, які не дають їм можливості 

працювати на повну силу інтелекту. Навчальну діяльність на уроках треба 

організувати таким чином, щоб приділити їм увагу (урізноманітнити 

завдання і програму в цілому, виділити час на консультації, надати 

можливість самим обирати рівень складності завдань, розвивати ініціативу, 

гнучкість мислення, уяву). 
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2. Рання діагностика дитячої обдарованості й створення умов для

індивідуалізації навчання буде практичною реалізацією розвитку творчо 

обдарованого школяра. 

3. Розвиток творчої обдарованості неможливий без дотримання

принципів розвивального навчання − проблемності, індивідуалізації, 

діалогічності. 

4. Для розвитку творчої обдарованості дітей необхідно систематично

повертати їх до власних емоційних переживань, адже міцно 

запам’ятовується лише те, що сильно вплинуло на душу, викликало шквал 

емоцій. 

5. У освітньому процесі необхідно обговорювати кінцеві цілі й

передбачувати результати ще на початковому етапі діяльності. Тобто учні 

мають усвідомлювати, що, як і навіщо їм належить виконувати. 

6. Один із основних принципів навчання обдарованих школярів −

створення стану безвиході (за Сократом) або розвивального дискомфорту, із 

якого учень повинен шукати вихід, приймати для цього певні рішення й 

чинити дії. 

Досвід практичної роботи 

свідчить, що вчителю для 

навчання таких вихованців 

необхідно володіти належними 

предметними, психолого-

педагогічними та методичними 

знаннями, мати високий рівень 

інтелекту, широку ерудицію, 

творчий світогляд. Він також 

має постійно самовдосконалюватися − учити і вчитись сам, бути 

ентузіастом, цілеспрямованим, наполегливим, впевненим у своїх силах, 

принциповим у важливих питаннях і водночас гнучким, коли йдеться про 

другорядне. Йому потрібно мати організаційні здібності для створення 
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атмосфери творчості, розкутості, вільного ділового спілкування, 

спонукання до творчості, уміння слухати. Як відомо, лише особистість 

може виховати особистість і тільки талант може виростити новий талант. 

Компетенція педагога − важливий чинник у використанні спеціальних 

методів навчання. Саме вчитель і створює атмосферу, яка може надихати 

учня чи руйнувати його впевненість у собі, заохочувати або ж пригнічувати 

інтереси. Щоб створити таке освітнє середовище, педагог повинен 

використовувати творчі методи: 

• стимулювати бажання учнів працювати самостійно;

• заохочувати до проєктної діяльності;

• активно впроваджувати принципи педагогіки партнерства;

• надавати дитині свободу вибору галузі застосування своїх

здібностей. 

За умови правильної систематичної і цілеспрямованої педагогічної 

організації діяльності здобувачів освіти, пізнавальний інтерес може та 

повинен стати їх стійкою рисою, упливати на розвиток і формування 

пізнавальної активності. 

Якщо охарактеризувати вимоги до вчителя, що має забезпечити таку 

організацію освітнього процесу, то це педагог, який: 

• має високий рівень інтелектуального розвитку, широке коло

інтересів і вмінь, творчий особистий світогляд, здібності до індивідуалізації 

навчання, позитивну «Я-концепцію»; 

• готовий до постійного самовдосконалення;

• уміє модифікувати навчальні програми;

• доброзичливий, чуйний, поважає право іншого не бути схожим на

нього самого; 

• знається на психології, відчуває потреби та запити своїх вихованців.

Для підготовки вчителя, який би відповідав вищезазначеним 

критеріям, науково-методична діяльність педагогічного колективу 

спрямована на розробку, адаптацію та впровадження інноваційних 
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технологій, необхідних для особистісно орієнтованого процесу шляхом 

усвідомлення, рефлексії, аналізу та виявлення перспективного 

педагогічного досвіду. Проводиться робота з розробки системи 

диференціації навчання за рівнями розвитку учнів, створення ситуацій 

успіху для кожного в освітньому просторі, розвиток уміння діяти за умов 

невизначеності, нестабільності, здійснювати дослідницьку діяльність, 

самостійно здобувати та засвоювати нові знання. 

Велику роль у цьому процесі відіграє робота педагогічних спільнот 

(предметних методичних об’єднань), науково-методичної та педагогічної 

рад.  

Отже, формування пізнавальної, інтелектуальної, самоосвітньої 

інформаційної компетентностей здобувачів освіти в умовах 

експериментального закладу відбувається під час навчально-дослідницької 

роботи. Це важливий компонент розвитку творчої особистості, найсильніша 

мотивація пізнавального процесу. Набуття навичок навчально- та науково-

дослідницької діяльності − серйозна заявка на успішне майбутнє.  
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Уміння школярів працювати з текстом, експериментувати та робити 

висновки, презентувати й захищати свої напрацювання перед компетентною 

аудиторією дає можливість, а головне, досвід створення наукових праць і 

нестандартного вирішення різноманітних проблемних, згодом і життєвих 

завдань. 

Головний результат будь-якого навчального заняття в умовах 

експериментального закладу освіти – розвиток оволодіння учнями 

ключовими компетентностями на основі педагогіки партнерства й 

особистісно орієнтованому підході. 
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Інноваційна діяльність ліцею у напрямі створення 

психолого-педагогічних умов соціалізації особистості школяра 

Сучасна педагогічна наука основними інститутами соціалізації визнає 

систему освіти й виховання. Її мету вбачають у різнобічному розвитку, 

вихованні і соціалізації особистості, яка усвідомлює себе громадянином 

України, здатна до життя в суспільстві і цивілізованої взаємодії з природою, 

прагне до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та 

громадянської активності, має сформовані моральні цінності.  

Отже, навчання в сучасному навчальному закладі освіти – це не лише 

здобуття фундаментальних знань, а й самовиховання особистості, взаємодія 

з колективом, вміння вирішувати життєві ситуації. Саме в освітньому 

процесі має відбуватися послідовне формування й розвиток усіх аспектів 

соціальної спрямованості особистості. Успішною соціалізацією може 

вважатися ефективна адаптація людини до суспільства й водночас здатність 
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певною мірою протистояти всьому тому, що заважає її саморозвитку й 

самоствердженню. Відтак саме школа також несе частину відповідальності 

перед суспільством за підготовку молоді до життя і праці в колективі, за 

формування світогляду, особистості кожної молодої людини.  

Метою дослідно-експериментальної роботи у  ліцеї  є виявлення 

психолого-педагогічних умов та створення оновленого освітнього  

середовища для соціалізації особистості школяра.       

Колективом було вивчено наукові праці з проблем формування 

соціальної компетентності особистості, авторами яких є: І. Бех, І. Зязюн, Л. 

Коваль, О. Кононко, І. Костюк, В. Кузь, М. Лукашенко, В. Масленнікова, В. 

Москаленко, Н. Ничкало, В. Оржеховська, Г. Пустовіт, В. Радул; праці 

зарубіжних науковців   (А. Біне, П. Бове, А. Гавкіт, О. Декролі, Е. Клапаред, 

Е. Мейман,   П. Наторп, Е. Торндайк, С. Френе, А. Фер’єр).  

Дослідження рівня готовності всіх учасників навчально-виховного 

процесу до участі у науково-дослідній діяльності, аналізу професійної 

компетентності педагогів закладу (на основі відвідування та аналізу уроків, 

спостереження за підходами до організації своє діяльності на уроці, 

ставлення до самоосвітньої діяльності та підвищення рівня педагогічної 

майстерності) дало змогу визначити, що 82 % учителів готові до включення 

в дослідно-експериментальну діяльність, пов’язану зі зміною змісту освіти, 

підходів до організації навчально-виховного процесу та моделі навчального 

закладу.  

Технологічна майстерність педагога та наявний професійний рівень є 

основними чинниками в сучасних умовах.  

За словами видатного педагога К. Д. Ушинського вчитель відіграє у 

навчанні і вихованні вирішальну роль, що його (вчителя) особистість 

впливає на дитячу свідомість набагато більше, ніж це можна досягнути 

іншими методами. До цієї теми зверталося чимало вчених, педагогів. Всі 

вони по своєму бачили ці риси, але в цілому їхні погляди мали один 
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характер, ніби доповнювали один одного. Сьогодні освітнім закладам 

потрібні педагоги-майстри своєї справи.  

Сучасна школа з огляду на зміни в освітній системі ставить нові 

вимоги до вчителя. Загалом їх можна поділити на такі групи:  

1) вимоги як до представника суспільства і виконавця найважливішого

соціального замовлення. До речі, такого ж погляду дотримується школа 

західних країн; 

2) у ній центральною вимогою постає педагогічне мислення, яке

включає в себе визначення педагогічних проблем, їх вирішення і аналіз 

конкретних педагогічних ситуацій; 

3) стосується професійної підготовленості та загального розвитку

вчителя. 

Важливими є педагогічні вміння, серед яких можна виділити такі: 

передбачати і розв’язувати педагогічні ситуації та проблеми, розуміти свого 

співрозмовника, вивчати психологічні особливості дітей, уміння формувати 

душу вихованця відповідно до вимог суспільства.  
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Учитель повинен володіти педагогічною інтуїцією, щоб миттєво 

зорієнтуватися в конкретній ситуації. Не менш важливим є здатність 

доступно передавати знання. Для цього необхідний і творчий підхід, і 

образність мовлення, і переконливість та ін. Для успішного здійснення своєї 

діяльності вчитель має володіти певними здібностями, а саме перцептивно-

рефлексивними, проективними, конструктивними, комунікативними, 

гностичними та організаторськими.  

Професійна компетентність учителя є необхідною умовою 

ефективності процесу навчання.  

Професійним педагогом вважають людину, яка: 

► успішно вирішує завдання навчання і виховання, готує для

суспільства потрібний «соціальний продукт» – випускника з бажаними 

психологічними якостями (об’єктивні критерії);  

► особисто прихильна до професії, мотивована до праці в ній,

задоволена професією (суб’єктивні критерії); 

► досягає бажаних сьогодні суспільством результатів у розвитку

особистості учнів (результативні критерії); 

► засвоює норми, еталони професії, досягає майстерності у ній

(нормативні критерії); 

► прагне індивідуалізувати свою працю, а також усвідомлено розвиває

індивідуальність засобами професії (індивідуально-варіативні критерії); 

► досягає необхідного рівня професійних якостей, знань і вмінь

(критерії наявного рівня); 

► разом з тим має і усвідомлює перспективу, зону свого найближчого

професійного розвитку, роблячи все для її реалізації (прогностичні 

критерії);  

► відкрита для постійного професійного навчання, накопичення

досвіду (критерії професійної навченості); 
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► збагачує професійний досвід професії за рахунок особистого

творчого внеску (критерії творчості); 

► соціально активна у суспільстві, шукає резерви вирішення проблем,

не боїться потрапити в умови конкурентоздатності освітніх послуг 

(критерії соціальної активності);  

► віддана педагогічній професії, прагне підтримувати навіть у

складних умовах честь і гідність, професійну етику (критерії професійної 

прихильності);  

► готова до якісної і кількісної оцінки своєї роботи, вміє сама це

робити, готова до диференційованої оцінки своєї роботи у балах, категоріях, 

спокійно ставиться до участі у професійних іспитах, тестах (якісні і кількісні 

критерії).  

Виділяють основні компоненти професійно-педагогічної 

компетентності:  

– етичні установки вчителя;

– систему психолого - педагогічних знань;

– систему знань у сфері предмета, який викладається;

– загальну ерудицію, засоби розумових і практичних дій;

– професійно-особистісні якості.

Професійно компетентними педагогами слід називати виключно 

позитивно замотивованих людей з нестандартним, творчим підходом до 

педагогічного процесу. Відповідальне ставлення до викладання поєднується 

у таких учителів з вірою у здібності своїх учнів. Найважливішим 

показником висококваліфікованої педагогічної роботи залишається 

прагнення або бажання бути хорошим учителем. У підсумку професійний 

успіх визначає сама особистість.  

Сучасному вчителю для продуктивного виконання професійних обов’язків 

необхідна розвинута здатність до саморозвитку, потреба у творчій 

діяльності, самовизначенні, самоосвіті, конкурентоспроможності 

(автономізаційна компетентність). 
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При цьому слід враховувати готовність, спроможність та потребу 

вчителя жити за традиційними моральними нормами (моральна 

компетентність). А формування цих норм можливе лише на підґрунті 

особистісних якостей учителя, а саме: терпимості, доброзичливості, 

чуйності, врівноваженості, витонченості, толерантності, людяності, 

рефлексії.  

Стосунки вчителя та учня в історії світової культури завжди 

визнавались найглибиннішими в процесі передання та засвоєння досвіду 

культурно-історичного творення, досвіду осягання часу індивідуальної та 

соціальної історії, досвіду бути людиною. 

Педагогічний колектив ліцею поставив  за мету створити у закладі 

оновлене освітнє середовище, в якому був би відображений багаторічний 

колективний досвід роботи в організації якісного навчання та виховання 

сучасної молоді.     
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Мета сучасної початкової школи − становлення особистості дитини, 

цілеспрямоване виявлення і розвиток здібностей, формування вміння і 

бажання вчитися. Цьому значною мірою сприяє курс «Розвиток творчих 

здібностей (4-В клас, класовод Зелена О. М.), головне завданням якого – 

розвивати творче мислення, різні види пам’яті, уяву, фантазію.  

Одне з основних завдань вчителя – навчити дітей міркувати, грамотно 

обґрунтовувати свою точку зору, самостійно приймати рішення. Саме 

цьому сприяють заняття «Розвиток креативного мислення» (2-В клас, 

вчитель Яремчук О. Ю.).  

Пізнання учнями об’єктивного світу на уроках здійснюється через 

конструктивну взаємодію між учителем та учнями. Специфіка 

конструктивної взаємодії в підсистемах «учитель – клас», «учитель – учень» 

полягає в тому, що основна увага вчителя спрямовується не на результат 

засвоєння певних знань, а на процес його досягнення. Тому уроки частіше 

проводяться з використанням інтерактивних методів навчання.  

В основу інклюзивної освіти покладено ідею забезпечення однакового 

ставлення до всіх суб’єктів освітнього процесу з акцентом на створенні 

спеціальних умов для дітей з особливими потребами. Отримання такими 

дітьми якісної загальної та допрофесійної освіти є одним із пріоритетних 

напрямків роботи ліцею, передумовою їх успішної соціалізації, чинником 

забезпечення повноцінної участі в житті суспільства.  

Головним завданням закладу  є залучення учнів до активної життєвої 

позиції, допомога в пізнанні себе та оточуючих. Учні з особливими 

освітніми потребами є активними учасниками навчально-виховного 

процесу. Залучаючи дітей до позакласної роботи, учитель спрямовує учня 

на всебічний розвиток особистості, соціалізує його, формує позитивний 

соціально-психологічний статус у колективі.  

Завданням факультативу «Інформатика» (6-В клас, вчитель Крисюк В. 

М.) є формування у дітей вмінь працювати з інформацією та навчити 

використовувати сучасні способи та програмні засоби її представлення. 
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Учні вчаться створювати колажі, публікації, презентації. Використовують 

різні засоби: підручні матеріали для створення колажів, програму 

PowerPoint для створення слайдових презентацій, сервіс PowToon для 

створення скрайбінг-презентацій, сервіс Wikiwall для створення спільних 

публікацій та електронних стінгазет.  

Учасники клубу «У колі друзів» вчаться бути свідомими громадянами. 

Громадянська компетентність є важливою складовою формування 

випускника сучасної української школи. Щоб стати активними 

відповідальними громадянами, школярі розвивають не лише знання, а й 

володіння такими навичками, як: формулювати, комунікувати й 

відстоювати власну думку; бути впевненим в собі, готовим діяти чи 

отримуватися від необдуманих дій; співпрацювати з різними людьми; 

поважати себе та інших; виявляти громадянську ініціативу.  

Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, 

культурних, професійних та економічних контактів. Ось тому на 

факультативних заняттях ми вчимо дітей, як ознайомити іноземців з нашою 

країною, як зацікавити їх нашими звичаями, традиціями, культурою. 

Позакласну роботу ми продовжуємо і в літньому мовному таборі, метою 

якого є популяризація мови, підвищення мотивації учнів до її вивчення, 

формування комунікативної компетенції, розвиток творчого потенціалу 

кожного учня, виховання комунікативної потреби у пізнанні своєї країни та 

інших країн і народів.  

Творчо  працює літературна студія, яку очолюють учителі української 

мови та літератури Н.Р.Марценюк, О. Б. Романюк. Метою теоретичних і 

практичних занять є створення умов для оптимальної соціальної та творчої 

самореалізації юних обдарувань, інтелектуального самовдосконалення, 

формування медіакультури у профільній орієнтації учнів, стимулювання їх 

активності у пошуках професії, а також вивчення основ журналістської 

майстерності.  
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З метою активізації науково-дослідницької діяльності здобувачів 

освіти у ліцеї  відбуваються засідання секцій  наукового товариства 

«Ерудит». Головною метою діяльності шкільного наукового товариства є 

розвиток пізнавальної активності та творчого потенціалу учнів у процесі 

поглибленого вивчення і наукового дослідження ними однієї із галузей 

наук. Його  учасники беруть участь у міських та обласних  конкурсах-

захистах науково-дослідницьких робіт,  займають призові місця у секціях 

«Зарубіжна література», «Правознавство», «Історія»  «Математика»,  

«Інформатика». 

На всіх етапах ДЕД в ліцеї працював постійно діючий семінар за темою 

дослідно-експериментальної роботи, було проведено педагогічну раду 

«Особливості організації НВП з метою формування інтелектуально-

пізнавальних, морально-естетичних цінностей школяра»; круглі столи: 

«Створення моделі інноваційного навчального закладу «Школа розвитку» 

через призму науковості», «Особливості соціалізації індивіда в умовах 

інформаційного суспільства»; проблемний семінар «Соціалізація дітей з 

особливими потребами: корекція психофізичного розвитку»; тренінгові 

заняття з питань соціалізації особистості школяра. 

Творчою  групою розроблено зміст змін компонентів освітнього 

середовища,  що забезпечать успішну соціалізацію школярів,  цілі його 

оновлення  та форми реалізації у  навчально-виховному  процесі.  

Результати дослідно-експериментальної роботи педагоги  

представляють   на міській виставці дидактичних та методичних матеріалів 

«Творчі сходинки педагогів».  

У ліцеї створено методичну добірку матеріалів з досвіду роботи 

вчителів школи щодо створення психолого-педагогічних умов соціалізації 

школярів.  

Ефективність діяльності педагогічного колективу засвідчила участь 

ліцеїстів в інтелектуально-творчих змаганнях. Порівняльний аналіз показує, 
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що кількість призових місць, які вихованці виборюють в інтелектуальних, 

творчих змаганнях, щороку поступово збільшується. 

Інноваційна діяльність ліцею дала можливість: 

– оновлення освітнього середовища;

– розширення рольового простору кожної дитини завдяки її залученню

у систему суспільно корисних справ; 

– гуманізації міжособистісних стосунків, створення позитивного

мікроклімату у дитячих колективах; 

– забезпечення єдності навчання і виховання в контексті соціалізації

особистості; 

– підвищення рівня психолого-педагогічної культури учасників

освітнього процесу; 

– забезпечення психолого-педагогічного супроводу соціалізації учнів

на різних вікових етапах; 

– використання інноваційних освітніх технологій для формування

цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності 

учнів;  

– аналізу, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду,

накопиченого у процесі дослідно-експериментальної роботи. 
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Професійне самовизначення випускників як умова 

соціалізації та адаптації у сучасних умовах 

НЕ вести дітей за собою, а навпаки, 
навчити їх самостійно вести себе по життю. 

         Ф.Дольто 

Головне завдання сучасного освітнього закладу – це створення 

прогресивної системи з високою якістю освіти, яка б сприяла становленню 

компетентної особистості. Школа, як простір життя, має готувати своїх 

вихованців до змін, розвиваючи в них такі якості як мобільність, динамізм, 

конкурентоздатність.  Входження молодого покоління в глобалізований, 

динамічний світ, у відкрите суспільство підвищує роль життєвої, 

професійної і соціальної компетентності учнів. 

       Метою повної загальної освіти, за Концепцією Нової Української 

школи, є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка 

усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та до 

цивілізованої взаємодії з природою,  має прагнення до самовдосконалення і 

навчання впродовж життя, готова до свідомого професійного і життєвого 

вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. 

      Ситуація, що складається на ринку праці, вимагає від особистості 

певних якостей. Система освіти має формувати таку якість як професійний 

універсалізм – здатність змінювати сфери і способи діяльності. Соціальне 

замовлення часу можна визначити такою формулою : Від гарного фахівця – 

до гарного працівника. 

Правильний вибір професії — це моральне задоволення, висока 

самооцінка. Водночас це й висока продуктивність праці, висока якість 

організації. Вибір професії — точка, в якій сходяться інтереси особистості 

та суспільства, де можливе й необхідне поєднання особистих і загальних 

інтересів (Додаток 8). 
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Завданнями профорієнтації у освітньому закладі є ознайомлення учнів 

з професіями та правилами їх вибору, рекомендованими Міністерством 

освіти і науки України; виховання в молоді спрямованості на самопізнання і 

власну активність як основу професійного самовизначення; формування 

вміння зіставляти свої здібності з вимогами, необхідними для набуття 

конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння 

професією; забезпечення розвитку професійно важливих якостей 

особистості (Додаток 8). 

     У напрямку профорієнтаційного самовизначення випускників у КЗ 

ЗЗСО Луцький ліцей №3 працюють  практичний психолог, соціальний 

педагог, учителі всіх навчальних предметів, класні керівники, інші члени 

педагогічного колективу, фахівці різних служб. 

Профорієнтаційна робота у школі із старшокласниками складається 

з таких компонентів: професійна інформація, професійна діагностика, 

професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація.  

Професійна інформація — психолого-педагогічна система 

формування в особистості активної профорієнтаційної позиції, що 

відповідає суб'єктивним і об'єктивним умовам вільного та свідомого 

професійного самовизначення особистості. Вона дає школярам змогу 

ознайомитися з різними професіями, зі змістом трудової діяльності в галузі 

кожної з них, з вимогами, які ці професії висувають до людини, а також з 

тим, де ними можна оволодіти. Завдяки такій допомозі учні виявляють свої 

індивідуальні схильності, психофізіологічні можливості, вміння зіставити їх 

з вимогами тієї професії, до якої вони мають інтерес і нахили, щоб 

прийняти правильне рішення про свою придатність до професійної 

діяльності в обраній галузі праці. 

Професійна діагностика — система психологічного вивчення 

особистості з метою виявлення її професійно значущих властивостей і 

якостей. 
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У ліцеї розроблено електронний діагностичний кабінет на платформі G 

Suite for education (http://testoteka.iod.gov.ua), де кожен користувач (за 

умови реєстрації) має можливість пройти психологічну діагностику та 

отримати характеристику за результатами тестування. Доступною є 

діагностика для учнів 9–11 класів за тестами: 

– Діагностика структури ціннісних орієнтацій (С. Бубнов);

– Рівень соціалізації старшокласників (І. Рожкова);

– Оцінювання комунікативних і організаторських схильностей

(КОС-2), (В. Синявський, Б. Федоришин); 

– Діагностика структури навчальної мотивації  учня (Є. Замфір);

– Опитувальник «Карта інтересів» (А. Голомштока) для

діагностики професійної спрямованості здобувачів освіти; 

– Диферійційно-діагностичний опитувальник «Я надам перевагу

« (Є.Клімова); 

– Опитувальник «Ваша майбутня професія» (Л.Лучко) для

визначення мотивів вибору професії; 

– Опитувальник «Визначення ключових компетентностей

школярів». 

Пропонований комплекс діагностичного інструментарію надає 

можливість користувачам пройти психологічну діагностику, отримати 

характеристику та рекомендації за результатами тестування. Цей комплекс 

передбачає консультації з психологом, групове обговорення та вирішення 

наявних труднощів, також пропонує певні комплексні тренінгові програми. 

Сервіс наповнюється  науково-методичними рекомендаціями педагогів, 

класних керівників щодо діяльності у профорієнтаційній роботі з  учнями, а 

також іншою корисною інформацією та посиланнями. 

Професійна консультація – надання особистості на основі її 

вивчення науково обґрунтованої допомоги щодо найоптимальніших для неї 

напрямів і засобів професійного самовизначення. 
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Професійна консультація має на меті навчити учнів прийомів 

самооцінки своїх якостей, щоб встановити їх відповідність вимогам 

професії. Мріючи про ту чи ту професію, школярі повинні водночас 

замислюватися, чи справді вони годяться для такої роботи. Щоб відповісти 

на це питання, вони мають знати вимоги професії до її носія. Такі вимоги 

розроблено до багатьох професій. 

Аналогічні консультації слід надавати і батькам учнів, щоб вони 

серйозніше підходили до обрання майбутньої професії дітьми, змогли 

певною мірою допомогти їм у цьому. До професійної консультації 

залучають також медичних працівників школи, які знають перелік 

медичних протипоказань стосовно основних професій і можуть запобігти 

небажаним випадкам, коли учням доводиться змінювати професійну 

орієнтацію вже на етапі відбору. 

Професійний відбір — система роботи, спрямована на надання 

допомоги учневі у визначенні й виборі конкретної професії на основі 

виявлення й оцінки його загальних і спеціальних здібностей, здатностей, 

інтересів, потреб і об'єктивних умов професійної підготовки і 

працевлаштування. 

Професійний відбір здійснюють навчальні заклади, що висувають до 

вступників конкретні вимоги, або установи, які приймають випускників на 

роботу. На цьому етапі з молодими людьми слід проводити роз'яснювальну 

роботу. Вони повинні усвідомити: якщо у них є  певні недоліки, що не є 

відхиленням від абсолютно важливих професійних вимог, то, 

попрацювавши над собою, можуть їх подолати й досягнути професійної 

майстерності. 

Професійна адаптація — процес пристосування людини до 

професійної діяльності, її умов; досягнення бажаної продуктивності праці й 

відповідності між професійними намірами, інтересами, якостями 

особистості та вимогами до діяльності. 
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Здійснюється тоді, коли учень уже обрав професію і перебуває на 

стадії оволодіння нею. Ознаками професійної адаптації є: збереження і 

розвиток здібностей і схильностей до обраної професійної діяльності, збіг 

суспільної та особистої мотивації праці, яка залежить від її змісту, впливу 

сім'ї та виробничого оточення. Професійна адаптація здійснюється разом із 

суспільною адаптацією, її результативність значною мірою залежить від 

того, як школа зуміла закласти основи адаптації. 

Завершальним етапом психологічної та практичної підготовки 

здобувачів освіти до трудової діяльності є їх правильна професійна 

орієнтація. 

Професійна орієнтація — система організації та проведення 

навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями необхідних 

знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного 

вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних 

професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно 

значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку. 

Тому сучасний підхід у профорієнтації – особистісно-орієнтований 

– передбачає своєчасну підтримку та розвиток тих особливостей та

характеристик особистості, які будуть передумовою майбутньої успішної 

професіональної діяльності, сприяють пізнанню оточуючого світу, 

самопізнанню, самореалізації особистості, усвідомленню власної ролі у 

виборі професії, прийняття відповідальності за нього. 

 Важливу роль у професійній орієнтації школярів відіграють 

факультативні курси, які були введені в рамках дослідно-експериментальної 

роботи «Створення психолого-педагогічних умов соціалізації особистості 

школяра». Значна їх частина орієнтує старшокласників на конкретну 

професію і дає їм певний обсяг знань, умінь і навичок з цієї професії, 

можливість розвитку ключових компетентностей.  

Сучасний  освітній заклад  має готувати не лише носія знань, а й 

творчу особистість,  яка здатна використовувати здобуті вміння та навички 
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для конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя, 

тобто формувати компетентну особистість. Розвиток у школяра 

самостійності, здатності до самоорганізації, саморозвитку, самовиховання, 

самоосвіти, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров'я  – це 

одне з першочергових завдань сучасної освіти.     

  Відомо,  що  соціальна  активність  не  є  вродженою  якістю  

особистості. Вона  формується  у  процесі  життя.  Необхідно  підкреслити,  

що  досить ефективно  цей  процес  відбувається  у  юнацькому  віці.  Як  

стверджують психологи,  юнацький  вік  є  періодом  значних  зрушень  у  

розвитку самосвідомості  особистості:  спостерігається  висока  

сприйнятливість процесів,  що  відбуваються  в державі;  велике  прагнення  

до  самопізнання  власного “Я”, та пізнання свого краю, вивчення історії, 

традицій, культури тощо. 

   Важливу роль у реалізації компетентнісного підходу та професійного 

самовизначення відіграє психологія. Введення факультативного курсу 

«Психологія» для учнів 11 класу,  надало  можливість отримати знання про 

людину, створити умови для розвитку суб'єктивної творчості  й пізнати 

самого себе, забезпечити психологічний супровід професійного 

самовизначення випускників. 

Мета курсу реалізується у процесі вирішення комплексу навчальних і 

виховних завдань: виховання в учнів ставлення до себе як суб’єкта 

майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своєї індивідуальної 

неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього 

професійного успіху; активізація процесів самопізнання, самооцінки та 

актуалізація потреби у самовдосконаленні; формування системи знань учнів 

про зміст та структуру світу професій, сучасні вимоги соціального 

середовища до фахівців на ринку праці, стратегію і тактику реалізації 

визначених напрямів власного кар’єрного зростання у майбутньому; 

ознайомлення учнів із способами і прийомами прийняття обґрунтованих 

рішень про вибір майбутньої професії, забезпечення їх практичним 
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досвідом пошуку необхідної інформації для розробки або ж удосконалення 

стратегії професійного зростання у майбутньому.  

 У процесі вивчення знань з психології  ми ставили за мету не лише 

засвоення основних понять предмета (набуття понятійних знань). 

Старшокласникам, для яких характерні постійні питання «Хто я?», «Який 

я?», теоретичні поняття з психології мають меншу цінність порівняно з  

життєвими знаннями, уміннями себе вести в тій чи іншій ситуації.  

На факультативних заняттях одинадцятикласники отримують основи 

психологічних знань про себе і про інших, розвивають навички 

психологічної та фізичної саморегуляції, формують психологічно вірні 

уявлення про шляхи подолання проблем у спілкуванні, знайомляться із 

багатством внутрішніх станів і переживань людини, розвивають конкретні 

життєві вміння та навички, необхідні людині будь-якої професії та будь-

якого віку. 

Останнім  часом  суспільство  вимагає  від  школи  виконання 

соціальної функції,  а  саме:  введення  дитини  за  допомогою  навчання  у 

розгалужену структуру  соціальних  ролей.  Залучення  учнів  до  участі  в 

позакласній,  позашкільній  роботі  сприяє  набуттю  ними  соціального 

досвіду,  тобто відбувається  процес соціалізації особистості,  підготовка до 

виконання  своєї ролі в суспільстві. Адже особистість розвивається через 

активні суспільні дії,  свідомо  перетворюючи  і  навколишнє  середовище,  і 
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себе  в  процесі цілеспрямованої діяльності. Вчені  по-різному  висвітлюють 

зміст  поняття «соціалізація».  На  нашу  думку,  слід  дотримуватися 

визначення  соціалізації «як  двостороннього процесу,  що  включає  в  себе, 

з  однієї сторони,  засвоєння  індивідом соціального досвіду,  соціальних 

ролей,  норм,  цінностей шляхом входження в соціальне середовище, 

систему соціальних зв’язків,  з  іншої сторонни — процес активного 

відтворення  індивідом  системи  соціальних  зв’язків  за  рахунок його 

активної діяльності,  активного включення в соціальне середовище». 

Соціалізація охоплює всі процеси залучення до культури,  комунікації 

і навчання,  за  допомогою  яких  особистість  набуває  здатності  брати 

участь  у суспільному  житті. 

Ступінь впливу загальноосвітнього навчального закладу на 

конструктивну соціалізацію дітей , на професійний вибір молоді  залежить 

від тієї ролі, яку він відіграє в конкретному мікросоціумі, від тих факторів, 

що визначають стан навчально-виховної роботи в ньому. 

Упродовж останнього часу відбулися значні зміни в освітньому 

середовищі, змінився сам процес передачі інформації, змінився вчитель і 

сам учень. Ці зміни відбулися із світоглядом наших дітей та інформаційним 

простором, у якому проходить соціалізація школярів. 

Запропонована на такій основі освіта зможе забезпечити не тільки 

розрізнену предметну, а й цілісну компетентністну освіту.  Освітні 

компетентності учня будуть відігравати багатофункціональну роль, що 

виявлятиметься не тільки у школі, а й у родині, колі друзів, майбутньому 

професійному виборі, соціальній адаптації (Додаток 5). 

З метою визначення рівнів та компонентів соціалізованості 

старшокласників в умовах експериментального ЗЗСО було проведено 

дослідження серед учнів 10-11 класів. Опрацювання отриманих результатів 

показало, що 35 % мають високий ступінь соціалізації; 55% - достатній та 

середній ступінь розвитку соціальних якостей; 20% спостерігається низький 

ступінь розвитку соціальних якостей (Додаток 4). 
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      З кожним роком українська 

освіта стає більш відкритою. 

Частіше впроваджуються нові 

освітні технології та програми, 

освітні проєкти, засновані на 

передовому досвіді, які 

підтримуються міжнародними 

програмами. Завдяки цьому 

наша освіта збагачується певним досвідом, технологіями, підходами, 

методами, які підвищують якість навчання і виховання, збагачують та 

урізноманітнюють знання учнів. Одним із таких методів, який ефективно 

використовується в напрямку професійної освіти з учнями старших класів у 

Луцькому ліцеї №3 є метод проєктів. 

Запропонований проєкт, над яким працюють випускники  “Моя 

майбутня професія: шлях до 

успіху”, та просвітницькі, 

виховні заходи, що 

проводяться в рамках 

проєкту, спрямовані на 

формування 

відповідальності, 

самокритичності, вміння 

самостійно приймати 

рішення, соціальне становлення 

особистості, професійний вибір і, як наслідок, орієнтують на життєвий 

успіх.  

Перед кожним випускником постає питання: «Ким бути?». І важливо 

вирішити його правильно, із урахуванням своїх інтересів та нахилів, потреб 

ринку праці в тих чи інших фахівцях, оскільки якщо не зважати на цей 

критерій, то дуже легко можна виявитися  «дипломованим» безробітним. 
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Випускник – людина, яка 

здатна реалізувати себе в будь-

якій справі, використовувати 

знання для вирішення 

теоретичних і практичних 

завдань. 

Підвалини професійного 

самовизначення особистості 

формуються  під час шкільного 

навчання, на яке суспільство покладає задачу підготувати дитину до 

життєвого самовизначення та самореалізації, в тому числі і у професійній 

сфері. Саме в освітньому закладі молоді люди 

роблять перший у своєму житті вибір напряму 

майбутнього професійного шляху. Цей процес 

являє собою найважливішу складову розвитку 

особистості і є обов'язковою умовою її 

подальшої професіоналізації. При цьому 

відбувається формування ставлення 

особистості до себе як до суб'єкта майбутньої 

професійної діяльності, а результатом виступає 

її готовність до професійного самовизначення, 

тобто визначення варіантів самореалізації у певній професійній діяльності в 

умовах сучасного ринку праці. 

 Мета професійної освіти – формування особистості, яка буде здатна 

отримувати глибокі знання, професійні навички, вільно орієнтуватися, 

самореалізуватися, саморозвиватися і самостійно приймати правильні, 

морально-відповідальні рішення в умовах мінливого світу.  

Головним завданням у використанні методу проєктів — зацікавити 

учнів у набутті досвіду, який може стати їм у нагоді в подальшому житті, 

сформувати певні навички та знання поведінки, стилю життя. 
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Метод проєктів — це модель виховання або соціально-

психологічного розвитку, в центрі якої знаходиться учень та продуктивне 

спілкування, спрямоване на спільне розв’язання певної проблеми, 

формування  вміння розподіляти функції, працювати в групах, формувати 

відповідальність, критичне мислення.  

Результатом роботи за проєктною технологією є формування 

життєвих компетентностей, які забезпечать успіх у подальшій практичній 

діяльності. 

До основних компетентностей, які формуються в процесі проєктної 

діяльності і яких потребує сучасне життя належать: 

 соціальна зрілість, пов’язана з готовністю брати на себе 

відповідальність, ініціативність ; 

 володіння комунікативними навичками, що передбачає 

опанування усним і писемним спілкуванням, формування вмінь 

вести дискусію, лаконічно й аргументовано відповідати на 

запитання, координувати свої дії, працювати в команді; 

 інформаційні компетенції, які передбачають розвиток умінь 

орієнтуватися в інформаційному просторі, критично 

осмислювати й використовувати різноманітну інформацію; 

 здатність до саморозвитку й самоосвіти, прагнення постійно 

навчатися та вміння самостійно конструювати свої знання, 

здійснювати самоаналіз, самоконтроль і самооцінку; 

 здатність до раціональної продуктивної, творчої діяльності, що 

передбачає наявність умінь планувати свою роботу, комплексно 

поєднувати знання з різних галузей для вирішення проблеми; 

 презентаційні вміння, навички естетичного оформлення 

результатів досліджень тощо. 

Основна мета навчально-виховної роботи — створення  оновленого 

освітнього середовища, яке допоможе учневі в соціальній орієнтації та 

самореалізації в суспільстві. 
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Соціальний розвиток учня в сучасній школі відбувається через: 

 становлення гендерних ролей;

 сприяння професійній орієнтації та соціальній адаптації

випускника;

 забезпечення громадянської свідомості учня;

 осмислення власного «Я» та орієнтація на життєвий успіх;

 забезпечення практичної підготовки учнів до дорослого життя.

Ці завдання реалізуються через модель випускника ліцею. 

(Додаток 9). 

Соціалізація є двобічним процесом, який включає в себе засвоєння 

дитиною соціального досвіду та активне його відтворення, що відбувається 

через діяльність і спілкування. Ознаками соціальної зрілості дитини є 

наявність сформованих світоглядних позицій, цілісне уявлення про себе та 

своє місце в суспільстві ( Додаток 7). 

Отож особистість, яка успішно підготовлена до життя − знає себе, 

адекватно оцінює свої життєві та професійні шанси на успіх, уміє ставити 

мету та знаходити засоби її досягнення. Така особистість володіє культурою 

стосунків у колективі, має високий ступінь моральної свідомості, 

усвідомлює морально-етичні проблеми, над якими задумуються дорослі, її 

моральне  самовизначення опосередковане не тільки процесами пізнання, а 

й міжособистісними відносинами. 

Процес соціального розвитку учня – це процес засвоєння та активного 

відтворення індивідом соціального досвіду, системи соціальних зв’язків та 

відносин в його власному досвіді. В процесі та підсумку соціального 

розвитку дитина набуває якостей, переконань, цінностей, суспільних форм 

поведінки, які необхідні їй для життєдіяльності в суспільстві. 

Отже, роль освітнього закладу в процесі соціалізації не зводиться 

лише до передачі знань, умінь та навичок , а здійснює вплив самим 

характером виховання, життєдіяльності дитини у школі, де учні засвоюють 
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Психолог-
консультант 

Психолог-
консультант 

- Підвищення 
професійної 
майстерності. 
- Зацікавленість учнів 
своїм предметом. 
- Посилення інтересу 
до навчання. 
- Залучення учнів до 
пошуку, дослідження. 
- Відчутність 
реальних результатів 
своєї праці. 
- Задоволення в 
інтелектуальному 
розвитку. 

Співпраця 

Співпраця 
-Творча 
самореалізація. 
- Задоволення 
потреби в 
саморозвитку та 
самовдосконаленні. 
 - Заміна 
авторитарного стилю 
спілкування 
демократичним. 
- Проект як складник 
синергетичної моделі 
освіти. 

Учасники 

Учасники 
- Поглибленя змісту 
навчального 
матеріалу. 
- Розвиток 
когнітивної сфери. 
- Розвиток 
креативних 
здібностей. 
- Свобода вибору. 
- Уміння працювати 
в команді. 
- Підготовка до 
конкурсів, науково-
дослідницької 
діяльності. 

ціннісні орієнтації, моральні норми, які мають забезпечити їм перехід до 

дорослого життя та професійного становлення. 

Діяльність практичного психолога в закладі освіти передбачає 

створення умов для успішної соціалізації та адаптації здобувачів освіти, як 

процесу набуття ними соціальної та професійної компетентності, 

формування і створення їх як особистостей, входження в активне 

громадське та суспільне життя. 

Результат проектної діяльності, як творчої співпраці членів 
команди 
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Розвиток продуктивного мислення  

як засіб формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти 

НУШ заклала ключові принципи нового Державного стандарту 

початкової освіти:  будь-яка дитина має право на здобуття початкової освіти 

без обмежень та утисків; цінність дитинства — визнане право дитини на 

навчання через гру та інші методи; радість пізнання — організація 

освітнього процесу через дослідницьку та проєктну технологію так, щоб 

приносити радість дитині; розвиток особистості — формування 

самостійного та незалежного мислення учнів замість системи непотрібних 

знань. 

Перехід від «знаннєвої» школи до школи «компетентностей» ось, що 

відбувається вже сьогодні  і завдання закладу освіти  – допомогти 

дитинісоціалізуватися та адаптуватися до нових умов життя, з метою 

успішного оволодіння ключовими компетентностями. 

Проблема соціалізації дитини у сучасній педагогіці постає на 

першемісце.  Одним із важливих завдань освіти є формування в учнів 

самостійно здобувати знання та вчитися. Школа має навчити здобувачів 

освітикомунікативності, мислити нестандартно, гнучко, залежно від 

ситуації. 

Концепція Нової української школи спрямовує на новий 

компетентнісний зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, 

потрібних для успішної самореалізації в суспільстві і житті, орієнтацію 

освітнього процесу на досягнення результату, що відображається 

ключовими компетентностями, але не обмежується ними 

Людину, яка багато знає, можна назвати інтелектуальною, а от 

розумною – скоріше ту, яка вміє мислити, продукувати ідеї. Власне такі 

люди є національним багатством кожної країни. 
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Як пробудити у дитини радість до творчості та пізнання? Як 

розвинути її здібності й уміння мислити сміливо, творчо, нестандартно? 

Великого значення набуває вибір підходів до процесу соціалізації 

особистості в освітньому соціалізуючому просторі. Нова українська школа 

— це не сидимо і не дивимося весь час на екран чи на дошку, а постійно 

співпрацюємо у команді. Це головний критерій успішної соціалізації учня. 

Працюючи в команді здобувач освіти, легше оволодіває 

особистісними компетентностями. Найчастіше це відбувається під час гри, 

тому, що в її умовах засвоєння навчальної  програми значно успішніше. 

Молодший шкільний вік є 

найбільш сприятливим для 

розвитку пізнавальної сфери у 

дітей. Навчання повинно бути 

цікавим, захоплюючим, але не 

надто легким, оскільки 

труднощі  - відправні точки 

мислення. 

Сукупність спеціально 

підібраних завдань, вправ, логічних задач, розвиваючих ігор, утворює базу 

для формування стійких знань і вмінь, підвищує інтерес не тільки до 

кінцевого результату, але й до самого процесу пізнання. Все це виховується 

і розвивається під час виконання різних творчих робіт    (складання казок і 

віршів, фантастичні видумки, підготовка проєктів, лепбуків, кейсів, 

проведення майстер-класів тощо).    Тому, залучаючи дітей до творчості, 

створюючи постійно «ситуацію успіху», спонукаючи дитину до активної 

діяльності, ми в змозі виховати творчу  особистість. 

Навчаючи учнів, та, розвиваючи в них пізнавальні інтереси роботу 

спрямовую у такій послідовності: цікаво → знаю → вмію. Якщо вмію добре, 

то навчу інших.  



38 
 

Сучасні діти мають бути відкриті до думок людей і бути готовими 

чути інші думки. 

Власною поведінкою я демонструю це, постійно заохочуючи дітей до 

обговорення. В діалозі використовую такі висловлювання: «мені цікава 

ваша думка», «цікаво почути твої аргументи», «хто зробив інший 

висновок?», «виникли у вас запитання?», «ви погоджуєтеся з думкою?» та 

ін.. 

Обов’язково встановлюємо правила і для тих хто висловлюється, і 

для тих хто слухає.. Це і загальні правила, які клас приймав на початку 

року, і окремі, які встановлюються за потреби, виходячи з етапів уроку. 

Орієнтовний зміст правил 

• Висловлюємося чітко і зрозуміло. 

• Поважаємо кожного. 

• Дотримуємося теми обговорення. 

• Бути терплячим. 

• Поважаємо всіх. 

Такий підхід  сприяє  формуванню позитивного клімату в колективі, 

розвитку відповідних соціальних навичок, демократичних взаємин. 

Правила, які прийняли, допомагають жити в суспільстві загалом. 

Вони визначають певні межі, що є і правом, і обов'язком. Такі привила як 

«говоримо від себе» чи «поважай думку іншого» допомагають мислити, 

але при цьому не ображати інших.  

Здобувачі освіти мають бути готовими виступати перед іншими. 

Висловлювання має бути структуроване з обґрунтуванням власної позиції. 

Для відпрацювань Я-висловлювань пропоную учням алгоритм їх 

побудови. Слід розпочинати з фрази «Я так вважаю тому що…», «Я 

переконаний,  що…», «Виходячи з…. можу зробити висновок, що….» 
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На ранкових 

зустрічах, а саме під час 

обміну інформацією, учні 

можуть вільно 

висловлювати свої ідеї, 

ділитися досвідом і 

певними емоціями.  

Важливо навчити 

школярів дотримуватися  

теми обговорення, не відволікатися під час дискусії. 

У першу чергу стежу за тим, щоб розмова відбувалася в певному 

руслі. Коли виникає необхідність, зосереджую увагу на предметі 

обговорення, використовуючи словосполучення: «пригадаємо про що 

спілкувалися», «що вже чули», «давайте послухаємо….». Скеровую до 

правил спілкування які прийняли. 

Необхідно розвинути навики ставити питання, аналізуючи проблеми 

яку обговорюємо. 

Продуктивне  мислення 

передбачає насамперед аналіз з 

метою з'ясування для себе цілі 

проблеми, розібрати її. Залежно 

від наміру, учні формулюють 

зміст запитань.  Питання не 

мають бути звернені до 

особистості того, хто 

висловлюється. 

Цінними є висновки. У цьому нам допомагає есе яке ми практикуємо. 

Зазвичай розпочинаємо  з 3-5 речень та інструктажу. Важливо висловити 

своїміркування зрозуміло. Учнівські есе будуть цікавішими і 

змістовнішими залежно  від зацікавленості учнів дискусією, кількості 
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аргументів, думок. Таким чином діалог стимулює появу власних 

обґрунтованих рішень і висновків. 

Продуктивного мислення немає без рефлексії (самоаналізу, роздумів 

людини над власним душевним станом). Це дає можливість аналізувати 

свою діяльність. 

Використовую такі засоби, що спонукають до рефлексії: 

 написання есе;

 запитання, які допомагають звертатися до свого внутрішнього світу;

 висловлювання сумніву та критики;

 рольові ігри

 заохочення до розкриття думок і почуттів інших людей тощо.

Важливо привчати дітей рефлексувати й стосовно самого себе. Таку

діяльність організовую на всіх етапах уроку. 

Якщо ж не спонукати дітей до рефлексії, то, опинившись у вирі 

різноманітної інформації, вони легко прийматимуть на віру думку, яку їм 

нав'язують, і можуть піддатися згубному впливу асоціальних елементів. 

Намагаюся створити в класі атмосферу довіри, толерантності. 

Продуктивне мислення передбачає усвідомлення права на 

помилку.  

Розвиток допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, 

вміння самостійно чи в групі 

спостерігати та досліджувати, 

робити припущення і висновки 

– основні напрямки роботи на

уроках. Успішно реалізувати 

їх можливо тільки 

впроваджуючи в освітній 

процес нові підходи до 

організації діяльності учнів. 
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Під час вивчення різник тем використовую  такі прийоми:«Кошик 

ідей», «Складання сенкана», «Рибна кістка», «Плакат думок», «Дискусійне 

кафе» та ін. 

Уроки переорієнтовую з «пояснювального» стилю на здійснення 

самостійного пошуку, стимулюючи максимальну ініціативу учня з 

мінімальним втручанням вчителя. Хід розв’язання завдань пояснюю не 

відразу, а пропоную самим знайти спосіб розв’язання. Школярі 

обговорюють, висувають ідеї, використовуючи метод «розумового 

штурму». 

З перших днів у школі діти вчаться працювати у групах. Їх створюю  

з метою вироблення спільних рішень на основі власних думок. Часта зміна 

груп і розміщення дітей стосовно одне одного дає змогу переходити в іншу 

ментальну позицію. 

Роботу з формування і розвитку продуктивного мислення слід 

розпочинати з першого року навчання з різноманітних за типами, 

тематикою і спрямованістю логічних завдань і вправ. Саме логічні вправи 

являють собою один із засобів, за допомогою якого відбувається 

формування у дітей правильного мислення. При розв’язанні логічних вправ 

учні практично навчаються порівнювати об’єкти, виконувати найпростіші 

види аналізу і синтезу, встановлювати зв’язки між родовими і видовими 

поняттями. 

В атмосфері довіри та взаємодопомоги легко робити відкриття, 

усвідомлювати важливість здобутих знань. Саме за таких умов можливе 

виховання особистості, підготовленої до майбутнього, у якому необхідно 

розв’язувати проблеми та приймати конкретні рішення.    
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Формування інформаційно-цифрової компетентності в умовах 

дослідно-експериментальної роботи 

Сучасних дітей справедливо можна назвати комп’ютерним 
поколінням, адже комп’ютер та Інтернет давно став для багатьох якщо 

не сенсом життя, то важливою його складовою. 

Освіта ХХІ століття спрямована на формування інформаційно-

цифрової компетентності як однієї з ключових. 

Пріоритетним завданням на сучасному етапі розвитку системи освіти в 

Україні  є підвищення її якості, що виступає основою формування 

соціально зрілої творчої особистості. Цьому сприяє організація освітнього 

процесу, яка здійснюється на основі компетентнісного підходу. 

Нова українська школа має сформувати в учня десять ключових 

компетентностей, серед яких виокремлена інформаційно-цифрова 

компетентність, яку Європейський парламент та Рада Європейського Союзу 

ще у 2006 році назвали ключовою складовою для навчання людини 

упродовж усього життя. Згідно з цим, цифрова компетентність передбачає 

впевнене та критичне використання доступних технологій інформаційного 

суспільства для повсякденного спілкування, роботи та відпочинку. 

У час, коли людина стає в залежною від технології, виникає 

необхідність грамотно збалансувати частку залежності від допоміжних і 

основних інструментів інформаційного прогресу, що може забезпечити 

саме інформаційно-цифрова компетентність, яка представляє собою більш 

широке розуміння про знання й навички. Додаються соціальні й емоційні 

аспекти щодо використання й розуміння цифрових засобів і технологій. 

Отже, для повноцінної й ефективної комунікації у ХХІ ст. особистість 

повинна володіти інформаційно-цифровою компетентністю, яка дає змогу 

мінімізувати ризик інформаційного тиску або витоку інформації. 



43 

Основні компоненти цифрової компетентності згідно з DigComp 2.0 

Один  найважливіших компонентів цифрової компетентності – це 

інформаційна та медіаграмотність. Якщо колись людину вважали 

безграмотною, коли вона не вміла читати і писати, то в ХХІ ст. їй потрібно 

володіти вміннями роботи з інформацією (пошук, опрацювання, 

зберігання). Учні для  пошуку інформації в мережі Інтернет 

використовують різні пошукові системи: Google, Meta, Yahoo! , Бінг та ін. 

При опрацюванні інформації та її зберіганні вивчають і використовують 

прикладні програми як загального, так і спеціального призначення, зокрема 

і онлайн програми (bubbl.us, mind42.com, glinkr.net, www.easel.ly, 

desmos.com, https://fin-calc.org.ua/ua/deposit/calculate та ін.). 

Живучи в час прогресу інформаційних технологій, важливим і життєво 

необхідним є вміння працювати з інформацією: аналізувати, перетворювати, 

опрацьовувати та представляти в будь-якому вигляді.  

http://www.easel.ly/
https://fin-calc.org.ua/ua/deposit/calculate
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Завданням курсу “Інформатика” було прищепити дітям вміння 

працювати з інформацією та навчити використовувати сучасні способи та 

програмні засоби представлення інформації. Учні вчилися створювати: 

колажі, публікації, презентації, відео. Використовували різні засоби: 

підручні матеріали для створення колажів, програму PowerPoint для 

створення мультимедійних презентацій, сервіс PowToon  та 

SparkolVideoScribeдля створення скрайбінг-презентацій, сервіс Wikiwall для 

створення спільних публікацій та електронних стінгазет, он-лайн сервіси 

для монтажу відео. 

 В ході проведення курсу важливим є виконання таких завдань: 

• збагаченнясвідомостіучнівактуальнимизнаннями про природу, 

суспільство, техніку, людину; 

● формування у дітей умінь та навичок розумової і практичної

діяльності; 

● розвиток емоційно-чуттєвої сфери і ціннісно-смислового осередку

особистості дитини; 

● сприяння становленню і активізації особистості учня, виявлення його

творчих умінь та здібностей; 

● формування класного колективу як сприятливого середовища

розвитку і життєдіяльності дитини. 

Працюємо з інформацією: 

1. Створення та представлення колажів.

Колаж – це універсальний засіб методико-педагогічного, освітнього 

впливу на учнів, характерними ознаками якого є оригінальність форми і 

змісту. За формою колаж нагадує плакат або стінгазету. У центрі 

знаходиться ключове поняття-ядро, а навколо нього розташовуються 

поняття-супутники, які створюють його оточення. За змістом колаж 

характеризується інформативністю і наочністю – велика кількість картинок, 

зображень, коротка різнопланова текстова інформація, наявність схем, 

діаграм, зв’язків. 
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 Працюючи в групах, діти вчились добирати, опрацьовувати і 

представляти інформацію у вигляді колажів на тему «Цивільна оборона», 

«Радіоактивне забруднення середовища», «Стихійні лиха». 

Використання техніки колажу як засобу навчання кардинально 

розширює можливості вчителя у виборі матеріалів і форм навчальної 

діяльності, робить уроки яскравими і цікавими, інформаційно й емоційно 

насиченими. Безсумнівним плюсом в такій роботі є та умова, що кожен 

учень, навіть найслабший і менш активний в психологічному плані, має 

можливість проявити активність і самостійність, власну фантазію і 

творчість. Такий вид роботи має велику загальноосвітню цінність, оскільки 

спрямований на формування у школярів соціальної компетенції, тобто 

здатності самостійно діяти, вибираючи стратегію своєї роботи, на розвиток 

почуття відповідальності за кінцевий результат, уміння публічно виступати 

і аргументовано проводити презентацію кінцевого результату. 
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2. Створення та представлення мультимедійних презентацій.

Представлення інформації у вигляді мультимедійної слайдової 

презентації – можна вважати класичним способом. Але все ж, щоб створити 

якісну презентацію, слід знати безліч тонкощів. Учні опановували правила 

створення цікавих та ефектних презентацій у програмі PowerPoint. 

Презентація – це багатофункціональний наочний інструмент. 

Можливість в одній презентації розмістити великий обсяг 

графічної,текстової та звукової інформації, безпосередньо вплинути на її хід 

дозволяє повністю сфокусувати увагу на важливих моментах, 

продемонструвати значно більший обсяг інформації та наочно довести свої 

аргументи. 

Результативність презентації залежить не тільки від демонстрації 

ефективної графіки чи професійного відео. Для того щоб були максимально 

задіяні усі можливі засоби представлення інформації, необхідно грамотно 

опрацювати зміст. Як правило, мультимедійна презентація містить три 

основні частини: 

- заставка або вступна частина; 

- інформативна частина; 

- висновки. 

Вступна частина – це динамічний та ефектний вступ, який має 

емоційно спрямований характер. 

Завдання цієї частини презентації – привернути увагу слухачів до 

ключових проблем. 

Інформативна частина презентації оснащується детальною системою 

навігації, яка дозволяє переглядати фото- і відеоматеріали, графічні 

компоненти та схеми. 

Висновки подаються, як правило, як 1–2 заключні слайди. 
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Тема «Безпечний Інтернет» є дуже важливою, адже про всі небезпеки, 

які очікують в мережі діти повинні знати. Створюючи презентації у 

програмі PowerPoint на тему «Безпечний Інтернет», учні опанували основні 

правила поведінки в комп’ютерній мережі. Учні зрозуміли, створюючи 

презентацію варто пам'ятати основне правило – не існує хороших чи 

поганих презентацій, існують презентації, які вирішують поставлену мету і, 

які її не вирішують. Ефективною і правильною є презентація, у якій 

досягнуто головної мети оратора – інформувати, переконати або спонукати 

до дії. 

3. Створення публікацій.

WikiWall - це онлайновий сервіс 

для колективного створення Wiki-

газети декількома користувачами. 

Wiki-газета - стінгазета, що дозволяє 

групі учнів розміщувати на сторінці і 

редагувати блоки з текстом, картинками, відео. Результатом є веб-сторінка, 

на яку робиться посилання. Дуже простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс 

дозволяє освоїти сервіс за декілька хвилин. Сервіс дозволяє малювати 

(зручно малювати від руки по клітинках). В якості фону можна вставляти 

будь-яку веб-сторінку, вказавши її URL-адресу. 

Практичне використання сервісу: 

• колективне створення шкільних тематичних онлайн-газет;

• як інтерактивна дошка для роботи в групі;

• колективна робота в проекті (обговорення, формування проекту,

редагування і т.д.); 

• тематичні Wiki-газети;

• як домашнє завдання (з метою закріплення теоретичних знань);

• проведення предметних тижнів (для представлення результатів

діяльності учнів); 

• спільна робота учнів над навчальним проектом;
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• для презентації будь-якої із форм роботи учнів.

Працюючи з даним сервісом, учні спробували себе в ролі журналістів. 

На це заняття були запрошені учні старших класів, які  досягли значних 

успіхів у спорті і під час «прес-конференції» на тему «Спорт – невичерпне 

джерело здоров’я та краси» давали інтерв’ю молодшим здобувачам освіти.  

Це – Мілаковський Даниїл, член Національної збірної з хокею та 

Робітницький Олександр – чемпіон України з ММА. Хлопці демонстрували 

свої нагороди та розповідали історії власного успіху та про свої досягнення. 

Після інтерв’ю учні створювали публікації в сервісі Wikiwall для створення 

спільних публікацій та електронних стінгазет. 

4. Створення та монтаж відео.

У сучасному світі відео проникає в усі сфери людського життя. І все 

більше воно використовується не лише в розважальному аспекті, а й у 

навчальному, виховному, соціальному. Використовується як самостійно у 

вигляді роликів і фільмів, так і у складі мультимедійних програмних 

продуктів. Усе більше ґаджетів дозволяють переглядати відео: нетбуки, 

планшети, смартфони різних типів і виробників. 

Учням  подобається брати участь у створенні роликів на соціальну 

тематику, музичних кліпів, фільмів про власну школу. Долучившись до 

Всеукраїнського уроку доброти, учні створили спільний фільм про 

домашніх улюбленців 6-В класу під назвою "Домашні улюбленці учнів 6-В 

класу Луцького ліцею №3 або Найдобріший та найпозитивніший фільм у 
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світі!!!" Переглянути фільм можна за посиланням: 

https://klasskvitka.blogspot.com/2019/10/2019.html. 

Ми радо  долучився до цієї подіїта  стали учасниками рекорду України 

"Наймасовіший урок доброти, проведений у один час" про гуманне та 

відповідальне ставлення до тварин. Приємно знати, що ми теж причетні до 

встановлення цього рекорду.  

Створення скрайбінг-презентацій. 

Скрайбінг (від англійського scribe — накидати ескізи або малюнки) — 

новітня техніка презентації, у якій мова оратора ілюструється «на льоту» 

малюнками на білій дошці (або аркуші паперу), яка була винайдена 

британським художником Ендрю Парком для Британської асоціації з 

поширення наукових знань. Особливість скрайбінгу полягає в тому, що 

одночасно залучаються різні органи чуття: слух та зір, а також уява людини, 

що сприяє кращому розумінню та запам’ятовуванню. Саме ці особливості 

роблять скрайбінг одним із методів сучасних технологій, який допомагає 

доступно та легко пояснювати складний матеріал, сприяє розвитку освіти, 

презентаціям та доповідям, веденню записів та щоденників. Варто 

відзначити його доступність, адже використовувати цю техніку може кожна 

людина у своїх щоденних справах. 

Сервіс SparkolVideoScribe  дозволяє 

створювати відеоролики з ефектом 

промальовування сюжету від руки. Сервіс 

відзначається простотою використання. У 

https://klasskvitka.blogspot.com/2019/10/2019.html
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пробній версії програми передбачено 3 готові шаблони, які допоможуть 

створити свою першу анімовану презентацію. У програмі передбачена 

велика бібліотека анімованих зображень і картинок на різні тематики. По 

кожній картинці можна подивитися короткий відео–прев’ю про те, як вона 

буде намальована в кадрі презентації. У створену презентацію можна 

додати потрібний аудіо-супровід і записати голос за кадром. Презентація 

може бути експортована у відео-формат, а також у pdf файл. 

КЗЗСО «Луцький ліцей №3» брав участь у програмі «HealsySchool: 

заради здорових та радісних школярів». Протягом року у школі 

проводились різні активності, спрямовані на підтримку здорового способу 

життя. Учні не тільки взяли участь у різних активностях, що проводились у 

школі, а й долучились до створення звітів у вигляді скрайбінг-презентацій. 

Дана технологія представлення інформації є дуже цікавою для дітей, 

актуальною та сучасною. Презентації можна переглянути за посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=fFC9y-M89_Q&t=64s 

https://www.youtube.com/watch?v=GjlZyx0S34I&t=68s 

https://www.youtube.com/watch?v=HOBL-PVwhRo 

https://www.youtube.com/watch?v=ujqARTCYCqI&t=33s 

Освітнє середовище навчального закладу має забезпечувати всебічний 

розвиток особистості, розвивати її критичне мислення, формувати вміння 

вирішити нестандартну проблему, вдало використовувати сучасні засоби 

інтернет-комунікації. 

 Під час виконання домашніх завдань, підготовки до контрольних 

робіт, пошуку і добірці матеріалів для написання рефератів школярам 

потрібні не тільки друковані джерела інформації: підручники та збірники 

завдань, атласи, хрестоматії, словники, колекції фотографій тощо, але й 

різноманітні електронні ресурси. Це можуть бути ресурси Інтернету, 

електронні енциклопедії, галереї зображень. Крім цього існують програми, 

які безпосередньо призначені для забезпечення навчання. Такі програми 

https://www.youtube.com/watch?v=fFC9y-M89_Q&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=GjlZyx0S34I&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=HOBL-PVwhRo
https://www.youtube.com/watch?v=ujqARTCYCqI&t=33s
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називають програмними засобами навчального призначення, або 

педагогічними програмними засобами (ППЗ). 

До них відносять: 

➢ електронні посібники (наприклад, Мультимедійний 

інтерактивний підручник з історії України для 9 класу, 

Мультимедійний інтерактивний підручник з географії для 7 - 9 

класів  від компанії “Розумники” (rozumniki.net); 

➢ електронні (віртуальні) практикуми (лабораторії) 

(Віртуальна біологічна лабораторія. 10 клас, Віртуальна хімічна 

лабораторія. 10 клас від компанії “Електронні засоби навчання” 

(www.znanius.com) 

➢ електронні тренажери (Електронний тренажер 

української мови (http://book.osnova.com.ua), Клавіатурний 

тренажер Poli (allinf.at.ua/index/materiali_do_pidruchnikiv/0-31); 

➢ електронні задачники (Електронний задачник “Фізика. 

7-9” (http://shkola.ostriv.in.ua)); 

➢ електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів 

(Система електронного тестування “ЗНАЙКА” (www.znanius.com); 

➢ мультимедійні засоби ілюстративного та довідкового 

призначення: 

❏ електронні атласи (Електронний національний атлас 

України (http://www.isgeo. com.ua); 

❏ електронні хрестоматії (Фонохрестоматія для 10-12 

класів з англійської літератури (https://ychebnik.com.ua) 

❏ електронні енциклопедії (Всеукраїнська електронна 

енциклопедія (https://електронна-енциклопедія.укр/); 

❏ електронні словники (Сучасний електронний словник 

української мови (https://www.m-translate.com.ua/slovnik/electronic#) 

та ін. 

http://www.isgeo/
https://www.m-translate.com.ua/slovnik/electronic
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Знання і вміння користуватись такими програмами дає можливість 

вирішувати повсякденні задачі, які задовольняють різноманітні потреби. А 

це вже споживацький компонент. Наприклад, на уроках алгебри і геометрії 

можуть використовувати такі програми як Gran1, Gran2D, Gran3D, 

FlatGraph, DG «Geometry», Graphics, ПС «Системи лінійних рівнянь». 

Оскільки в теперішній час діти все більше користуються 

різноманітними гаджетами, то для навчання можна запропонувати такі 

додатки: GeogebraClassic (креслення без олівця), XSection (акробатика 

просторової уяви), KidsNumberandMathLite (математика для наймолодших), 

MalMath (тим, хто відстає від класу), QickBrain (з кожним питанням 

складніша). 

Використання різноманітних додатків, онлайн-сервісів дозволяє 

зробити освітній процес більш цікавим та жвавим, а здобувачам освіти 

допомагає опановувати нові знання в незвичній формі. Інформаційна 

компетентність учителя та учнів є важливою під час організації та 

вирішення різного роду пошукових завдань. Зокрема проведення 

різноманітних квестів та веб-квестів. Учителі всього світу використовують 

цю технологію як один із способів успішного використання Інтернету на 

уроках. Така форма роботи дієва і в умовах дистанційного навчання, адже   

базується на використанні інформаційних ресурсів Інтернету. 

При використанні квесту під час навчання, підвищується  мотивація 

учнів до вивчення дисципліни, з одного боку, і до використання 

комп'ютерних технологій у навчальній діяльності, з іншого. Квест – це не 

просто пошук інформації в мережі, адже учні, працюючи над завданням, 

збирають, узагальнюють інформацію, роблять висновки. Крім того, 

учасники квесту вчаться використовувати інформаційний простір мережі 

Інтернет для розширення сфери своєї творчої діяльності. 

Прикладами квестів та веб-квестів, проведених із використанням 

інформаційних технологій є: 
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1. Квест "Кодування інформації". Квест розміщений в мережі Інтернет

за адресою: https://koduvannja-informacji-quest.blogspot.com/ .

2. Квест «Великі перегони».https://peregonu.blogspot.com/

3. Веб-квест "Дорожня абетка користувачів Інтернету".https://doroga-v-

internet.blogspot.com/.

Проблема ефективної організації власної діяльності та планування часу 

у сучасному світі, насиченому різноманітною інформацією та інтенсивною 

практичною діяльністю, є дуже актуальною. 

 Планувати свою діяльність можна використовуючи спеціальні 

програмні засоби - органайзери (менеджери). Ці програми містять у своєму 

складі календар, адресну книгу та записник. Приклади органайзерів - 

https://koduvannja-informacji-quest.blogspot.com/
https://peregonu.blogspot.com/
https://doroga-v-internet.blogspot.com/
https://doroga-v-internet.blogspot.com/
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Google Календар, Microsoft OneNote, C-Organizer, MozillaSunbird, 

WinOrganizer, LeaderTask, EverNote. 

У цифрову компетентність входить і технічний компонент. Це 

ефективне і безпечне використання комп’ютера і програмних засобів для 

вирішення різноманітних задач.  

Зважаючи на виклики сьогодення наш ліцей для змішаного та 

дистанційного навчання використовує  платформу G SuiteforEducation.  

G Suitefor Eduсation - це пакет спеціалізованого хмарного 

програмного забезпечення, інструментів для спільної роботи та 

дистанційного навчання від компанії Google. 

  Основна складова пакету - система управління навчанням Google 

Classroom, яка дозволяє створювати навчальні класи, оцінювати завдання, 

надавати учням зворотній зв'язок, публікувати оголошення і поширювати 

навчальні матеріали. Викладач може бачити, хто виконав завдання, а хто ще 

продовжує над ним працювати, а також читати питання і коментарі учнів. 

  Важливо, що для користувачів G SuiteforEduсation пошукова система 

Google не використовує жодної особистої інформації учня або викладача 

для надсилання рекламних оголошень. 

 Всі вчителі та учні закладу мають облікові записи. Створені класи по 

предметах. Школярі отримують завдання і надсилають учителям на 

перевірку. На даній платформі вчителі проводять і відео уроки 

(GoogleMeet). 

Звичайно, що невід’ємним компонентом 

цифрової компетентності є комунікативний. 

Онлайн комунікація проявляється в 

різноманітних формах: електронна пошта, 

соціальні мережі, чати, блоги та ін. І саме тут 

потрібно наголошувати про безпеку в мережі.  
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Щороку в лютому місяці в ліцеї проводиться День безпечного 

Інтернету.Педагогита учні готують матеріали по даній темі, які розміщують 

на стендах у фойє.  

Проводять уроки, години спілкування, вікторини як для учнів 

молодшої, так і старшої ланки. Діти ліцею беруть участь у Всеукраїнському 

конкурсі "Безпечний Інтернет", який проводить неодноразово освітній 

проект "На урок". 

Дуже цікаво учні 11 класу провели уроки на тему "Безпечний Інтернет 

для дитини" для школярів 2-А, 2-В, 3-А, 3-Г класів. А ось учні 7-А, 9-А, 10-

А класів ознайомились з темою "Інтимні селфі в Інтернеті - жарт чи 

небезпечний ризик?". Батьки учнів молодших класів отримали пам'ятки по 

безпеці дітей в Інтернеті.  

Вчителі інформатики в своїй роботі використовують такі методичні 

прийоми, форми роботи та засоби формування  

інформаційно-цифрової компетентності: 

практичні вправи;  
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роботу з підручником; 

роботу в групах і парах;  

метод проектів;  

дидактичні ігри;  

загадки-ребуси;  

аудіо-візуальні методи;  

інтерактивні методики: мозковий штурм, мікрофон та ін.; комп’ютерні 

тренажери; 

взаємоперевірку. 

 
КЗЗСО «Луцький ліцей №3» долучився до заходу «Stem-тиждень – 

2021» у рамках ІV Всеукраїнського фестивалю «Stem-весна – 2021», що 

проводив Інститутмодернізаціїзмістуосвітиізпроєктами «Одягаємо Лесю 

Українку в фізичнізакони» та «Міст Леонардо да Вінчі». 
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Проєкт «Одягаємо Лесю Українку в фізичні закони» 

Цьогоріч виповнилось 150 років від дня народження відомої 

української поетеси Лесі Українки. В рамках 

відзначення цієї дати проводилось багато 

заходів із декламуванням поезії, історичними 

довідками про її життя та творчість. На уроках 

інформатики 

здобувачі освіти 

вивчають різні способи кодування 

інформації. Існують сервіси, що дозволяють 

закодувати будь-який текст у орнамент для 

вишивання.  

У нас виникла ідея створити дещо особливе 

та поєднати непоєднуване: доповнити фото Лесі 

Українки орнаментами, у яких закодовані фізичні 

закони. 

Діти використовували онлайн-сервіси для 

кодування тексту «Текстова вишивка» https://vyshyvka.ukrzen.in.ua/word/  та 

https://vyshyvka.ukrzen.in.ua/word/
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графічний редактор https://www.photopea.com/ для монтажу фотографій. 

Заготовки фотографій Лесі Українки для обробки обирали з мережі 

Інтернет. 

 
Результати роботи були представлені у вигляді стенду, присвяченого 

150-річчю з дня народження поетеси. 

Проєкт «Міст Леонардо даВінчі» 

1 група “Історики”:  

1. Використовуючи Інтернет-джерела, підготувати інформацію про 

видатного італійського винахідника Леонардо да Вінчі; 

2. Використовуючи додатки до сматрфонаGoogle Презентації або 

відеоредактор, підготувати презентацію даної теми.  

2 група “Дослідники”: 

1. Використовуючи додаток із доповненою реальністю DaVinciMachines 

AR, продемонструвати винаходи Леонардо да Вінчі. 

2. Побудувати “самонесучий” міст да Вінчі із дерев`яних шпажок. 

 

https://www.photopea.com/
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Ліцеїсти активно беруть участь в Інтернет-олімпіадах освітнього 

проекту «На урок» та отримують дипломи різних ступенів, а вчителі 

свідоцтва та подяки за підготовку та залучення учнів. 

Щороку учні нашого закладу стають учасниками Міжнародного 

конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер». Як підсумок 

мають подарунки та дипломи. 

Вже стало традицією проведення в навчальному закладі Тижня 

математики, фізики та інформатики. Вчителі інформатики Крисюк В.М. та 
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Левчук Р.В. провели для молодших класів вікторини, для 9-х та 10-х класів 

гру «Хто зверху?», у 8-х класах – урок-диспут «Фейк чи правда?», для 6-х 

класів – урок-гру «Будуємо дім», а 5-класники побували у подорожі 

«Інформація – країна пригод і несподіванок», а ось учні 10-А класу провели 

для учнів 2-3 класів урок-гру «Відповідайко».  Особливою родзинкою було 

проведення квесту з інформатики “Кодування інформації”, у якому взяли 

участь учні та вчителі та показали свої вміння логічно мислити і 

користуватись інноваційними технологіями. Серед учасників, які впорались 

із завданнями квесту, розігрувались призи. У фоє ліцею вчителі кафедри 

точних наук організували виставку навчальних проєктів і стінгазет. 

Отже, інформаційна компетентність – це інтегративне утворення, яке 

віддзеркалює здатність особистості до визначення інформаційної потреби, 

пошуку інформації та ефективної роботи з нею в  усіх її формах та 

представленнях як у традиційній,  друкованій формі, так і в електронному 

вигляді;  вмінь працювати з комп’ютерною технікою та мультимедійними 

технологіями, навичок застосувати їх  у професійній діяльності та 

повсякденному житті.  

Сучасний освітній процес не може бути  цілісним і повноцінним без 

використання інформаційно-цифрової компетентності.  В процесі стрімкого 

розвитку  суспільстваінформаційно-цифрова компетентність є чи не 

найважливішим складником сучасного навчально-виховного процесу. 
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Формування громадянської компетентності учнів  

як одне з найважливіших завдань освітнього процесу в 

закладі 

 
Україна починається з тебе 

В’ячеслав Чорновіл 
 

Реалії життя в сучасному українському суспільстві поставили перед 

школою найважливішу задачу – формування громадянських якостей у 

нового покоління українців на основі сучасних знань та умінь, які 

допомагають особистості вирішувати проблеми, що виникають, 

адаптуватися до соціально-економічних та політичних умов, що 

змінюються, представляти та захищати свої інтереси, поважаючи права та 

інтереси інших людей, грамотно виконувати свої соціальні ролі та функції, 

успішно будувати свої взаємини з оточуючим світом й знаходити способи 

самореалізації у різних сферах і на різних етапах життєвого шляху. 

Дослідно-експериментальна робота клубу «У колі друзів» 

проводилась згідно програми Авельцевої Т.П., Звєрєвої І. Д. «Особиста 

гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». 

Члени клубу протягом 2018 - 2021 н.р. продовжували свою роботу у 

напрямку національно-патріотичного і громадянського виховання. 

Головною метою було формування і розвиток свідомої особистості з 

громадянською позицією, готового до конструктивного вибору свого місця 

в житті. Акцентувалась увага на виховані громадянина – патріота, 

формуванні здорового способу життя, утвердженні високих моральних 

цінностей, наполегливості, віри у власні можливості, ініціативності, 

відповідальності, дисциплінованості, активності, працелюбності, 

справедливості та толерантності. 
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Громадянське суспільство і діюча демократія потребують активних і 

залучених громадян, яким притаманна громадянська свідомість, почуття 

обов’язку, патріотизм, справедливість.  

Виховання громадянськості є однією з умов становлення людей, що 

спроможні відновити суспільство і дух нації та розвинути ідею 

державності, спрямовану на людину[1]. 

Участь учнів у акції  «Подарунок для солдата» 

https://drive.google.com/file/d/1jXp8SyLHiy2fwq-
_LxPSEqosCZtAZl7C/view?usp=sharin 

Відео «Моя країна – Україна» 

Вихованець стає громадянином тільки тоді, коли живе долею 

Вітчизни. Ми домагаємося, – писав В. О. Сухомлинський, щоб у дитини 

і підлітка боліло серце за те, що відбувається навколо неї і поряд з нею, 

щоб вона з дитинства пережила, відчула громадянські радощі, 

громадянські прикрощі”, “щоб кожен вихованець... відчув особисту 

причетність до долі народу, пройшов урок громадського піклування про 

інтереси народу, перехворів, перестраждав за те, що особисто його ніби 

не стосується [8]. 

Основні риси громадянського обличчя особистості закладаються в 

дитинстві, підлітковому й перш за все – в юнацькому віці на основі 

досвіду, що набувається не тільки в родині, соціальному середовищі, але 

й у школі, головною метою якої є виховання гармонійної і всебічно 

https://drive.google.com/file/d/1jXp8SyLHiy2fwq-_LxPSEqosCZtAZl7C/view?usp=sharin
https://drive.google.com/file/d/1jXp8SyLHiy2fwq-_LxPSEqosCZtAZl7C/view?usp=sharin
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розвиненої особистості, громадянина України, здатного до активної 

діяльності і праці в сучасному суспільстві на користь собі і своїй 

державі. 

Тому одним із найважливіших завдань навчально-виховного 

процесу, загальноосвітньої школи є формування громадянської 

компетентності учнів, яке передбачене компетентнісним підходом в 

освіті. 

На думку О. Пометун, компетентність – це складна інтегрована 

характеристика особистості, під якою розуміють набір знань, умінь, 

навичок, ставлень, що дають змогу ефективно провадити діяльність або 

виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язання проблем і 

досягнення певних стандартів у галузі професії або виді діяльності. 

Компетентності, на думку експертів РЄ, передбачають спроможність 

особистості відповідати на індивідуальні та соціальні виклики, 

формувати комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок [5]. 

Під громадянською компетентністю розуміємо сукупність знань і 

досвіду у громадянсько-суспільній діяльності. Формування 

громадянської компетентності у сучасному змісті шкільної освіти має 

на меті сприяти як формуванню системи демократичної громадянської 

освіти в Україні завдяки поширенню європейського досвіду, наближати 

Україну до європейського освітнього, соціально-політичного, 

економічного і правового простору, слугувати набуттю нею 

європейської культурної ідентичності [1]. 
Б
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           Навчаємо минулому,                                        Благодійна акція «Катя здорова» 
     щоб бути сучасними 

 

Виховати в учня громадянську компетентність означає 

сформувати в нього комплекс особистісних якостей і рис характеру, що 

є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою 

повсякденних дій, вчинків, поведінки. Це патріотична самосвідомість, 

громадянська відповідальність і мужність, готовність трудитися для 

розвитку держави, захищати її, підносити міжнародний авторитет. Це 

повага до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу, 

усвідомлення своєї незалежності як його представника, спадкоємця й 

наступника. Це дисциплінованість, працьовитість, завзятість, творчість, 

почуття дбайливого господаря своєї землі, піклування про її природу, 

екологію. Ці та інші якості й риси формуються в процесі засвоєння 

учнями духовних надбань рідного народу, цілеспрямованого 

національного виховання як системи ідей, поглядів, переконань, 

традицій, звичаїв та інших форм соціальної політики українського 

народу, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючих 

поколінь, виховання їх в дусі природно-історичного розвитку 

матеріальної і духовної культури нації.  
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https://drive.google.com/file/d/1_noNKfEVpNNsXgzmlkP

MA1Cr11-F7FUB/view?usp=sharing 

Презентація «Сини Волинської землі» 

Складовими громадянської компетентності 

людини, які мають формуватись у освітньому закладі: 

  -  громадянські  знання, на основі яких формуються уявлення про 

форми і способи життя і реалізації потреб і інтересів особистості в 

політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному 

просторі демократичної держави взагалі, та української зокрема;  

-   громадянські вміння та досвід участі в соціально-політичному житті 

суспільства і практичного застосування знань;  

  -  громадянські чесноти – норми, установки, цінності й якості, 

притаманні громадянинові демократичного суспільства. 

Участь учнів класу в акції Переможці у національно – 
" Зробимо Луцьк чистим" патріотичній грі «Криївка» 
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Діяльність учнів повинна бути організована таким чином, щоб 

задовольнити їхні потреби не лише пізнавальні, а й потреби 

саморозвитку особистості, зокрема, таких потреб: 

• у самоствердженні (самоосвіта, самовиховання, 

самовизначення, свобода вибору у самовираженні 

(спілкування, творчість, пошук, вияв здібностей та сил);         

• захисті (самовизначення, профорієнтація, саморегуляція, 

колективна діяльність); 

• самоактуалізації (досягнення особистісних та соціальних 

цілей, підготовка до адаптації у соціумі, соціальні потреби). 

Мова йде про особистість, яка буде творити державність у нових 

історичних умовах.УдержавнійКонцепціїгромадянськоговиховання 

сказано, щовизначальноюрисоютакоїособистостімає бути 

громадянськість. Громадянськість – цеготовністьлюдиниреалізуватисвої 

права та обов’язки, поважати права і свободиіншихгромадян, 

розумітивідповідальність перед суспільством і державою за своївчинки. 

Громадянськакомпетентність - здатність, спроможністьлюдини активно, 

відповідально й ефективнореалізовуватигромадянські права  і обов’язки 

з метою розвитку демократичного суспільства [2, 6]. 

Якщо взяти за основу висновок О. Пометун про те, що складовими 

структури громадянської компетентності школяра є три компоненти: 

ціннісний (ставлення, ціннісні орієнтації, переживання і т. 

п.),діяльнісний (уміння і 

https://drive.google.com/file/d/1OyG6kT9UC
W7LvNmCFFqi9Ezi_m75hXU5/view?usp=sharing 

 

 

 
Презентація «Випускникинашоїшколи» 
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навички) і процесуальний або особистісно-творчий (стосується сфери 

самореалізації), то кожен з цих компонентів може бути представлений як 

інтегрована якість особистості [4].Формування громадянської 

компетентності учня можливе лише за наявності у самого педагога 

ключової компетентності – уміння виховувати переконання. 

Важливе місце у формуванні активної громадянської позиції 

підлітка посідає виховання у нього почуття патріотизму, що сприяє 

становленню і утвердженню  правової,  демократичної  держави. 

Ефективним  засобом  емоційного  впливу  на  виховання  у  школярів 

патріотичних  почуттів  можуть  стати  уроки  громадянськості,  які 

мають активізувати  учнів  до  громадянської  діяльності,  оволодіння 

вмінням відстоювати свої права, вибору їхньої громадянської позиції, бо 

від цього залежатиме як їхня доля, так і майбутнє країни.  

Не  менш  важливе  значення  у  формуванні  активної 

громадянської позиції підлітка має  культура міжнаціональних  та 

міжнародних відносин, яка виявляється у повазі до інших народів, їхніх 

прав, інтересів, цінностей; толерантному  ставленні  до  інших  культур  і 

традицій;  гуманізації міжнаціональних  та  міжнародних  стосунків; 

мирному  співіснуванні; співпраці у глобальному масштабі на засадах 

моральних ідеалів; виробленню негативного ставлення до будь-яких 

форм насильства.  

Виховуючи  громадянина,  формуючи  його  громадянську  позицію, 

варто  пам’ятати  про  рівень  його  політичної  та  правової  культури. 

Адже політична грамотність, правова культура загалом стимулюють 

громадянську активність, роблять кожного громадянина не пасивним 

спостерігачем подій, які відбуваються в країні і світі, але й їхнім 

активним учасником. Головну роль  у  цьому  процесі  відіграє  система 

освіти,  головною  метою  якої  є виховання як самоповаги, так і поваги 

до законодавства, до державної мови, до  іншої  особистості, 
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формування  громадянської  відповідальності, забезпечення знань про 

політичні системи та владу на всіх рівнях суспільного життя, 

усвідомлення прав та обов’язків не тільки власних, а й іншої людини.  

Однак  на  практиці  в  Україні  дуже  часто  політичні  права  і 

свободи громадян  мають  лише  декларативний  характер:  обов’язкові 

для  одних, не-чинні для інших. Це зумовлює «своєрідне» ставлення до 

громадянських обов’язків.  Демократичні  права  і  свободи  набувають 

характеру  штучно створених, наявних на папері, або  доступні тільки 

для обмеженої кількості громадян (наприклад, «люди  при  владі»).   

Команда "Соколята" - призер гри"Ми - волиняни", 2019 р. 

Така  роздвоєність  не  тільки шкодить вихованню підлітків, але й 

зводить нанівець усі зусилля інституцій системи  освіти  у  напрямку 

громадянського  виховання  особистості.  На сучасному етапі постає 

необхідність виховувати таких громадян, які б не лише  добровільно 

дотримувались  чинних  законів,  а  й  були  спроможні конституційними 

методами боротися за нові, ефективніші закони[7].  

Вищою цінністю в структурі громадянської позиції є вільна 

особистість з  розвиненим  почуттям  відповідальності,  яке  тісно 

пов’язане  з  почуттям 

громадянського обов’язку. Якщо обов’язок громадянина полягає в тому, 

щоб усвідомити державні, національні вимоги, трансформувати власні 
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завдання та здійснювати  їх,  то  якою  мірою  ці  завдання  виконуються 

–  питання громадянської  відповідальності.  Саме  тому  в  процесі  

формування громадянської позиції необхідно виховувати у підлітків не 

тільки почуття обов’язку, але й почуття відповідальності. Формування 

виваженої громадянської позиції охоплює утвердження в  стосунках між 

людьми  гуманних  почуттів (доброти,  великодушності справедливості,  

щирості,  сумлінності,  взаємоповаги  тощо).  Важливого значення  в  

гуманізації  взаємин  набуває  толерантність  як  одна  із громадянських 

якостей  особистості. Педагогіка толерантності має навчати підлітків 

вмінню аналізувати ситуацію, розвивати здатність до 

критичногосамоаналізу, виховувати терпляче ставлення до інших думок 

та позицій. Саме гуманізація  взаємин  виводить  громадянина  з  кола  

егоїстичних  інтересів, залучаючи його до широкої спільної діяльності та 

виявляючи миротворче демократичне ставлення до співгромадян. 

 
Відкриваємо нове, щоб бути сучасними   
 
Презентація «Луцьк  європейський» 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1O4TiVoH2Lwt
btIHSHHJfkJMmQUn3v_Nj/view?usp=sharing 

В процесі становлення громадянської позиції необхідно  звертати 

увагу на  засвоєння школярами культури свого народу  в усіх її виявах: 

традиційно-побутових, фольклорних, професійних, на емоційному та 

раціональному рівнях.    

https://drive.google.com/file/d/1O4TiVoH2LwtbtIHSHHJfkJMmQUn3v_Nj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O4TiVoH2LwtbtIHSHHJfkJMmQUn3v_Nj/view?usp=sharing


70 

Залучення до народного виховного досвіду, ознайомлення з 

традиціями родинного життя, трудового виховання, звичаями, обрядами, 

народними духовними цінностями сприяють вихованню у молоді 

патріотизму, демократизму та гуманізму, закладених в основі народної 

педагогіки, пошани до духовних надбань свого й інших народів, 

розвитку творчого мислення [3].  

Ефективнiсть формування громадянської компетентностi залежить і 

від вибраних педагогом технологiй, форм таметодiв. Прiоритетну роль у 

своїй педагогічній дiяльностi необхідно вiдводити активним методам i 

формам, щоґрунтуються на демократичному стилi, сприяють 

формуванню критичного мислення, iнiцiативи, творчостi, розвивають 

уміння мiркувати, аналiзувати, ставити запитання, шукати власнi 

вiдповiдi, робити висновки, брати участь у громадському життi. 

Найбiльше ефективними для формування громадянсякої 

компетентностi є колективнi творчi справи; використання проектних, 

iнтерактивних, iнформацiйно-комунікативних технологiй.  

Прiоритетними у цій роботi педагога вважаються: 

• методи формування свiдомостi особистостi (бесiди, розповiдi,

пояснення, диспути, дискусiї, екскурсiї, читання науково-популярної, 

художньої лiтератури, метод прикладу, робота з батьками); 

• методи організації дiяльностi й формування досвiду суспiльної

поведiнки (громадська думка, громадське доручення, створення 

виховних ситуацiй, безпосередня участь у громадському життi);  

• методи стимулювання поведiнки й дiяльностi (метод проблемних

ситуацiй, змагання, моральнi й матерiальнi заохочення). 

Важливою складовою формування громадянської компетентності 

учнів Луцького ліцею № 3 є краєзнавчо – дослідницька діяльність. 

Впродовж багатьох років в нашому ліцеї успішно працює 

туристсько- краєзнавчий гурток, незмінним керівником якого є Інна 
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Леонідівна Прохор (вчитель історії) та Світлана Миколаївна 

Воронецька (методист Центру національно – патріотичного виховання, 

туризму, краєзнавства учнівської молоді). Любов до рідного краю, його 

історії об’єднала їх та учнів ліцею. Вони побували в містечках і селах, 

де творилася історія України, відвідали мальовничі куточки Волині, 

зустрілися з талановитими людьми й розповіли про  

це на сторінках своїх робіт. 

Екскурсія на ТОВ «Земан» 

Презентація «Чехи у Луцькому 

повіті» 

https://drive.google.com/file/d/14agD6qFI_V

iE1S2BBZGjmxJPbT-

9Ac5a/view?usp=sharing 

Пошукова діяльність, народознавство, туризм виховує в учнів 

ліцею почуття національної свідомості, глибокої поваги до історії, 

культури, мови, традицій рідного народу, шанобливе ставлення до 

природи, свого здоров’я. Особисто здобуті компетентності на заняттях 

клубу « У колі друзів», у походах і експедиціях не тільки забезпечують 

виховання старшокласників, а й значною мірою визначають їх 

подальшу діяльність. 

https://drive.google.com/file/d/14agD6qFI_ViE1S2BBZGjmx
https://drive.google.com/file/d/14agD6qFI_ViE1S2BBZGjmx
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Походи дають можливість зібрати чималі краєзнавчі матеріали 

про цікавих людей, пам’ятки історії, культури, місця історичних подій, 

а екскурсії знайомлять дітей з природою, фактами та подіями в житті 

країни, поглиблюють їх знання про рідний край. 

Презентація «Народна медицина» 

https://drive.google.com/file/d/1EXUsBsbn1nsiFxEgosF
Xl83 2KaCXCpYr/view?usp=sharing 

Діти полюбили краєзнавчі вечори, які проводяться як підсумок 

пошукової діяльності. Члени клубу беруть активну участь у конкурсах 

та вікторинах про рідний край. Це своєрідна форма звіту про проведену 

роботу.  

Одним із  напрямів діяльності учителя є організація роботи з 

національно-патріотичного виховання школярів, активізація їх 

пізнавальної діяльності завдяки практичній спрямованості змісту, форм 

і методів проведення виховних заходів. 

Підвищуючи рівень знань учнів з історії рідного Луцька, 

Волинського краю, України, розвиваючи інтерес та повагу до історико-

культурного надбання українського народу, визнаючи права дитини, як 

найвищу цінність держави і суспільства, ми виконуємо основні 

завдання патріотичного виховання юного громадянина України. Саме 

ці завдання в повній мірі реалізуються під час участі команди 

«Соколята» в конкурсно-пізнавальній програмі «Ми - волиняни». 

Програма є важливим джерелом патріотичного виховання школярів, 
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формування їх особистості з громадянськими переконаннями та 

високим рівнем національної самосвідомості. 

https://drive.google.com/file/d/1K2

gktx84CYIsctjbpOedfVHO79g9wOjN/vi

ew?usp=sharing 

Відео «Відкрий для себе Луцьк» 

Команда «Соколята» є учасником даної гри з 2007-08 н.р., з 

моменту її заснування, не пропустила жодної гри і майже кожного року 

займає призові місця. У підготовці до проведення гри розкриваються 

всі сторонни особистості кожного учасника команди, його відношення 

до виконання покладених на нього завдань, вміння сконцентрувати 

увагу на головному, завоювати повагу і схвалення своїх однолітків. 

Протягом п’ятнадцяти років участі в іграх конкурсно-пізнавальної 

програми «Ми - волиняни» команда «Соколята» виконувала 

різноманітні завдання відповідно до тематики ігор: «Волинь 

мистецька», «Величні пам’ятки Волині», «Славетні імена Волині», 

«Луцьк: вчора, сьогодні, завтра», «Волинь неповторна» (до 75-річчя 

створення Волинської області), «Де живее історія міста?», 

«Волинського цвіту по всьому світу» (українська діаспора), «Галерея 

новітніх національних героїв» (випускники шкіл міста – учасники 

АТО), «Як у нас на Волині» (ставлення до історичної та культурної 

спадщини), «Моє патріотичне кредо», «Відкриваємо Європу» (ЄС. 

Луцьк європейський), «Єднайтеся, браття українці», «Відкрий для себе 

Луцьк», «Відомі жінки Волині», «Волинь фестивальна», «Вагомі 

причини любити Україну», «Луцьк від А до Я», «Герої АТО/ООС – 

почесні громадяни міста Луцька». Завдяки різноманітній тематиці ігор 

діти долучилися до духовної скарбниці наших предків, їх фольклорних 

звичаїв та традицій.  

https://drive.google.com/file/d/1K2gktx84CYIsctjbpOedfVHO79g9wOjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K2gktx84CYIsctjbpOedfVHO79g9wOjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K2gktx84CYIsctjbpOedfVHO79g9wOjN/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1_S0njZrLNaAJEwxgqCeGe-

ErohgpFiVG/view?usp=sharing 

Відео «Музей сучасного українського мистецтва Корсаків» 

Програма «Ми-волиняни» дає можливості дітям відчути себе 

справжніми пошуковцями, краєзнавцями та журналістами, допомагає 

самовиразитися  та  самоствердитися, працювати  в  команді,   набути 

досвіду публічного виступу, подолати страх перед сценою, формувати 

власне «Я» в єдності з природою, нацією, рідним краєм. 

Згідно з Концепцією національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді формуємо громадянську компетентність шляхом підготовки 

власних учнівських проєктів.Такою цікавою, захоплюючою формою 

роботи учнів ліцею стало створення презентацій на тему: «Я – 

особистість», «Моя майбутня професія». Роботи старшокласників 

можна переглянути за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ODaEMaVm7axPpduWBn8KVZi3N

wPoI5wr?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1z6OArjNN6NEabeOuA9qw6Z
1FwAQME4-n?usp=sharing 

За час проведення експерименту здобувачами освіти було 

здійснено 15 пошуково-краєзнавчих експедицій Львіською, 

Волинською та Рівненською областями і написано чотири роботи, які 

зайняли призові місця на всеукраїнському, обласному та міському 

рівнях. Впродовж 5 років команда «Соколята» Луцького ліцею №3 

https://drive.google.com/file/d/1_S0njZrLNaAJEwxgqCeGe-ErohgpFiVG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_S0njZrLNaAJEwxgqCeGe-ErohgpFiVG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ODaEMaVm7axPpduWBn8KVZi3NwPoI5wr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ODaEMaVm7axPpduWBn8KVZi3NwPoI5wr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z6OArjNN6NEabeOuA9qw6Z1FwAQME4-n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z6OArjNN6NEabeOuA9qw6Z1FwAQME4-n?usp=sharing
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займає перше місце серед команд загальноосвітніх закладів міста у 

конкурсно-пізнавальній грі «Ми –воляни». 

Школярі клубу були переможцями міського та всеукраїнського 

конкурсів «Упізнай Луцьк (3 місце)», «Історія в об’єктиві сьогодення» з 

роботою «Стежками козацької слави Северина Наливайка (2 місце)» 

Учнівські проекти «Я – особистість» були представлені на шкільному 

зібранні та отримали підтримку та схвалення серед батьківської 

аудиторії. 

    Проводячи цікаві та пізнавальні екскурсії, здійснюючи підготовку 

до різнопланових тематичних ігор мала можливість поділитися досвідом 

на педагогічній раді з теми «Організація цікавих форм і методів 

пошуково-дослідницької роботи для формування соціально зрілої 

особистості школяра», а також була учасником науково-практичної 

конференції з педагогічного краєзнавства «Волинь – край козацький», де 

представляла учнівські напрацювання з теми «Історична постать 

Северина Наливайка на Волині». Гуманістичний характер виховання 

передбачає побудову його змісту й форм на основі глибокого розуміння 

вчителем природи учнів, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до 

особистості учня, турботі про її гармонійний розвиток, встановлення 

взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі. Такий підхід 

передбачає ставлення до нашого учня як до неповторної особистості, 

суб’єкта вільного розвитку, визнання його прав, виходячи із сукупності 

знань про людину. Ідеалом виховання і навчання є гармонійно 

розвинена, високоосвічена, соціально активна й національно свідома 

людина, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, 

високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, 

є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до 

саморозвитку і самовдосконалення, глибоко усвідомлює, що від її дій 

залежить як і власне життя, так і доля близьких людей, народу і держави. 
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 Іншомовна комунікативна компетентність, як 

передумова соціально успішної особистості в сучасному 

мультинаціональному просторі 

Сучасна школа повинна дати учням не тільки певні знання, 

уміння та навички, але й виховати соціально-орієнтовану особистість, 

яка після закінчення школи успішно займе своє місце в житті. Так 

мікросередовище всередині школи необхідно сполучити з реальною 

дійсністю навколо школи. Сучасна, «модерна» школа не відгороджує 

учнів від реального життя, а включає це життя у свої уроки, позаурочну 

діяльність, створюючи єдине поле громадського виховання не тільки 

учнів, але і всіх учасників освітнього процесу. У результаті йде 

комплексне, системне виховання громадянина не тільки в школі, але і 

поза її межами. 

Школи стають освітніми, культурними центрами, а також 

центрами відпочинку для осіб будь-якого віку. Вони відкриті для 

кожного – цілий день, кожен день, у вечорі та на вихідних. 

Тому, соціально-орієнтована освіта як підхід до розвитку 

підростаючого покоління та людських ресурсів – це процес, який 

збирає разом всіх з метою виявлення потреб та її ресурсів, поєднуючи 

їх так, щоб це дозволило підвищити якість життя.  

Провідною метою освіти сьогодення є виховання особистості 

учня-діяча, учня, який буде спроможний у своїй подальшій 

життєдіяльності створювати матеріальні й духовні цінності, змінювати 

на краще суспільне життя й себе, аналізувати й оцінювати наслідки цих 

змін. У такого учня має бути сформована творча самостійність як 

інтегративне утворення особистості, яке складається з мотиваційного, 

пізнавального та соціального компонентів. Творча самостійність як 
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творча діяльність, заснована на здатності відхилятися від традиційних 

способів розв’язання задачі, дасть можливість учням навчитися 

генерувати нові ідеї, орієнтуватися в новій ситуації в умовах 

самостійного вирішення проблеми. 

Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення 

формування творчої самостійності учнів було створено на прикладі 

іноземної мови, а саме англійської. 

Мета експериментально-дослідної роботи в контексті англійської 

мови полягала у розробці моделі формування творчої самостійності 

учнів у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього 

навчального закладу та її експериментальної апробації. 

На всіх етапах експерименту була проведена діагностика 

досягнень учнів, рівня сформованості умінь творчої самостійності, 

ефективності пропонованої методичної системи (використання 

існуючих діагностик та розробка власного комплексу діагностичного 

інструментарію), яка підтвердила високий потенціал та зацікавленість 

учнів у вивчення англійської мови, не як навчальної дисципліни, а як 

мовного інструменту та засобу мультинаціональної комунікації. 

Досвід експериментальної роботи, також, поширений через 

публікації (Інформаційно-методичний вісник «Освітні горизонти», 

2020р.), участь у науково-практичних конференціях тощо. 

У ході роботи було розроблено критерії та показники 

ефективності інноваційної моделі; розроблено та проведено 

діагностику розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів та їх 

здатності орієнтуватися в інформаційному просторі; проведено 

моніторинг навчальної ефективності; здійснено поширення досвіду 

експериментальної роботи через публікації, участь у науково-

практичних конференціях тощо. 
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Формуваннямовленнєвої компетенції на занятях з англійської 

мови передбачає розширення обсягу лінгвістичних знань, навичок і 

вмінь, пов’язаних з адекватним використанням у життєвих ситуаціях і 

професійній діяльності, підчас перебування у міжнаціональному 

середовищі. 

Потреба якісної підготовки учнів,здатних до співпраці із 

зарубіжними партнерами на основіпрофесійної компетентності й 

повноцінного володіння іноземною мовою, певним чином відображена 

в навчальних планах. Практично це передбачаєформування такого 

важливого новоутворення, як «іншомовнакомунікативна компетенція», 

що забезпечує повноцінну реалізацію комунікативних намірів, 
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мовленнєвих операцій і мовленнєвих дій шляхом адекватного й 

раціонального використаннязасобів іноземної мови та врахування 

конкретики ситуацій професійного спілкування. 

Для ефективного навчання англійської мови та з метою 

успішного переходу донаступного етапу («вільного спілкування») було 

розроблено та запроваджено такі завдання: 

 аналіз та якісний відбір навчальних матеріалів; 

 розроблення завдань і вправ, що сприятимуть ефективному 

оволодінню англійською мовою, готовності до спілкування в 

повсякденному житті; 

З метою подолання бар’єру у розумінні та говорінні про життєві 

теми було визначено теми і відповідно до них лексичний мінімумі 

граматичні структурні одиниці, що сприятимуть формуванню 

іншомовної мовленнєвої компетенції учнів. 

Аналіз навчального матеріалу із вивчення англійської мовидав 

змогузробити висновки стосовно того, що тематика, яка є важливоюдля 

повсякденного спілкування, а також для вирішення життєвих ситуацій, 

не досить представлена.Важливість визначених тем сприяла подоланню 

психологічних і мовленнєвихтруднощів у зміні середовища. 

 Проведене дослідження визначило перспективний зміст, що дає 

змогу успішно підготуватися до перебування в іномовному суспільстві. 

З метою ефективного оволодіння англійською мовою було 

розроблено завдання та вправи, які сприяють розвитку мовленнєвої 

компетентності. 

Наприклад, лексичний матеріал розділу («Travelling») 

спрямований на формування мовленнєвої компетенції стосовно 

процесу перміщення в мультинаціональному просторі, вміння 

визначити послідовністьдій, необхідних для адекватного діалогу. До 

комунікативних завдань відносимо рольові ігри («Student A: You are 
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travelingby plane for the first time. Ask information officer how to get toa 

place you need. Student B. You are an information officer. Advicea traveler 

on how to get to place he needs»),проведення інтерв’ю («Interview your 

partner on airport procedures. Write down the best ideas.»).Після 

закінчення вивчення цього розділу учні стали компетентними у 

вирішенні багатьох питань, вивчення яких здійснювалося за допомогою 

різних завдань і вправ. 

Оволодіння мовленнєвими компетенціями відповідно до 

зазначених тем є успішним, оскільки в розділі представленався 

необхідна лексика, засвоїти яку можливо під час виконання логічно 

представлених вправ. Для кращого засвоєння разом з учнями ми 
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розробили тематичні словники (Word list), які розміщені в кінці 

кожного тематичного розділу з транскрипцією та повним визначенням 

англійською мовою. 

Варто зазначити завдання, які спрямовані на розвитокмовних 

навичок спілкування («Listening, Speaking, Writing, Reading»). Зокрема, 

після прослуховування автентичного тексту учні мали змогу  «вибрати, 

додати необхідну інформацію до таблиці, знайти помилки в 

інформаційній таблиці. 

Ефективним вважаю впровадження у навчання такого методу, як 

«case study», де описано реальні життєві ситуації. 
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Щоб сформувати в учнів комунікативну компетенцію 

позамовного оточення, недостатньо наповнити заняття з 

англійськоїмови умовно-комунікативними та комунікативними 

вправами, якідозволяють розв’язати комунікативні задачі. Важливо 

надати їмможливість мислити, розв’язувати будь-які проблеми, 

якіпороджують думки, міркувати англійською мовою над можливими 

шляхами розв’язання цих проблем з тим, щоб учні акцентували увагу 

на змісті свого висловлювання, щоб у центріуваги була думка, а 

англійська мова виступала в своїй прямій функції – формування та 

формулювання цих думок. 

Підводячи підсумок вищесказаному, необхідно 

підкреслитиважливість взаємодії та співробітництва учнів, а також 

мовногозавдання для організації комунікативного засвоєння мови. 

Комунікативне навчання включає формування 

комунікативноїкомпетенції, тобто внутрішню готовність та здібність до 

мовногоспілкування, яка орієнтує студентів до «входження» в 

іншийкультурний простір. 

Як показує досвід практичної роботи, деякі студенти не 

володіють досконально мовленнєвимикомпетенціями на рідній, 

українській мові, тому формування мовленнєвої компетенції 

відбувається лише у тихвипадках, коли учень працює в комплексі з 

усіма складовими: аудіювання, говоріння, читання та письмо. Усі ці 

види мовленнєвих компетенцій тісно пов’язані між собою, тому 

неможливо покращити мовленнєву компетенцію в цілому, працюючи 

лише над одним-двома її видами. 
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У ході експерименту зясувалося, що найчастіше для учнів 

найбільш значущим є такий видмовленнєвої компетенції як говоріння, 

оскільки саме за допомогоюговоріння відбувається усне спілкування 

між людьми. Говоріннядає нам можливість висказати свої думки, 

донести якусь інформацію до інших, довести власну точку зору, 

вплинути на оточуючих і т. ін. Саме тому говоріння стало провідною 

складовою іншомовної мовленнєвої компетенції. 

На говоріння суттєво впливає розвиток навичок читання, 

аджечим більше читають учні, тим краще вони оволодівають 

структурою речення, збільшують свій словниковий запас. Під час 

читання перед учнями я обов’язково ставлю конкретну мету, лише тоді 
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вони читають усвідомлено, засвоюють щось нове, інакше читання стає 

простомеханічним.  

Аудіювання – це розуміння промови, яку людина сприймає 

наслух. Без нього, як і без інших видів, неможливе формування 

мовленнєвої компетенції. Даний вид мовленнєвої компетенції дає 

можливість опанувати ритм та правильність вимови, зрозуміти, що нам 

сказали, про що йдеться мова в іноземному фільмі і т. ін. Тому 

навчання аудіюванню є необхідним під час вивчення іноземної мови. 

Особлива увага приділяється розвиткунавичок письма, що 

дозволяє краще засвоїти правила побудови речень,використання певних 

часових форм, фразеологізмів і т. ін. . 

Насамперед, учням необхідно мати чітке уявлення, що мова –це 

відображення природнього розуміння, специфіки сприйняття часу і 

простору, що передається через покоління і закладено у ментальності 

кожноїнації. Отже, виникає необхідність залучення учнів 

долінгвістичного порівняльного аналізу лексико – граматичної 

структури рідної та іноземної мови. Слід зазначити, що ефективність 

засвоєння учнями норм іноземної мови залежить від розуміння ними 

культурних витоків мови та ретельної індивідуальної роботи звивчення 

та запам'ятовування нових правил та категорій. Утім, володіння 

іноземною мовою не є механічним, відшліфованим використанням слів, 

мовних штампів та складанням граматично вивірених речень. 

Головним чинником успішного засвоєння мови, як показало 

дослідження, єрозвинуте асоціативне мислення. 

Варто зауважити, що обговорення проблемних 

ситуаційіноземною мовою набуває особливого значення – одночасна 

зосередженість на проблемі та грамотності висловлювання думок 

викликає подвійне емоційне, психічне та фізичне 

напруженняспіврозмовників. Під впливом емоцій постійної уваги 
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потребуєкультура мовлення, контроль учнів за 

виявленнямзгоди,незгоди,здивування тощо, що мають деякі 

розбіжности зпроявом подібних почуттів в національній ментальності. 

Отже,подібна диференціація дає можливість кожному учню 

переглянути власну культуру мовлення та ставлення доспіврозмовників 

у процесі спілкування, запозичити для себе новіметоди та культуру 

участі у дискусії. 

Продуктивним у цьому аспекті, як свідчить досвід,виявляється 

використання кейс-методу у поєднанні з методом проектів і елеметами 

ділової гри. Виділення окремих відповідальних групп у процесі 

подібної роботи зумовлює різністилі спілкування, що вимагає від 

представників різних групуміння адаптуватися до змін 

ситуації,налагоджувати зворотний зв'язок, дістатися порозуміння 

завдяки, насамперед, високійкультурі мовлення. 

У ході експерименту з’ясувалося, що формування 

соціокультурної компетенції, як важливої складової іншомовної 

комунікативної компетенції, є невід’ємною складовою навчання 

іноземної мови,адже міжкультурна комунікація єможливою й 

успішною тільки у разі розуміння й тлумачення різнихаспектів 

культури і мовної поведінки представників іншоїкультури. Тому, у 

навчанні іноземної мови учителі повинні робити акцент не тільки на 

вивченні культурних особливостей країни, мова якої вивчається, 

особливості специфічних національних особливостей представників 

даноїкультури, моделей їх поведінки, а й формувати власну 

національну ідентифікацію. Саме з цією метою було викорисано 

матеріали, що містять соціокультурний компонент, розроблено 

завдання, які направлені на формування соціокультурної компетенції.  



 

86 
 

Оскільки експеримент проводився в звичайних умовах освітнього 

процесу. Для реалізації цілей та завдань формування англомовної 

комунікативної компетенції були використані наступні методи: 

 порівняльний аналіз з досліджуваної проблеми; 

  узагальнення; 

  опитування; 

 письмові та практичніроботи; 

 спостереження; 

  бесіда; 

  тестування; 

  заняття та інтерактивні ігри; 

 обробка отриманих результатів. 

На початковому етапі експерименту були проведені вивчення та 

аналіз з теми дослідження; визначено актуальність, об'єкт, предмет, 

мету, завдання і методи дослідження. Досліджувалися психологічні 

особливості та методичні засади процесу формування англомовної 

комунікативної компетенції учнів, проводився аналіз програм і 

підручників з англійської мови учнів для виявлення кількості таякості 

завдань, спрямованих на формування англомовної комунікативної 

компетенції. 

Експериментально визначалися критерії та показники рівнів 

сформованості англомовної комунікативної компетенції учнів, 

виділялися і схарактеризовувалися рівні сформованості, проводився 

зріз знань з метою встановлення початкового рівня сформованості 

англомовної комунікативної компетенції і проходила підготовка 

експериментальних матеріалів. Було визначено такі рівні 

сформованості англомовної комунікативної компетенції, як: високий, 

середній, достатній та початковий. 
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На формувальному етапі експерименту визначався 

змістовийаспект формування англомовної комунікативної компетенції, 

створювалася відповідна система вправ. 

На прикінцевому етапі проводився зріз знань учнів зметою 

встановлення підсумкового рівня сформованостіангломовної 

комунікативної компетенції. 

Для проведення завершального етапу експерименту необхідно 

було вирішити такі завдання:  

 відібрати і згрупувати учасників експерименту;

 інформувати їх про цілі експерименту, плани його проведення та

способах контролю його результатів;

 визначити рівень знань студентів на початку експерименту за

допомогою проведення передекспериментальних зрізів,

результати проаналізувати, узагальнити і по закінченню часу

повідомити учасникам для організації подальшої дослідницької

роботи.

Для успішного розвитку комунікативних, мовленнєвих, культурних 

знань, навичок та вмінь особливо при вивченні іноземних мов, є велика 

кількість різноманітних методик таінтерактивних методів.  

Різноманітні інноваційні підходи дають можливість розвитку 

комунікативних навичок набуття та вдосконалення мовленнєвих та 

культурних навичок та вмінь. На сьогоднішній день дуже популярним є 

проведення різноманітних тренінгів, використання ділових та рольових 

ігор, різноманітних видів занять, як наприклад, модерація, коучінг, а 

також застосування інноваційних педагогічних технологій – 

аудіовізуальних засобів. Використовуючи вище перераховане при 

проведенні експерименту було досягнуто максимально високих 

результатів, оскільки учні поринули в іншомовне середовище 



88 

природнього типу, чим збільшили інтерес до англійської мови, як 

дисципліни та засобу спілкування. 

Практика використання тренінгових технологій в 

навчальномупроцесі підготовки дозволяє створити умови, в яких учні 

можуть максимально використати набуті теоретичні знання, активувати 

свої здібності самостійної роботи, відчути власнувідповідальність, 

тренувати якості, які необхідні у повсякденнійроботі, вміння 

користуватися мовою на більш вищому рівні.  

Велике значення мають ділові та рольові ігри, де учні мають 

можливість використовувати отриманні знання у певнійситуації, 

близькій до практики. Рольові ігри насамперед формуютьта розвивають 

навики спілкування. Вміння спілкуватись – це івміння адекватного 

емоційного впливу на людей. Розвивати цевміння (особливо іноземною 

мовою) – одна з найважливішихрольових ігор.  

В цілому, за результатами особистих спостережень, можна 

виділити дві найбільш ефективні форми рольових ігор: керовані та 

імпровізовані. Коли вибирають керовану гру,заздалегідь узгоджують 

ситуацію, вибирають ролі, а також, наприклад вибирають та 

користуються більш складноюпрофесійною лексикою спілкування на 

іноземній мові, якщо того потребує роль, або менш складною. В 

імпровізованих іграх розподіл ролей, ситуацій користування лексикою 

робиться звільного вибору. Сучасна освітня система, звертаючись до 

ігрових формнавчання на практичних заняттях, справедливо вбачає в 

нихможливість ефективної організації взаємодії учителя та учня, 

продуктивної форми їх спілкування з притаманними їм елементами 

змагання, зацікавленості, взаємодопомоги.  

Треба зазначити, що ефективність засвоєння та відтворення 

інформації залежить від уміння застосовувати стратегії, пов’язані з 

інноваційними технологіями. Вважаю неможливим ефективно навчити 
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розмовляти іноземноюмовою та сприймати її, не спостерігаючи процес 

мовлення у йогоавтентичному звучанні. Прямий доступ до цього 

даютьаудіовізуальні мистецтва, які допомагають сприймати 

іноземнумову як живий творчий організм та створюють умови 

дляформування соціально-компетентної особистості. 

Насьогодні, створення мультимедійних презентацій 

відіграєважливу роль у будь-якому іншомовному середовищі.Вони 

передбачають створення умовдля якнайповнішої реалізації творчих 

можливостей учнів черезіндивідуально спрямований розвиток їхніх 

здібностей, науководослідну роботу і творчу діяльність. 

Слід також зазначити, що формування готовності до 

міжкультурних комунікацій не означає, що ми орієнтуємо учнів на 

еміграцію, навпаки, це означає, що ми даємо їм інструменти 

длявивчення сучасного міжнародного досвіду, можливостіпроходження 

стажування за кордоном та подальшого використанняотриманої 

інформації для самореалізації як то за кордоном так і набатьківщині.  

Важливим фактором успішної та результативної роботи учнів 

єбезумовно й учитель, бо саме від нього залежить вмотивованість учнів 

та формування їх готовності працювати за цією системою. Нові умови 

зумовлюють нові вимоги, потребують адекватноїдіяльності. Зрозуміло, 

що академічна освіта, яку здобули педагогикілька років тому або й 

кілька десятків років тому, досвід набутий вабсолютно протилежних 

сучасним устремлінням соціальних,  ідеологічних взаємозв’язках, 

потребують як суттєвогоперегляду, переосмислення, так і ґрунтовного 

поновлення. Тому, саме учитель є і мотиватором, і генератором 

розвитку. Саме педагогиі є головними будівельниками 

системинаскрізного навчання іноземній мові, тому ключ до успіху, 

насамперед, залежить від їх професіоналізму та ідейності. 
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Важливою складовою розвитку активного мовлення є 

уміннясамостійно опрацьовувати та аналізувати аутентичні 

джерела,обираючи серед великої кількості інформації 

необхіднувідповідно до заданої теми. Розвиток таких умінь 

здійснюється за допомогою написання есе, творчих робіт, підготовки 

доповідей чи повідомлень на конкретну тему,що потребує навиків 

самостійного пошуку, аналітичнихздібностей, осмислення прочитаного 

та фіксування основнихідей.  

Ще однією важливою складовою відтворення активного 

словникового запасу є уміння обґрунтовано та послідовно викладати 

свої думки, аргументуючи їх опрацьованим фактичним матеріалом. 

Такі уміння, у сукупності ізвищезазначеними у тому числі, 

розвиваються, коли учень прагнедо виступів, доповідей тощо.  
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Підсумовуючи все вище зазначене, можна зробити висновок, що 

науково-дослідна робота учнів – це такий вид навчальноїроботи, який 

відіграє важливу роль у якісній підготовці, формуванні творчої 

особистості, здатної цілеспрямовано ісамостійно розвиватися. Цей вид 

пізнання набуває особливогозначення, бо є проміжним ланцюгом між 

навчальною ідослідницькою діяльністю, щоформує в учнів 

активнеставлення до самостійної професійної діяльності, 

наполегливість уподоланні труднощів, спонукає до вдосконалення 

своїх знань нетільки з англійської мови, а й з інших іноземних мов у 

тому числі.  

Встановлено, що результативність науково-дослідної роботи 

учнів покращується через підвищення мотивації до вивченняіноземних 

мов, а стаючи продуктивною, дослідницька роботасприяє більшому 

розумінню аутентичного матеріалу на іноземніймові, збагаченню 

лексичного запасу як з іноземної, так і з рідноїмови, що й призводить 

до удосконалення мовленнєвої компетенції учнів. 

В рамках міжкультурної комунікації це концептуально 

новаорганізація навчального процесу, основними принципами якої 

євисокий ступінь мотивації і орієнтація на активну практичнудіяльність 

самого учня, самостійність і співпрацю в команді, вироблення стратегії 

вирішення поставленого завдання. 

Таким чином, сумуючи все вищезазначене, в аспекті даного 

дослідження, іншомовна мовленнєва компетенція учнів – це вміння 

користуватися іноземною мовоюв процесі різних видів комунікації в 

ділових ситуаціях, правильно використовувати систему мовних і 

мовленнєвих норм і вибирати комунікативну поведінку, що відповідає 

ситуації спілкування.  

Завданнями учителя, щодо удосконалення мовленнєвих 

компетенцій є не лише удосконалення безпосередньо навичок 
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спілкування іноземною мовою та розширення лексичного запасу 

ділової іноземної мови, атакож формування основних понять 

необхідних для коректної поведінки у тій чи іншій ситуації.  

Досягнення комунікативної компетенції неможливе без 

оволодіння певним обсягом культурної інформації, безознайомлення 

учнів з культурою народу, мову якого вивчають.  

У зв'язку з цим компонентом змісту навчання поряд 

зкомунікативною компетенцією виступає також і соціокультурна,що 

складається з країнознавчої та лінгвокраїнознавчої.  

Комунікативна компетенція є складним, багатокомпонентним 

утворенням, що складається з численних підсистем, які є її 

невід’ємними складниками, і без яких навчання іноземної мови 

вцілому, і формування іншомовної мовленнєвої компетенція зокрема, є 

неможливим.  

Формування соціокультурної складової іншомовної мовленнєвої 

компетенції є важливою ланкою формування професійної 

комунікативної компетенції студентів майбутніх економістів, беручи до 

уваги специфіку іншомовної підготовки школярів. 
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Створення умов соціалізації особистості школяра на 

заняттях літературної студії та журналістики 

Особистістю людина не 
народжується, а стає. 
Народжується індивід, але при усій 
своїй біологічній визначеності  він є 
породженням соціального світу й 
формується в соціальному середовищі. 
Саме соціальне є головним змістом 
розвитку дитини,  яка тільки в 
суспільстві, у громадських зв'язках 
привласнює та реалізує соціальну суть 
людини. 

О.Ф.Малишевський 

Експериментальна робота закладу освіти дає змогу визначити 

перспективи розвитку інноваційних процесів, спрямованих на 

особистісно-орієнтоване навчання та виховання, що створить 

сприятливі умови соціалізації школяра, актуалізує ідеї його гуманізації. 

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій повинні 

сприяти розвитку творчих можливостей, задоволенню інтересів та 

нахилів учня, орієнтації на спеціалізовану поглиблену підготовку, 

створенню умов для одержання додаткових знань, умінь, навичок. 

Наразі актуальним є питання необхідності взаємозв’язку теорії з 

практикою. І саме експериментальна година, на мою думку, дає 

можливість найбільше розкрити його та позитивно реалізувати. 

Основним джерелом стратегічних ресурсів – людського капіталу 

та знань, що визначають загальний рівень суспільства – є розвиток 

освіти. Головним прискорювачем цього процесу стає розвиток 

сучасного світу інформаційно-комунікаційних технологій та системи 



94 

мас-медіа, куди людина попадає, щойно народившись. Це – її 

повсякдення, з якого вона дістає необхідну інформацію, зразки та 

моделі поведінки в соціумі, приклади належних, соціально прийнятих 

хвилювань, засоби уникати тиску буденності й переживати яскраві 

позитивні і негативні емоції й почуття. Проблема соціальної адаптації 

школярів в сучасних умовах набуває все більшу значущість. 

Загострення соціально-економічного середовища, велика кількість 

суперечливої та негативної інформації в ЗМІ, зниження виховного 

потенціалу сім'ї негативно позначаються на процесах соціальної 

адаптації дітей, оскільки вони найбільш схильні до впливу чинників 

навколишньої дійсності. Соціальна адаптація школяра розуміється як 

здатність особи до соціального, морального й побутового виживання, 

статутного самоствердження, співпраці в існуючих і нових, очікуваних 

і таких, що не передбачаються обставинах, готовність вибирати різні 

способи життєдіяльності, зберігаючи свою індивідуальність.  

Саме школаздатна закласти в підростаюче покоління моральні 

норми, правила поведінки та орієнтувати на те, що дійсно цінне й 

значуще в житті, що дозволить протистояти негативу та успішно 

пройти процес соціальної адаптації. Під впливом педагога вдитині 

відбувається узгодження самооцінки й вимог відповідно до 

можливостей і реальностей соціального середовища, загальновизнаних 

моральних цінностей. Пошук технологій соціальної адаптації стає 

важливим аспектом виховної роботи, тому експериментальні години 

«Журналістика» та «Літературна студія» є для учнів справжнім 

«підручником життя».Суть експерименту полягає в тісній співпраці 

школи, ЗМІ, ВООНСПУ та громади. У школі ми озброюємо дітей 

знаннями, надаємо їм потрібні вміння та навички. Співпрацюючи з 

пресою, навчаємо їх професійної журналістської 

компетентності.Організовуючи зустрічі-спілкування з Волинською 
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спілкою письменників, розвиваємо творчі здібності. У громадській 

діяльності  учні реалізують суспільно корисні, соціально значущі 

проекти, де використовують набуті знання й уміння, демонструють 

високий рівень грамотності та реалізації в соціумі, беручиучасть у 

різноманітних конкурсах   та акціях на міському, обласному та 

всеукраїнському рівнях, висвітлюючи це на сторінках «Волинської 

газети»третій рік поспіль. 

Усім школярам, учителям та батькам запам’яталась акція «Виставка 

мандрує по Волині»знагоди 147-ї річниці Дня народження видатної 

волинської письменниці Лесі Українки. Роботи коренепластики 

любомльського журналіста, літератора Володимира Філіпчука «Дивись 

у корінь» були представлені в нашому навчальному закладі 

письменником, заступником редактора «Волинської газети» Сергієм 

Цюрицем. Розповідь про автора та його вироби була дуже цікавою та 

повчальною, збагачена історіями про появу цих деревотворів та 

роздумами про ліс, його красу, яку потрібно вміти бачити та оберігати.   
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          Леся Українка першою у світовій літературі звернулася до 

проблеми збереження екології, тому спогади про видатну землячку 

були сповнені любові та тепла. Відкриття цієї виставки відбулося в 

галереї обласного науково-методичного центру культури, а далі вона 

помандрувала в Шацький лісовий коледж дарувати позитивні емоції, 

радість та навчати бережливому ставленню до навколишнього 

середовища. 

        У Луцькій ЗОШ №3 на відкритому занятті літстудії підтримали 

українських бранців. 

Президенту та полоненим 

українцям написали листи 

колишні в’язні нацизму та 

учні.        

         29 листопада 2017 року 

було проведено акцію 

«Прострілені душі… Лист 

крізь віки…» у межах 

міського семінару вчителів. 

Учасниками були 20 

колишніх в’язнів 

нацистських концтаборів, 
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поважні літами та долею (від 80 до 96 років), та учні літстудії «Ми – 

патріоти», для яких ця зустріч – результат співпраці та спілкування. 

Запрошені педагоги всіх навчальних закладів, керівництво міськуо 

долучилися до неординарного заходу, унікальність якого в тому, що у 

спільному бажанні не бути байдужими до подій у державі об’єднались 

покоління минулого та сьогодення. 

        Захід розпочався з перегляду виставки «Немов ковток свіжого 

повітря». Голова спілки в’язнів Валентина Лазарук у рамках програми « 

Місце зустрічі: діалог в Україні» представила для огляду портрети 

жертв нацизму з описом їхнього життя на окупованих територіях. Це 

дуже розхвилювало гостей та учасників семінару. 

        Олена Романюк, керівник літстудії, навела приклади літописних 

джерел про полон. Зауважила, що більшість колишніх бранців не 

хотіли й не хочуть розповідати про те, що пережили, маючи різні 

причини для цього: сором за приниження, страх перед владою, бути 

відторгнутими іншими. Багато історій через це залишились не 

розказаними, а тому – забутими для нащадків. Часи змінюються, і ми 

розуміємо, що неволя – найстрашніше, що може бути, адже там 

знищують у людині особистість, силу опору, волю до життя, 

викорінюють націю. І не можна про це мовчати. 

         З метою ознайомлення з наболілою століттями проблемою країни 

літстудійцями був запропонований присутнім інформаційний та 

фотоматеріал про злодіяння нацистів, перебування малих дітей за 

колючим дротом. Усі переглянули документальне відео про концтабір 

Майданек. Члени спілки Олександр Ніколаєв (малолітній в’язень 

гестапо) та Марія Батраченко (народжена в австрійському концтаборі) 

розповіли вистраждані особисті історії, роздуми про полон та життя 

після нього. 
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      Ірина Гордійчук та Дар’я Проневич розкрили тему поневолення 

українців від часів половецьких, татарських нападів – аж до 

сьогодення, згадавши також найменш досліджений період Першої 

світової війни (виникнення  перших концтаборів у підніжжі Альп), 

Другу світову війну, ГУЛАГ та Афганістан, де наші воїни за рішенням 

тогочасної влади воювали проти волі, виконуючи  так званий 

«інтернаціональний обов’язок», гинучи в пісках, горах під час бою та в 

полоні  далекої країни. Завершили розповідь влучними словами голови 

Волинської спілки афганців  Григорія Павловича про події нині на 

Сході: «Хіба можливо усвідомити те, що на окупованій території 

України, вільної незалежної держави, перебувають у тюрмах 

поневолені українці, взяті в полон українцями-запроданцями, і щоб 

роками цього не можна було змінити?.. А братня колись нам Росія 

стала  державою-агресором?!» 

        Олена Романюк наголосила, що протягом останніх 10 місяців 2017 

року не звільнено жодного полоненого на окупованій території 

Донбасу, З офіційних і неофіційних джерел відомо, що там перебуває 

понад 500 чоловік. Тому літстудійці та в’язні концтаборів вирішили 

провести акцію підтримки українських бранців. Для цього на заняттях 

студії підготували лист від полонених минулого століття до полонених 
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сьогодення та листи-звернення до Президента України Петра 

Порошенка з проханням прискорити процедуру звільнення в’язнів. 

Зміст написаного було презентовано під час семінару. Колишні 

малолітні в’язні концтаборів поставили підписи, голова спілки 

Валентина Лазарук – штампи (потім усе було відправлено в Київ). 

Діти читали вірші про неволю, страждання воїнів, біль: Анна 

Абраменко «Найцінніше», Софія Лукащук  «Я повернуся, мамо», Анна 

Новарчук «Життя – безцінне», виразивши свої думки, почуття щодо 

всенародної біди.  

        Організатор акції закінчила семінар словами: «Сумно від того, що 

відкритою залишається не лише тема повернення полонених, але й 

адаптація їх у суспільстві, яка залежить від того, хто їх чекає вдома, як 

їх зустрінуть і підтримають друзі, колеги, інші громадяни України, 

адже травми, нанесені їм, не лише фізичні, але й душевні, ще довго 

будуть ятритися в їхніх душах. Тому бажаємо всім полоненим 

щасливого повернення, сімейного затишку, тепла й любові у серці». 

         26 грудня 2017 року отримали відповідь на листи з Адміністрації 

Президента). 

         27 грудня  2017 року відбувся обмін 233 бойовиків на 74 

українських полонених.    
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         28 грудня  2017 року сотні людей прибули в міжнародний 

аеропорт "Бориспіль" зустрічати літак із бранцями. Українці радо 

вітали звільнених своїх героїв. 

Педагоги та вихованці організували діалог поколінь, полонених різних 

часів та воєн, а також взяли участь у підтримці бранців на окупованій 

території Донбасу, що є гідним прикладом виховання мужності, 

патріотизму, підтримки в скрутну хвилину та розуміння того, що не 

можна бути байдужими, адже  майбутнє України залежить від кожного 

з нас. 
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Подію висвітлено у пресі 
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Літстудійці писали бійцям листи з побажаннями миру, здоров’я 

та швидкого щасливого повернення додому. Їх отримали бійці 

Володимир-Волинської бригади в зоні АТО… 

       Акція описана у пресі… 

200 примірників номеру “Волинської газети”, із надрукованими 

листами учнів Луцького ліцею №3, у грудні особисто було завезено 

заступником редактора Сергієм Цюрицем на передову захисникам 

України! 
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         Учні школи з радістю долучилися до події, яка реалізовувалась 

громадою на міському рівні, присвяченій екології та знаменним датам. 

28 вересня 2018 року в Луцьку за сприяння влади та 

громадськості міста було проведено акцію "Серце забуте обігрійте 

добром", присвячену Дню людей похилого віку та Дню Ветерана з 

нагоди  10-річчя  програми  підтримки  жертв нацизму "Місце зустрічі: 
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Діалог" німецького  фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» 

(EVZ). Члени ЛМГВО СВЖН, студенти СНУ та учні  літературної 

студії «Ми – патріоти» Луцького ліцею №3 (керівник Олена Романюк) 

взяли участь у створенні скверу «Турбота про літніх», що на перетині 

вулиць Лесі Українки та Сенаторки  Левчанівської. Тут було висаджено 

туї (10 дерев) за кошти фонду та встановлено лавочку з пам’ятним 

написом. Це подарунок місту від членів Спілки жертв нацизму та 

остарбайтерів, а також спогад на все життя тим, хто долучився до цього 

заходу. 

Запам’ятались слова голови правління Луцької міської 

громадської ветеранської організації „Спілка в’язнів – жертв нацизму» 

Валентини Лазарук: 

– Що таке щастя?  Що потрібно для того, щоб бути щасливими на цій

святій землі? Тема вічна, як і саме людство. І кожен  на це питання 

відповість по-своєму, адже в долі всіх людей є своє щастя. Але я 

впевнена, що їм не байдуже, який слід вони залишать після  себе на 

землі, тому окрім себе треба думати про тих, хто поруч, про світле 

майбутнє. Тож по-своєму щасливі сьогодні всі, хто своїм відданим 

служінням державі,  людям вселяє  віру в майбутнє,  хто кожним своїм 

добрим ділом несе до спраглих  сердець людей ідеї добра, злагоди і 

любові.  

         Присутні вшанували покоління, яке вистраждало під чорним 

крилом голодоморів, вистояло в кривавому пеклі Другої світової війни. 

Руками, розумом, силою та вмінням ветеранів відбудовувалась країна 

після руйнації, та й тепер ці люди не стоять осторонь, а в міру своїх сил 

і свого досвіду допомагають молодим творити майбутнє своєї держави.  
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Не зачерствіли душі ветеранів від пережитих злиднів, негараздів, 

не розгубили тепло своїх сердець на життєвих дорогах. Навпаки, своєю 

душевною щедрістю є прикладом для молодих. 

        Учасники літстудії радо та щиро спілкувались із журналістами, 

давали інтерв’ю, ділилися позитивними емоціями та враженнями. 

Анна Абраменко (8-А клас): 
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– Ми не вперше зустрілися із членами Спілки жертв нацизму, адже

спілкуємося, запрошуємо їх на заходи в ліцей.  Ось і сьогодні ми разом 

посадили дерева у центрі міста, зробили важливу справу з такими 

шанованими, поважними людьми. 

Софія Лукащук (7-В клас): 

– Я з радістю погодилась взяти участь у цьому проекті, адже ми це

робимо не лише для себе, а й для лучан та гостей міста. 

Юлія Снітко (10-Б клас): 

– Пройдуть роки, у сквері виростуть дерева, і я колись, гуляючи зі

своїми дітками, буду згадувати, як садила тут дерева. Це залишиться 

прекрасною згадкою для мене.  

Усі, хто долучився до акції та висадив бодай одне деревце, зробили 

надзвичайно благородну справу. Адже, закладаючи сквер «Турбота про 

літніх», висаджуючи молоді дерева, ми внесли інвестицію в здорове та 
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щасливе майбутнє міста. Сподіваємося, що така акція стане 

традиційною.  

На заняттях юні журналісти та літстудійці пишуть вірші, есе, 

статті, з великою охотою беруть участь у різноманітних творчих 

конкурсах, реалізовуючи з часом свої мрії та бажання у виборі професії. 

Кращі доробки охоче друкує «Волинська газета», за сприяння 

головного редактора Володимира Данилюка. 
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Експериментальна робота педагога з дітьми стала результатом 

краєзнавчо-пошукової роботи членів літературної студії, призером, 

зайняла І місце на міському етапі. 
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За період проведення експериментальної роботи 2017-2019 н. р. учні 

стали призерами конкурсів та досягли позитивних результатів у 

навчанні: 

 2017 р. – І місце, міський етап Всеукраїнського конкурсу «За нашу

свободу», Єрмолкевич М., 6-А;

 2017 р. – І місце, міський конкурс «Патріоти Волині», Подаш А.,

10-А;

 2017 р. – ІІ місце Всеукраїнський конкурс «Лист до мами»,

Новосад А., 10-А;

 2018 р. – ІІ місце, Всеукраїнський конкурс «За нашу

свободу»,Єрмолкевич М., 7-А;

 2018 р. – І місце, міський конкурс «Патріоти Волині» ,

Марищук О.,  7-А;

 2018 р. – ІІ місце, міський конкурс «Патріоти Волині», Подаш А.,

11-А;

 2019 р. – ІІІ місце, переможець Всеукраїнського конкурсу «За

нашу свободу», Новарчук А., 8-Б;

 2019 р. – переможець міського Екологічного конкурсу

(оповідання «Сімейна реліквія»), Проценко Р., 7-В;

 2019р. – ІІІ місце, переможець Обласного конкурсу юних

літераторів Волині, МАН, (номінація «Проза»), Лукащук С., 7-В;

 2019 р. – І місце, переможці краєзнавчо-пошукової  роботи  «Доля

бранців у літописі України», члени літстудії: Абраменко А.,

Кривов’язюк К., Лукащук С., Луцик К., Новарчук А., Савенюк М.;

 2019 р. – І місце, переможець міського етапу Всеукраїнського

конкурсу «За нашу свободу», Лукащук С., 8-В;

 2019 р. – І місце, переможець обласного етапу Всеукраїнського

конкурсу «За нашу свободу», Лукащук С., 8-В;
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 2019 р. – ІІІ місце, переможець Всеукраїнського конкурсу «За

нашу свободу», Лукащук С., 8-В;

 2019 р. – ІІ місце, переможець Всеукраїнського літературного

конкурсу «Природи ніжний пагінець», Лукащук С., 8-В.

Публікації переможців у літературно-художніх виданнях Волинської 

обласної Малої академії наук. 

Щорічно учасники  шкільної літстудії 

стають переможцями міських та  обласних 

конкурсів, зокрема «Посміхнемось щиро Вишні», 

«Весняна містерія», «Патріоти Волині», «Гумор і 

сміх об’єднують всіх», «Юні літератори Волині», 

друкують власні публікації у науково-

методичному та культурно-просвітницькому  

часописі. Неодноразово були гостями 

«Літературної вітальні», яка систематично організовується управлінням 

освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та 

комунальною установою «Волинська обласна Мала академія наук» 

спільно з Волинською обласною організацією Національної спілки 

письменників України.  
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На  Всеукраїнському рівні  протягом останніх трьох років учні 

мають перемоги в конкурсах «За нашу свободу», «Природи ніжний 

пагінець», «Малюнок, вірш, лист до мами», були запрошені з нагоди 

нагородження в Київ.   
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З виникненням суспільства з'явилася потреба обмінюватися 

інформацією. Життя будь-якої людини проходить у потоці  інформації. 

Але оскільки  світ стає все більш динамічним і змінюється 

щохвилинно, завжди була, є та буде потреба в людях, які вміють 

володіти словом та ідеями .  

Уже кілька років поспіль у нашій школі проводиться дослідно-

експериментальна  робота із журналістики  в 10–11 класах у формі 

факультативних занять. Справді, світ навколо нас оточений засобами 

масової інформації: газети, журнали, радіо, телебачення, інтернет. 

Сучасним підліткам  часто здається, що достатньо взятися за перо, 

мікрофон або стати перед телекамерою – і ти вже журналіст. Але це 

далеко не так, тому що потрібно мати знання, вміти володіти словом, 

розбиратися в тому чи іншому явищі, бути людиною освіченою і 

грамотною, щоденно працюючи над собою. Робота з журналістики в 

школі спрямована  на те, щоб навчити учнів усвідомлено орієнтуватися 

у  навколишньому середовищі, у тих  подіях, які відбуваються в 
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навчальному закладі,  місті,  області, державі, світі; вміти  правильно 

формувати та висловлювати свої думки, набути умінь і навичок 

спілкування.  

Зрозуміло, що навчання журналістики в старшій школі є 

особливим, адже працюємо не просто з підлітками, а майже із 

сформованими особистостями, які мають уже свій погляд на проблеми 

сьогодення, стоять на шляху вибору професії, розуміючи, що без 

комунікабельності та творчого потенціалу важко досягти в житті 

успіху. 

 Основні завдання, які ми ставимо  перед собою, складаються з 

таких пунктів: 

 сформувати в учнів поняття про професію  «журналіст» та

завдання сучасної журналістики;

 розкрити  роль журналістів  у суспільстві, їх вплив на

формування світогляду людей;

 розвиток у школярів творчого мислення та вміння логічно

викладати думки щодо реальних подій;

 обгрунтування доцільності формувати власну думку та викладати

на папері  найважливіше, найактуальніше;

 формування  грамотності й культури мовлення;

 виховання національно свідомого громадянина, який би з

пошаною ставився до своєї країни та співгромадян;

 вироблення в учнів умінь практично застосовувати здобуті

знання, користуватися джерелами інформації, оперативно

відгукуватися  на події, самостійно писати матеріали, аналізувати

їх;

 розвивати навички співпраці з існуючими засобами масової

інформації тощо.
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У журналістській діяльності учні реалізують суспільно корисні, 

соціально значущі проекти, де використовують набуті знання й уміння, 

демонструють високий рівень грамотності та реалізації в соціумі, 

беручи участь у різноманітних акціях на міському, обласному та 

всеукраїнському рівнях, а також у міському Турнірі журналістів, під 

час підготовки до якого запам’яталась співпраця з відомою 

телеведучою Волинських новин Інною Мархевкою, колишньою 

ученицею нашого закладу, яка радо допомагала готувати питання, 

моделюючи нестандартні ситуації, можливі під час роботи в цій 

професії.  

Експеримент для учнів на разі є цікавим та необхідним, адже 

журналістику неможливо опанувати без поєднання теорії та практики, 

що є позитивним наслідком адаптації в соціумі та реалізацією у виборі 

майбутньої професійної діяльності. Юні гуртківці охоче взяли участь у 

дослідженні та виконанні спецзавдань, працюючи  у напрямі 

«журналістика під прикриттям». Вирішення проблеми полягало у 

перевірці якості продовольчих товарів та дотримання  санітарно-

гігієнічних норм у супермаркетах міста Луцька. Зокрема,  магазини 

мережі «Салют» були одними із перших об’єктів  розслідування та 

аналізу.    

Майбутні журналісти презентували перші результати  свого 

юного професіоналізму: 
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Події 27.02.2020

Чим приваблює покупців 
супермаркет??? 

Звичайно, чистотою та великим 
асортиментом товару.

Із певних причин ми не назвемо назву торгового закладу та, 
мабуть, більшість із нас його відвідують. Не обов’язково тут 
працювати під “прикриттям”, змінивши професію. 
Працівники настільки впевнені у правильності своїй дій, що 
не звертають увагу навіть на те, що є об’єктом камер 
пересічних громадян.
Ми зафіксували моменти прибирання приміщення, яке 

відбувалось о 13-й годині дня. Дуже інтенсивно, мабуть, усі в 
очікуванні перевірки. 

Яка ж може бути вода 
після протирання полиць, 
на яких стоїть продукція 
харчування в таких 
умовах?

Ми з вами бачимо!
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Зверніть знову ж увагу на взуття. Усе без 
змін.
Дівчата працюють у ладу зі своєю совістю. Чи 
думають вони, що ці пляшечки тримають 
маленькі дітки у візочках? Страшно  уявити, як 
прибирали б вони полиці з хлібом…

Після “генерального” 
прибирання 27.02.2020, ми 

оглянули супермаркет 
02.03.2020 та звернули увагу, 

що крупам “насипом” ще 
менш пощастило, ніж 
фасованому товару на 

поличках.
Зверніть увагу на застарілий 

бруд!  
Дуже шкода, що антисанітарія в 
цьому маркеті на високому рівні.

 

 



119 

А тепер 
подивімось 

реальності у вічі!!!
Товар для продажу 
часто не свіжий, 
обвітрений та 
неприємний на вигляд, 
особливо курятина, 
оселедець, хек, скумбрія 
і цвілі овочі та фрукти.

Нам дуже цікаво дізнатися, куди відправляють протерміновану 
продукцію, таку як майонез, горошок, кукурудзу, що під час прибирання на 
поличках складали в кошик, - на кухню чи в смітник?

Ми вже сумніваємось у якості продуктів, з яких приготовлено страви на 
продаж: шуба, олів’є, вінегрет, оселедець з цибулею, а також смажена риба,  
паніні з курятиною, відбивні з курячого філе, і оті спокусливі лимонні тістечка...

Отже, можемо зробити висновок, що працівники супермаркету 
відносяться краще до непридатної продукції, адже під час прибирання 
складають її в корзину, а придатну, зневажаючи покупців, кладуть під ноги на 
брудну підлогу. 

Нас турбує здоров’я людей,  тому ми вважаємо, що власники 
торгових мереж та їх працівники зобов’язані до своєї роботи ставитися 

відповідально!!! 

Отже, як бачимо, дослідно-еспериментальна робота ліцею є не 

лише навчальною, але й пізнавальною та виховною. Окрім того, цей 

вид діяльності дійсно формує знання, які допоможуть учням 

зорієнтуватися в навколишньому середовищі, а також дадуть змогу 

оволодіти практичними вміннями, які знадобляться їм у житті. 

       У сучасних умовах виховний процес спрямований на формування 

вільної, всебічно розвиненої особистості учня з високоморальними 
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цінностями, позитивними загальнолюдськими якостями. Посилення 

національного компоненту в позаурочній та позакласній роботі, 

розширене вивчення історії та сьогодення країни навчає майбутнє 

покоління співжиттю, адаптації в суспільстві, розумінню 

індивідуального впливу на врегулювання відносин людини з людиною і 

соціальною дійсністю, у передбаченні наслідків дій своїх та чужих, 

аналізу й попередження негативного, небайдужості один до одного з 

метою збереження людського життя. 

       Навчання думати, аналізувати, порівнювати, співпереживати 

спонукає вихованця самостійно удосконалювати себе,  набуваючи 

власного досвіду позитивної поведінки з доброчинними цілями, 

бажаннями та можливостями. 

Учитель сучасної школи не повинен обмежуватися лише 

знаннями свого предмета, а бути активною публічною людиною: 

співпрацювати з телебаченням, відвідувати літературно-мистецькі 

заходи, розвиватись інформаційно, брати участь у житті міста та 

країни, реалізовуючи себе як багатогранно розвинену особистість, 

своїм прикладом навчати школярів бути активними, ставити перед 

собою мету й досягати її, бути гідним громадянином своєї держави. 

Важливим першоджерелом творчості як самоствердження та 

самовираження особистості, на думку В.О. Сухомлинського, є слово.  

Творча наснага, що переживається в дитячі роки, починається з 

того, що слово як духовне багатство особистості стає будівельним 

матеріалом, з якого дитина щось створює, будь-то твір, вірш  чи казка, 

від чого отримує емоційне піднесення. Тому провідна ідея виховної 

системи полягає в розвитку творчої особистості, у наданні можливості 

учню розкрити та розвинути в собі здібності, брати активну участь у 

шкільному та позашкільному житті, тим самим готуючи себе до 

дорослого життя. Саме прояви творчої активності допомагають 
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соціалізації дитини в шкільному оточенні та сприяють соціалізації в 

дорослому житті. Тому школа приділяє  увагу розвиткові в молоді 

спостережливості, пам'яті, творчої уяви та логічного мислення.  Без 

чого неможлива творча робота в жодній галузі культури. Людина без 

творчої фантазії може діяти лише за певним шаблоном, не здатна до 

винахідництва, а значить до прогресивного розвитку людства в цілому. 
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Соціалізація дітей  

з особливими освітніми потребами 

Знедолена природою дитина 
 не повинна знати, що в неї слабкий розум, 

слабкі сили. Виховання такої дитини має бути 
 в сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим. 

     В.Сухомлинський 

     В основу інклюзивної освіти покладено ідею забезпечення 

однакового ставлення до всіх суб’єктів навчально-виховного процесу з 

акцентом на створенні спеціальних умов для дітей з особливими 

потребами. Отримання такими дітьми якісної загальної та професійної 

освіти є одним із пріоритетів вітчизняної освіти, передумовою їх 

успішної соціалізації, чинником забезпечення повноцінності участі в 

житті суспільства. 

     У Конвенції «Про права дитини», прийнятій Генеральною 

Асамблеєю, вказується, що неповноцінна розумово чи фізично дитина 

має вести повноцінне і гідне життя в умовах, які забезпечують їй 

належну участь у суспільстві. Для цього дитині з особливими 

потребами повинен бути забезпечений ефективний доступ до послуг у 

галузі освіти, медичної допомоги, підготовки до трудової діяльності. 

Водночас у Конвенції ООН «Про права дитини» зазначено, що «всі діти 

мають право на освіту, і, як наслідок цього, право на прогрес». 

Сучасна освіта крокує шляхом реформ. Ще один крок – 

інклюзивне навчання. 

     Інклюзивна освіта - (франц. inclusif – включає у себе, від лат. іnclude 

– роблю висновок, включаю)  це термін, який вживається для опису

процесу навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх 

навчальних закладах. Основним пріоритетом інклюзивної освіти є те, 
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що всі діти, незважаючи на свої фізичні, психічні та інші особливості, 

навчаються зі своїми однолітками у загальноосвітньому навчальному 

закладі, де їм надається необхідна підтримка. 

     Інклюзива школа – це заклад освіти, що забезпечує інклюзивну 

освіту як систему освітніх послуг, зокрема, адаптує навчальні програми 

та плани, фізичне середовище, методи і форми навчання, використовує 

наявні в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями  для 

навчання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб 

дітей, створює позитивний клімат у шкільному середовищі. 

Інклюзивний освітній заклад покликаний реалізувати завдання 

інтеграції в освітнє середовище дітей з особливими освітніми 

потребами, а саме:  

1) Навчання кожної дитини, відповідно до її особливостей,

освітніх потреб  і потенційного розвитку.

2) Можливість дитини відвідувати навчальний заклад, живучи в

сім’ї.

3) Розширення кола спілкування дитини та підвищення якості її

соціальної адаптації.

      Інклюзивна освіта – це не просто проект. Це перебудова свідомості 

кожного учасника освітнього процесу: вчителів, батьків та дітей. У ході 

інклюзивної освіти дітей з інвалідністю не підтягують до норми, до 

якогось одного рівня, але вони неухильно рухаються вгору своїм 

особливим шляхом. Ми не підлаштовуємо дитину до навчальної 

програми, а підлаштовуємо програму до дитини, модифікуючи її.  

Складаємо окрему корекційну програму на кожну дитину, враховуючи 

її нозологію. Крім додаткових корекційно-розвиткових занять, які 

проводяться різними фахівцями, корекційну спрямованість  має  і саме 

навчання: у навчальній програмі слід передбачати, які корекційні цілі 

будуть реалізовуватись під час засвоєння тієї чи іншої теми. Це 
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відображено у спеціальній структурі навчальних програм для дітей з 

особливими освітніми потребами. Плануючи уроки, розробляючи 

конспекти, потрібно чітко визначати корекційну мету кожного уроку 

для учнів, обумовлюючи її дидактичними завданнями уроку, характе-

ром навчального матеріалу, типологічними та індивідуальними 

особливостями учнів з ООП в інклюзивному класі. 

Мета інклюзивної школи – дати усім дітям можливість 

повноцінного соціального життя, активного включення в 

життєдіяльність колективу однолітків, тим самим забезпечуючи 

найбільш повну взаємодію і турботу один про одного як членів 

співтовариства. 

  Основним завданням педагогічного процесу в контексті 

інклюзивної освіти є створення особливої емоційно-когнітивної 

(пізнавальної) установки щодо «особливої дитини», а саме: в 

освітньому закладі має домінувати не жаль до такої дитини, а турбота, 

емпатійність, чуйність і тактовна взаємодія, з одного боку, а з іншого – 

ставлення до неї як до рівноправного члена колективу. 

Здійснення інклюзивної освіти потребує організації належного 

психолого-педагогічного супроводу усіх учасників освітнього процесу: 

дітей та дорослих (фахівців різних напрямків, батьків, адміністрації). 

Така робота повинна бути спрямована на створення умов, які 

забезпечуватимуть підвищення 

автономності і соціальної 

активності дітей, розвиток 

інтелектуальних процесів, 

формування ціннісних 

установок, що відповідають 

психічним і фізичним 
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можливостям дитини. Базуючись на особистісному і системно-

орієнтованому підході, такий супровід повинен являти собою 

комплексну систему всебічної, динамічної, корекційної і розвивальної 

допомоги у відповідності з віковими та індивідуальними потребами 

дітей та учнів. 

 Основні принципи організації психолого-педагогічного супроводу 

дітей у системі інклюзивної освіти:  

• пріоритет інтересів і потреб дітей та учнів;  

• неперервність супроводу; 

• мультидисциплінарність. 

      У практичній діяльності доцільно використовувати інтерактивну 

модель навчання, так як вона має передбачувану мету – створення 

комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуватиме свою 

інтелектуальну спроможність, де дитина з особливими потребами 

здатна до взаємодії, діалогу з однолітками, зможе кинути виклик своїм 

обмеженням і досягти успіху в самовдосконаленні. Тому в освітньому 

процесі використовую такі форми роботи: 

• моделювання життєвих ситуацій; 

• використання сюжетних та рольових ігор; 

• спільне вирішення питань; 

• висловлення своєї точки зору. 

      Це співнавчання, взаємонавчання, де учні в парах, групах вчаться 

спілкуватися, критично мислити, приймати рішення, оцінювати свою 

роботу та інших дітей, поважати думку, слухати. У такому соціумі 

дитина з особливими потребами краще навчиться, по можливості з 

усіма однокласниками з різними здібностями спілкуватися, виконувати 

завдання.  
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Потужним резервом розвитку дитини з особливими потребами є 

використання комп’ютерних технологій у навчанні. Використовуючи 

на уроках ігровий ресурс, розвиваємо в учнів логіку, увагу, пам'ять, 

уяву, креативне мислення.  

      Учень з особливими потребами не повинен займати в класі 

особливого становища, а має почуватися природно, бути самостійним, 

наскільки це можливо. А в класному колективі важливо створити 

атмосферу порозуміння та взаємодопомоги між усіма учнями, щоб 

дитина поборола свою невпевненість, набула навичок соціальної 

поведінки. Наша задача створити сприятливу атмосферу у колективі, 

сприяти гармонійним стосункам між дітьми. 

      Щоб допомогти учням пізнати себе та оточуючих, їх потрібно 

залучати до класних та загальношкільних заходів. 

      У колі цікавого спілкування у дітей оперативніше активізуються 

пізнавальні інтереси, зростає бажання оприлюднити свої думки, оцінки, 

ідеї, реалізувати творчі можливості, презентувати власний духовний 

світ і культурні запити. Активність спілкування дітей у таких заходах 

спонукає їх до участі у дискусіях, відпрацювання навичок 

конструктивної взаємодії, зобов’язує пережити деякий азарт змагання у 

диспутах, вибрати надійну тактику захисту своєї думки, обміркувати 

вагомість аргументації для цього захисту. 

      Головним завданням, яке вирішується в рамках колективної роботи, 

є залучення учнів до активної життєвої позиції, допомога в пізнанні 

себе та оточуючих. Учні з особливими освітніми потребами є 

активними учасниками навчально-виховного процесу. Залучаючи дітей 

до позакласної роботи, учитель спрямуває учня на всебічний розвиток 

особистості, соціалізує його, формує позитивний соціально-

психологічний статус у колективі. 
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      Варто звернути  увагу на тісну взаємодію з батьками, їх 

партнерство. Батьки повинні бути постійно в курсі усіх справ. Кожного 

дня потрібно розповідати батькам, чого дитина навчилася, що вже вміє, 

над чим потрібно ще попрацювати, постійно хвалити. 

      Для батьків теж потрібно проводити заходи, які будуть 

згуртовувати колектив: спільний відпочинок, екскурсії, сімейні свята.  

      Для створення комфортного освітнього середовища для дітей з 

особливими освітніми потребами - клас слід розмежувати на зони: 

навчальна, ігрова, зона для проведення індивідуальних занять, 

консультаційна зона, зона відпочинку, усамітнення. 

       Отже, можна сказати, що інклюзивна освіта вчить усіх дітей 

працювати в команді, спілкуватися й співпрацювати разом з іншими, 

дає змогу повноцінно соціалізуватися не тільки в колективі, а в 

суспільстві в цілому. Інклюзивна освіта – модель соціалізації дитини з 

особливими освітніми потребами. 

        Виховання душі – ось завдання школи. Побудова соціальних 

відносин – головне завдання для 

нас - дорослих. 

        У  Луцькому ліцеї №3, з метою  

формування толерантного 

ставлення до дітей з особливими 

освітніми потребами , проходить 

«Тиждень/місяць інклюзивної 

освіти».  

  Зазвичай,  він проходить у листопаді і передбачає курс занять для 

педагогів, батьків, дітей,  з підвищення рівня обізнаності в галузі 

інклюзивної освіти.  До підготовки та проведення заходів залучені 

фахівці різних асоціацій і соціальних служб з впровадження 
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інклюзивної освіти, безпосередньо викладачі, діти, що навчаються у 

школі,  та батьки дітей з особливими освітніми потребами. 

На думку науковців, наставники зобов'язані допомагати дітям учитися 

співпрацювати, розуміючи, що тільки 

спільна робота і безпосереднє 

співробітництво можуть сформувати у 

дітей позитивні взаємини з однолітками з 

обмеженими можливостями. Педагогам 

необхідно впроваджувати в заняття чітко 

структуровані елементи, спрямовані на 

розвиток навичок успішної взаємодії. 

Найбільш ефективно такі навички 

розвивають проблемно-орієнтовані 

завдання, які виконуються групами, в кожній з яких обов'язково є учні з 

особливими освітніми потребами. Виконання загального завдання 

допомагає згуртувати колектив і мінімізувати акцент на обмеженості 

можливостей деяких учасників. 
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Науковці  підкреслюють, 

що саме спостереження дітей за 

коректним і доброзичливим 

ставленням викладача до дітей з 

обмеженими можливостями є 

дієвим способом формування 

толерантного ставлення у 

підростаючого покоління. 

У ліцеї ефективно 

впроваджується  такий метод 

формування толерантного ставлення 

до однолітків з особливими освітніми 

потребами, як проєктно-орієнтована 

інклюзія, що припускає спільну 

роботу дітей над певним проєктом 

протягом тривалого періоду. 

     Педагоги та асистенти 

вчителів розробляють конспекти 

уроків для інклюзивних класів, 

метою яких є згуртування учнів з 

типовим розвитком і дітей з 

особливими освітніми 

потребами, налагодження більш 

тісної взаємодії між усіма 

членами колективу, а також інформування про особливі потреби дітей в 

ігрових та інтерактивних формах. На основі багаторічного досвіду 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в ліцеї,  можна 

зробити висновок, що для формування інклюзивної культури важливо 

використовувати комплекс психолого-педагогічних засобів, які 
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стимулюють когнітивний, емоційний і поведінковий компоненти 

толерантності. 

Отже, існуючі на сучасному етапі розвитку суспільства тенденції, 

пов'язані з необхідністю більш широкого включення дітей з вадами 

психо-фізичного розвитку в соціум, актуалізують усвідомлення 

значення толерантності. При цьому виховання толерантності має бути 

спрямоване на формування у здобувачів освіти навичок незалежного 

мислення, критичного осмислення та вираження суджень, які 

грунтуються на моральних цінностях. 

        З метою забезпечення  рівного права на  доступ до здобуття освіти 

дітей з особливими освітніми потребам, у 2020-2021 навчальному році 

у ліцеї організовано  інклюзивне навчання для 14 здобувачів освіти з 

особливостями психо-фізичного розвитку. 

    Cформовано  10 інклюзивних класів та 1 спеціальний клас (4-Е)  для 

14 учнів з ООП, з них: 

 тотально незряча – 1 дитина;

 з  вадами зору – 1 дитина;

 з  вадами слуху – 1 дитина;

 ЗПР – 7 дітей;

 вади мовлення – 4 дитини;

 спеціальний клас – 5 дитей.

    У оновленовому приміщенні  працює  4-Е (спеціальний) клас  

для дітей з інтелектуальними порушеннями, у якому навчається 5 

учнів.  Під час складання розкладу та режиму роботи враховано 

особливості дітей та рекомендації батьків. Навчальний кабінет 

обладнано інтерактивною дошкою, проектором, корковою дошкою, 

спеціальними меблями, наявна ігрова кімната. У 4-Е класі працює 

молодий педагог Янченко А.Л., яка має досвід роботи з дітьми з 
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особливими потребами, пройшла навчання на платформі  Ed-Era та 

тренінг по роботі з дітьми з аутичними розладами.  

 Навчання дітей з особливими потребами у ліцеї організовано 

відповідно до нормативно-правових документів та з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей. Згідно рекомендацій спеціалістів 

інклюзивно-ресурсного центру,  кожна дитина отримує послуги 

фахівців через індивідуальні корекційно-розвиткові заняття.  

      До роботи з даною категорією дітей залучено практичного 

психолога, логопеда, соціального педагога, тифлопедагога, медичну 

сестру,  вчителя фізкультури, хореографа, батьків, укладено договір з 

НРЦ.  Для супроводу учнів з особливими потребами виділено 10 ставок 

годин для асистентів,  що працюють в інклюзивних класах.  Для 

кожного учня розроблено індивідуальну програму розвитку, складено 

індивідуальний навчальний план та розклад уроків, що погоджено з 

батьками. 

     Корекційну спрямованість має і саме освітнє середовище.  

Корекційні цілі реалізовуються під час засвоєння різних предметів (тієї 

чи іншої теми), спілкування, взаєминах з однолітками та педагогами, 

іншими учасниками мультидисциплінарної команди, а саме: 

асистентами вчителя, музичними керівниками, хореографами, 
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фахівцями ЛФК та ін. Значна роль у закріпленні корекційної роботи 

належить батькам. 

    

Корекційно – розвивальну роботу в умовах 

інклюзивного навчання здійснюють 

спеціальні фахівці: корекційний педагог, 

дефектолог, логопед, психолог, соціальний 

педагог. Вони входять до Команди 

психолого-педагогічного супроводу  дітей з 

особливими освітніми потребами в закладі 

загальної середньої освіти та дошкільної 

освіти. 

    Корекційно – розвивальна складова у навчальному процесі повинна 

мати випереджаючий характер, не тільки вправляти й удосконалювати 

те, що досягла дитина, а й активно формувати те, що повинно 

розвинутись у найближчій перспективі. 

             У навчальному закладі створено умови для навчання дітей з 

особливими потребами. Матеріальна база кабінетів забезпечує 

необхідний освітній простір. Класоводами та асистентами розроблено 

пам’ятки, схеми-опори, індивідуальні картки для роботи з  дітьми з 

ООП. Створено відповідну матеріальну базу і в кабінеті логопеда: 

малюнки, картки, матеріали для дихальних вправ, пальчикової 
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гімнастики, розвивальні ігри та іграшки.  Для незрячої учениці 

придбано диктофон, папір для друку шрифтом Брайля, шахи для 

незрячих,  спортивний інвентар для проведення занять з ЛФК.  

   Завдяки підтримці міської влади створено приміщення для 

інклюзивно-ресурсної кімнати, яка  наповнена необхідним 

обладнанням для корекційно-розвиткових занять і відпочинку дітей. 

Під час організації роботи з учнями, що мають особливі освітні 

потреби, одним з перших кроків є створення комфортного простору для 

їх адаптації до навчального процесу.  Дітям складно у обмежений час 

вийти із зони комфорту, яку вони мають у рідних домівка, та перейти у 

середовище, де відсутні близькі люди. У роботі з дітьми з ООП  наш 

ліцей поставив собі за мету – зберегти психоемоційний стан учнів та 

створити позитивний мікроклімат, тому з  1 вересня 2020 року у ліцеї 

запрацювала інклюзивно-ресурсна кімната. 

Інклюзивно-ресурсна кімната поділена на кілька зон: 

 Навчальну

 Ігрову (зона відпочинку)

 Місце для «Сенсорної розрядки»
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Навчальний простір  кімнати обладнано  меблями, що 

відповідають віку і не несуть загрози роботі опорно-рухової системи 

учня (створені усі умови для правильного формування скелета і 

м’язової системи), маркерною дошкою фліп-чарт, ноутбуком та 

навчальними матеріалами для проведення корекційно-розвиткової 

роботи.  У ігровій зоні є  великий спектр навчальних ігор, які сприяють 

розвитку пізнавальної та художньої діяльності, дрібної моторики, 

творчої уяви та фантазії, куточок відпочинку та усамітнення. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Що ж стосується  «Сенсорної 

розрядки», то доречною є 

наявність сенсорного планшету, 

де учні мають можливість 

попрактикуватись у пісочній 

анімації, заспокоїтись та 

пофантазувати.   

       Думаємо, що це місце буде справжнім осередком для навчання, 

розвитку та відпочинку дітей з ООП. 

     Системною є співпраця з батьками, які є активними учасниками 

навчально-виховного процесу, цікавляться результатами роботи з їх 

дітьми та допомагають у проведенні позакласних заходів, екскурсій.  
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Анкетування, яке було проведено серед батьків дітей з особливими 

потребами, щодо задоволення надання рівня освітніх послуг, а саме, 

інклюзивної освіти в ліцеї, виявило, що 91,7% батьків, задоволені тим, 

що дитина навчається у нашому загальноосвітньому закладі, на 

інклюзивній формі навчання та якістю освітніх та корекційнио-

розвитковх послуг, які надаються тут. 

    Мета співпраці практичного психолога і батьків полягає в тому, щоб 

допомогти батькам  прийняти реальні освітні потреби дитини і 

залучити їх до співпраці у навчанні. Це допоможе у таких питаннях:  

- Вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між 

батьками та педагогами. 

- Корекції ставлення всіх членів сімї до дитини з особливими 

потребами. 

-  Підвищення психолого-педагогічної культури батьків дітей 

класу, де навчається дитина з особливими освітніми 

потребами. 

      Всі діти з ООП успішно адаптовані до навчання в ліцеї (ЗЗСО) та 

соціалізовані, беруть участь у позакласних заходах, екскурсіях, 

конкурсах, спортивних змаганнях, концертах, реалізовують себе через 

відвідування гуртків та секцій.  

      Головним завданням, яке вирішується в ліцеї для організації 

інклюзивної освіти, є залучення учнів до активної життєвої позиції, 

допомога в пізнанні себе та оточуючих. Учні з особливими освітніми 

потребами є активними учасниками навчально-виховного процесу. 

Залучаючи дітей до позакласної роботи, учитель спрямуває учня на 

всебічний розвиток особистості, соціалізує його, формує позитивний 

соціально-психологічний статус у колективі. 
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Створення безбар’єрного середовища  

як суспільне благо для здобувачів освіти з відсутністю зору 

«Ми нічого не будемо 
робити для вас без вас!» 

О. Зеленська 

Останнім часом нам доводиться жити в умовах карантину. Ми 

отримали досвід знаходитися в ізоляції, навчилися переводити в онлайн 

велику кількість важливих справ. Цей досвід дається  нелегко. Ми 

відчуваємо суттєвий  психологічний дискомфорт та напругу,  долаємо 

бар’єри… 

   Проте сотні тисяч українців живуть за бар’єрами , які ми зараз 

відчули, постійно.  Для них вони не зникнуть ніколи. Це – люди з 

обмеженими можливостями, фізичними вадами та інвалідністю. 

З ініціативи першої леді Олени Зеленської  14 квітня 2021 року 

Кабінет Міністрів затвердив Національну стратегію зі створення 

безбар’єрного простору в Україні . «Мені здається: зараз вона дуже на 

часі. У суспільстві сформувався запит на безбар’єрність, і лише 

системні дії здатні руйнувати бар’єри в суспільстві. Стратегія – це 

перший, але важливий крок», – зауважила Олена Зеленська.  

Національна стратегія – це перший в Україні комплексний 

документ, який передбачає створення безбар’єрного простору в усіх 

сферах життя та для всіх суспільних груп, зокрема людей з 

інвалідністю. 

Значною мірою  бар’єри відчувають  люди, позбавлені зору. 

Інклюзія незрячої дитини в закладі загальної середньої освіти, всупереч 

пересічній суспільній думці та, виходячи з мого досвіду , все ще є 

подією в Україні. Тому під час стратегування цієї  роботи  велику надію 

з облаштування безбар’єрного середовища для здобувачів освіти  з 
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вадами чи відсутністю зору  покладено на вчителів, (надавачів освітніх 

послуг).  Потрібно пам’ятати, що навчання незрячої дитини – це рух 

уперед, але  рух із бар’єрами. Покликання педагогів – усувати ці 

бар’єри.  Саме від нас залежить, чи, умови, створені у загальноосвітній 

школі для навчання незрячої дитини, сприятимуть її успішному 

навчанню.  

Педагог, який працює з такою дитиною, має бути  не лише 

доброю і толерантною людиною, мати достатній рівень емпатії, а й 

повинен витрачати багато часу додатково, щоб знайти своєрідні методи 

та засоби навчання,  підготувати необхідний матеріал,  продумати його 

специфіку та передбачити  результат. У цьому допомагають асистенти 

та батьки дитини.  

Щоденне життя класу, де навчається за інклюзивною формою 

незряча дитина, має бути настільки різноманітне і  «барвисте», 

наскільки  можуть бути щоденні будні всіх учнів у класі, де зібрано 

багато дитячих особистостей. Учитель повинен щодня шукати ключ до 

налагодження позитивної атмосфери в класі, де конфлікти не 

залишаються без уваги, а досвід – це поштовх для навчання і шанс для 

вдалої інклюзії незрячої дитини, наповнений справжнім життям та 

спілкуванням з однолітками. Йдеться про інклюзію , коли у дитини 

зникає відчуття винятковості, коли вона може відчути себе комфортно, 

знайти друзів; коли пізнання нового, цікавого, часом складного – це 

подія не за зачиненими дверима.   

Держава має поважати рішення батьків і забезпечити тотально 

незрячу дитину, яка навчається у ЗЗСО на інклюзивній формі навчання, 

найнеобхіднішим. У документах, ухвалених урядом, прописано умови 

організації інклюзивного навчання для дітей із особливими освітніми 

потребами.  Йдеться про обов’язкову спеціальну підготовку вчителя, 
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асистента педагога, про тифлопедагогічний і психологічний супровід 

учня , який зовсім не бачить.  

Науковці – тефлісти разом із громадськими організаціями, що 

опікуються проблемами освіти незрячих дітей,  аби запобігти 

аматорству під час інклюзивного навчання, проводять майстер-класи та 

курси підвищення кваліфікації  для педагогів та членів команди 

супроводу здобувача освіти з відсутністю зору. Вони повинні брати 

участь у семінарах ,   вебінарах та майстер-класах Асоціації спеціальної 

та інклюзивної освіти.  

Також держава, за законом, має забезпечити інклюзивний клас 

усіма необхідними навчально-методичними та наочно-дидактичними 

посібниками й індивідуальними технічними засобами навчання, згідно 

з індивідуальною програмою реабілітації  , яка розробляється для 

кожної дитини з особливими освітніми потребами.  

Незрячі здобувачі освіти – єдина категорія дітей з інвалідністю, 

яким для навчання потрібні не зошит і ручка, а спеціальні технічні 

засоби і спеціальне письмо (шрифт Брайля).  Тому аби вони могли 

безперешкодно навчатися в звичайній загальноосвітній школі, 

розробили українську модель інклюзивної освіти незрячих дітей, і за 

кошти державної субвенції  ми отримали можливість купити 

комп’ютер зі спеціальним озвученням, брайлівську друкарську 

машинку,  дейзі-плеєр,  рельєфні карти, 

калькулятор та смартфон з мовним виводом, 

прилади для рельєфного малювання, диктофон , 

навушники, озвучені м’ячі  та інше.  Таке 

обладнання  є надзвичайно дороговартісним.   

Шкільні підручники в нашій країні є на 

разі  дефіцитом, адже ними раніше 
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забезпечувалися лише спецшколи та інтернати. Допомагають у їх 

отриманні органи місцевого самоврядування. Наочні посібники 

відсутні зовсім. Тому їх доводиться виготовляти у відповідному 

форматі самотужки.  Книги , надруковані шрифтом Брайля, можна 

взяти в бібліотеках, а також придбати у спеціалізованих магазинах чи 

на відповідних сайтах. 

Окрім  надзвичайно дорогого обладнання, такі діти ще 

потребують  методів та засобів навчання , які виробила тифлодидактика 

.  Вони набули певної своєрідності та специфічності. 

Сприймання матеріалу залежить від  його характеру, 

психофізичних можливостей учня і від того,  яких принципів 

дотримується педагог у своїй роботі. Співпраця батьків і працівників 

школи має починатися задовго до того, як такий учень прийде на 

навчання. Проте дуже важливо знайти баланс роботи з батьками, аби 

вони не диктували педагогу, що робити. 

Введення незрячої дитини в новий ритм школи має бути 

обережним,адже такі діти мають «прив’язки» до конкретних годин і 

живуть ритмами. Не потрібно забувати про надмірну втомлюваність 

незрячої дитини та намагатися попереджувати її. Потрібно передбачити 

місце в школі, де б вона могла усамітнитися й відпочити. 

Педагогам, які працюють з незрячою дитиною, треба пам’ятати, 

що для неї основним каналом для сприйняття інформації є слух. Тому 

важливо забезпечити використання аудіозаписів, озвучення та опис 

того матеріалу, який   демонструється на екрані або написаний на 

дошці. Педагог повинен висловлюватися чітко і розбірливо. Словесний 

опис предмета, зроблений дорослим,  дитина повинна підтвердити 

власним обстеженням . Для цього використовуються макети або 

рельєфне зображення предметів, пов’язаних із вивченням тієї чи іншої 

теми. У незрячих дітей високого розвитку досягає пам'ять, адже для 
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орієнтування в просторі, спілкування з людьми, засвоєння знань, їм 

необхідно залучати більше відомостей, ніж зрячим. 

У розвитку основних процесів пізнання і 

мислення  дітей з відсутністю зору 

компенсаторну роль відіграють практичні та 

корекційні заняття, під час яких вони 

порівнюють реальні  предмети чи дії з 

існуючими в  них уявленнями. На цих заняттях 

проводиться робота з  гігієни, охорони, 

корекції,  пізнавальної ,  особистісної та 

рухової сфери учня. Дитина, яка не бачить, хоче почуватися особливо 

захищеною, їй потрібне відчуття безпеки й надійності.  

Поєднання  гри, навчання та праці можна вважати пізнавально-

оцінними, перетворювальними видами діяльності, які є важливими для 

розвитку образного мислення незрячої дитини . А це сприяє її  

взаємодії  з навколишньою дійсністю та формуванню ключових 

компетентностей. 

Плануючи урок, учитель повинен продумати його від першої до 

останньої хвилини, чітко структурувати , змінювати й 

урізноманітнювати прийоми  та методи викладання. 

  У ході заняття педагогу  потрібно 

якомога частіше звертатися до незрячої 

дитини, використовувати інтерактивні методи 

викладання, залучати до групової та парної 

роботи. Це допоможе підвищити її активність 

та комунікабельність. 

Діти з відсутністю зору повинні брати участь 

у масових заходах , змаганнях, флешмобах та 
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конкурсах, які проводяться у школі і не тільки. Педагоги можуть 

домовлятися з керівниками гуртків та секцій, аби діти з вадами та 

відсутністю зору могли в них розвивати свої здібності й таланти. 

До незрячої  дитини потрібно ставитися вимогливо і намагатися 

не виділяти зайвий раз. Слід пам’ятати, що  поблажливість у вимогах 

може принижувати її гідність.   

 У класі не повинно бути жодних перешкод, які можуть заважати 

пересуванню незрячої дитини. Усі речі , необхідні для навчально-

виховного процесу, повинні знаходитися в окремій шафі (недалеко від 

робочого місця),  до якої є вільний доступ учня, позбавленого зору.  

Обов’язковою вимогою є  облаштування місця для усамітнення та 

відпочинку. Біля незрячої дитини завжди повинен знаходитися 

асистент учителя. Когось із учнів класу можна призначити 

консультантами, які за потреби допомагають і супроводжують дитину, 

яка не бачить.  

За умови врахування педагогом цих особливостей роботи, 

незряча дитина не буде відчувати бар’єру між собою та  тими, хто її 

оточує. У такій захищеній позиції від неї можна очікувати більше,  і 

самооцінка її зросте.  

Що ж отримають зрячі діти у спілкуванні, спільних іграх та 

навчанні  з незрячою? 

Із  власного досвіду  знаю, що діти, які добре бачать, навчаються 

сприймати світ різними відчуттями, не лише зором. Вони починають 

розуміти дітей, які на початку знайомства здаються їм «іншими», 

«чужими». У спільній грі та навчанні відсутність зору відходить на 

задній план або повністю зникає, а незряча дитина стає  партнером. 

Діти навчаються спілкуватися щиро і неупереджено. Хотілося б вірити, 

що цей позитивний досвід вони зможуть взяти з собою в доросле 

життя. 
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 Страх і невпевненість, які виникають  на початку, згодом 

минають, а інклюзію всі її учасники оцінюють, як правило, позитивно. 

Я щоразу переконуюсь, наскільки позитивно впливає на дітей, які 

добре бачать, співжиття з незрячою дитиною. І навпаки, для незрячої 

дитини час, прожитий у товаристві дітей з нормальним зором, 

важливий для життєвої перспективи. 

Отже, корекційно-педагогічна робота з незрячими спрямована на 

їх гармонійний   психологічний і фізичний розвиток . Успішна 

соціальна адаптація – це бажаний кінцевий результат, шляхом до якого 

є розкриття і послідовний розвиток потенційних можливостей 

здобувача освіти із відсутністю зору, у тому числі його творчих 

здібностей. 

Ми  продовжуємо рухатися у вибраному напрямку  і впевнені, що 

допоможемо відкрити хоч деякі зачинені перед незрячою дитиною, 

двері! Затвердження Нацстратегії зі створення безбар’єрного простору 

в Україні – це крок уперед для всієї держави. З ухваленням цього 

фундаментального документа наша країна стає більш інклюзивною та 

налагоджує ще міцніший зв'язок із країнами Європейського Союзу, де 

принцип рівних прав та можливостей – в основі усіх державницьких 

рішень. 
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Результати дослідно-експериментальної роботи  

з теми «Створення психолого-педагогічних умов 

соціалізації особистості школяра»  

(травень 2016 – червень 2021 рр.) 

 
Відповідно до наказу управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації № 386 від 5 липня 2016 року освітньому закладу 

було надано статус дослідно-експериментального обласного рівня з 

теми «Створення психолого-педагогічних умов соціалізації особистості 

школяра». 

Актуальність обраної проблеми підтверджена законодавчо-

нормативними документами, а також результатами спостережень якості 

освітнього процесу щодо соціалізації особистості учнів різних вікових 

категорій.  

Основними методологічними засадами дослідження стали ідеї: 

соціалізації індивіда в умовах сучасного українського суспільства 

(В. Андрущенко, М. Згуровський, А. Колодюк, В. Кремень, В. Лях, 

В. Москаленко, Л. Сохань, Т. Ящук та ін.); взаємодії особистості й 

суспільства, що створює сприятливе або несприятливе середовище для 

розвитку задатків особистості (Л. Виготський); використання 

потенціалу середовища, «педагогізації середовища» із метою виховання 

гармонійної особистості (С. Шацький); про становлення системи 

цінностей особистості як основного результату виховання (І. Бех, 

В. Зінченко, О. Кононко, Б. Мещеряков та інші); особистісно 

орієнтованого підходу до виховання особистості (І. Бех); навчального 

змісту як засобу соціального розвитку особистості учня (І. Бех, 

О. Кононко та інші). 
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У розробці шляхів удосконалення умов освітнього середовища 

закладу щодо соціалізації особистості було взято до уваги наукові 

поняття проблематики. Зокрема М. Лукашевича, який розглядає 

соціалізацію, як «процес становлення особистості як суспільної істоти, 

під час якого налагоджуються різноманітні зв’язки особистості з 

суспільством, засвоюються орієнтації, цінності, норми, відбувається 

розвиток особистісних властивостей, формуються активність та 

цілісність особистості, набувається соціальний досвід, що 

нагромаджений людством за весь період розвитку»; визначення 

О. Безпалько, який трактує «соціалізацію» «як процес послідовного 

входження індивіда в суспільне життя, що супроводжується засвоєнням 

та відтворенням соціального досвіду, унаслідок взаємодії людини зі 

стихійними та цілеспрямовано створюваними умовами життя на всіх її 

вікових етапах». 

Відтак гіпотезою дослідження було висунуто припущення про те, 

що соціалізація учнів буде ефективною, якщо в освітньому середовищі 

будуть створенні відповідні психолого-педагогічні умови, а навчання і 

виховання цілеспрямовані на успішну реалізації цього процесу. 

На першому етапі дослідно-експериментальної роботи 

відстежено проблемні тенденції, які характерні для сучасних закладів 

загальної середньої освіти. Відбувається усереднення завдань 

виховання: воно все більше орієнтується на середньостатистичного 

учня, що призводить до нівелювання індивідуальних особливостей 

школярів. 

Згідно з програмою І етапу дослідно-експериментальної 

діяльності у жовтні 2016 року на базі закладу було створено творчу 

групу з реалізації науково-дослідної роботи у закладі. До неї увійшли 

представники адміністрації та педагогічного колективу.  
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На цьому етапі дослідно-експериментальної діяльності 

моніторинговою групою було проаналізовано думку педагогів, учнів ї 

їх батьків щодо відповідності сучасної освіти вимогам сьогодення та 

визначено проблемне коло питань. Проведено SWOT-аналіз із 

виявлення сильних і слабких сторін освітнього закладу, при цьому 

враховано думку споживачів освітніх послуг (батьків, учнів) 

іпедколективу. 

Зроблено висновок, що для успішного соціального виховання 

необхідним є створення умов і заходів, спрямованих на оволодіння і 

засвоєння підростаючим поколінням загальнолюдських і спеціальних 

знань, соціального досвіду з метою формування в нього соціально-

позитивних ціннісних орієнтацій. Було узгоджено, що соціалізація 

полягатиме в допомозі дитині адаптуватися в суспільстві, засвоєнні 

досвіду старших, розумінні свого покликання, знаходженні шляхів 

найефективнішого самовизначення. 

Упродовж І етапу визначено критерії та показники 

експериментального дослідження. У квітні 2017 року психологом 

закладу проводилася діагностика соціально-комунікативного розвитку 

учнів, яка дала можливість прогнозувати та проєктувати розвиток 

окремих школярів і учнівських колективів на основі врахування 

проблем і потенційних можливостей учасників освітнього процесу. 

Моніторингові дослідження свідчили про підвищення інтеграції 

учнівських колективів (30-41%), позитивну динаміку у структурі 

класних колективів, зокрема збільшення кількості здобувачів освіти, 

що належать до зони «Активу» (58-69%), зменшення відторгнутих (7,8-

4,7 %) та учнів зони «Ризику» (6,7-3,3%), натомість простежувалася 

позитивна динаміка підвищення сформованості ціннісних пріоритетів 

школярів. 
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У освітньому закладі працював постійно діючий семінар за темою 

дослідно-експериментальноїроботи. Творчою групою було розроблено 

зміст змін компонентів освітнього середовища, що забезпечать успішну 

соціалізацію школярів, цілі його оновлення та форми реалізації.

Відповідно завдання ІІ формувального етапу (вересень 2017 р. – 

червень 2020 р.) були спрямовані на виявлення психолого-педагогічних 

умов і створенні оновленого освітнього середовища закладу для 

соціалізації особистості здобувача освіти. 

Педагогічний колектив поставив завдання створити в ліцеї 

оновлене освітнє середовище, в якому було б збережено і водночас 

доповнено багаторічний досвід роботи щодо організації якісного 

навчання та виховання сучасної молоді. При визначенні змістових 

характеристик нововведень зроблено акцент на тому, що для 

досягнення успішної соціалізації особистості важливо: 

▪ забезпечення включеності дітей в реальні соціально-значимі

відносини; 

▪ вироблення в учнів уміння взаємодіяти з іншими людьми в

сучасному інформаційному суспільстві; 

▪ залучення школярів на практиці ефективно застосовувати набуті

знання й уміння; 

▪ формування духовного світу учнів, ціннісних світоглядних

уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів; 

▪ виховання особистості для життя в екологічно гармонійному,

громадянському суспільстві; 

▪ створення інклюзивної освітньої практики (безбар’єрного

освітнього середовища) у закладі. 

При внесенні змін до змістовно-методичного компоненту 

освітнього середовища ліцею було враховано, що кожний віковий етап 

має свої можливості й особливості соціалізації особистості. 
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Початковий етап соціалізації розпочинається з моменту вступу 

дитини до освітнього закладу. Основною психологічною особливістю 

цього періоду є докорінна зміна соціальної ситуації розвитку дитини. 

Вона долучається до суспільного життя, стає соціальним суб’єктом і 

має тепер суспільно корисні й важливі обов’язки, за виконання яких 

отримує оцінку соціуму, тобто розпочинається активний процесс 

соціалізації особистості. Для успішної соціалізації учнів молодшого 

шкільного віку необхідна цілісна система, що дає реальний зміст, 

форми, засоби, методи формування соціалізованої особистості. 

У початковій школі закладу це знайшло своє відображення у 

введенні курсів за вибором за авторськими програмами, реалізації 

дослідницьких проєктів, проведенні творчих ігор, профорієнтаційних 

екскурсій, участі в конкурсах, використанні інтерактивних методів, 

методу асоціативних символів на уроках іноземної мови та ін. 

Так режим експерименту дозволив апробувати програми 

авторського спецкурсу та факультативу в початковій школі («Розвиток 

творчих здібностей», «Екосвіт»), які розширюють і доповнюють типову 

освітню програму, відповідають віковим особливостям і запитам учнів. 

Головне завдання курсу «Розвиток творчих здібностей» (автор 

О. М. Зелена) − розвивати творче мислення, різні види пам’яті, уяву, 

фантазію. Запропонована програма дає змогу варіювати зміст і обсяг 

завдань, вправ, виходячи з можливостей і рівня підготовки учнів, 

передбачаючи захист і гарантію збереження прав дитини, забезпечення 

достатньої фізичної рухливості та активності.  

Реалізація змісту курсу відбуваласьі шляхом інноваційних форм 

навчання, які є дієвими засобами успішної соціалізації особистості: 

урок-проєкт, урок-спостереження, урок-змагання, урок практичної 

участі батьків. 
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У межах програми курсу у 2019/2020 навчальному році було 

реалізовано проєкт «Мої здібності». Розвитку творчих здібностей учнів 

сприяли такі заходи: відвідування музею технічного прогресу, участь у 

майстер-класах працівників закладу «МОJO», які дали можливість 

дітям випробувати себе у різних професіях; участь у шкільному 

конкурсі «Шукаємо таланти», у фестивалі колядок тощо. 

Така практика організації освітнього процесу засвідчила, що 

школярі отримують цінний соціальний досвід – досвід взаємодії, досвід 

публічного виступу, спілкування з різними категоріями людей, досвід 

досягнення окресленої мети та багато іншого. 

В умовах загострення проблем взаємодії людства й природи 

перед сучасною педагогічною наукою та практикою постає низка 

невідкладних завдань, пов’язаних із необхідністю виховувати молоде 

покоління у шанобливому ставленні до всього сущого, що споконвіку 

притаманне українському народові. Ігри, практичні завдання та вправи, 

досліди, бесіди, вікторини, загадки, анаграми на факультативах 

викликали у школярів емоційне піднесення, сприяли формуванню у них 

уявлень про об’єкти природи, їхні якості, формували позитивнее 

ставлення до природи загалом. 

Діяльність усіх педагогів початкової школи вирізняється 

аспектами, які передбачають соціалізацію та активне включення дітей у 

взаємодію: пропонуються завдання різного рівня; варіативні домашні 

завдання;організовується групова робота, створення груп змінного 

складу; створюються проблемні ситуації, рекомендується самооцінка та 

взаємооцінка, здійснюється відбір соціокультурних відомостей,  учні 

мотивуються до практичного використання знань в позакласній 

діяльності, до науково-пошукових досліджень тощо. Із метою 

залучення дітей до пошукової та дослідницької творчої діяльності 

систематично здійснюється випуск стінгазети та листівок до свят, 
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виготовлення вісників, лепбуків, розгорток, фотозон тощо. Цікаво 

проходять тематичні дні, тижні, майстер-класи. 

Важливим аспектом соціалізації для учнів молодшого шкільного 

віку є вивчення англійської мови. Опанування іноземною мовою на 

ранніх етапах навчання є вкрай необхідним для подальшого розвитку та 

становлення особистості. Цьому сприяє використання інформаційно-

комунікаційних та проєктних технологій, застосуванням аудіо- та 

відеозаписів, упровадження методики асоціативних символів (МАС).  

Отже, інноваційна діяльність педагогів початкової школи закладу 

на формувальному етапі експерименту засвідчила, що головним 

управлінцем процесу соціалізації в ліцеї насамперед є учитель, його 

роль і позиція є надзвичайно важливими для подальшого становлення 

особистості. 

Період навчання в основній школі характеризується більше 

інформаційно насиченим та функціонально різноманітним змістом 

соціальної роботи з учнями. Відтак педагогами основної школи закладу 

акцент було зроблено на формуванні в учнів навиків спілкування та 

взаємодії в команді, корректного використання можливостей ІТ-

технологій, соціальних мереж, особистих блогів та сайтів в 

навчальному процесі, діяльності клубів за інтересами. 

Так учням 6 класів запропоновано курс за вибором «Інформатика. 

Блогерство» (учитель Крисюк В. М.). На прикладі ведення блогу свого 

класу «Найкращий клас – це про нас», школярі училися створювати 

публікації, вивчали правила безпечного користування всесвітньою 

павутиною, освоювали роботу з відео та фото (див. за посиланням: 

https://klasskvitka.blogspot.com/). 

Робота з блогом певним чином сприяла формування сфери 

відносин «Я – ми», забезпечила передумови для майбутньої включення 

у множину різних за масштабністю та характером соціальних груп. У 

https://klasskvitka.blogspot.com/
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публікаціях класних блогів було відображено особистісне ставлення до 

колективних подій різного плану, зокрема: екскурсії «Золота Підкова 

Львівщини», Всеукраїнський конкурс «Від бандури до цимбал», День 

козацтва – 2019, Всеукраїнський урок доброти – 2019, Міжнародний 

день незрячих, Вечірня екскурсія Луцьком, Всеукраїнський конкурс 

«Захисники України 2019», День української писемності та мови 2019, 

Всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет», Міжнародний День 

вишиванки 2020 та інші. 

Курс «Інформатика. Блогерство» передбачав вивчення фото- та 

відеозйомки, обробку й монтаж, алгоритми постингу і просування своїх 

сторінок у соцмережах, занурення в соціальні та професійні ролі. 

Наведемо окремі приклади: 

Блогер-письменник. Учениця 6-В класу Терещук Юля до Дня 

української писемності та мови написала та розмістила в блозі свій 

детектив «Привид Чорна» самотужки створила ілюстрації до нього 

(див. за посиланням:https://klasskvitka.blogspot.com/2019/11/2019.html). 

Відео-блогер. Навчаючись працювати з відео, учні створювали 

спільні фільмипро домашніх улюбленців «Домашні улюбленці учнів   

6-В класу Луцького ліцею №3, або Найдобріший та найпозитивніший 

фільм у світі!»; висвітлювали участь у Всеукраїнському уроці доброти 

у номінації «Наймасовіший урок доброти, проведений у один час»; до 

Міжнародного дня вишиванки створено відео прочитання вірша 

Миколи Штерника «Українська вишиванка» (див. за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=h9BEoXUIt5Y). 

«Блогер-мандрівник». Звіти з екскурсій: вечірня екскурсія 

Луцьком, квест «Досліджуємо старе місто», «Золота підкова 

Львівщини» та інші. 

Курс «Інформатика. Блогерство», окрім навиків роботи з 

інформацією та різними програмами, сприяв активному розвитку в 

https://klasskvitka.blogspot.com/2019/11/2019.html
https://www.youtube.com/watch?v=h9BEoXUIt5Y
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здобувачів освіти таких якостей, як: комунікативність і вміння 

працювати в команді та взаємодіяти, брати на себе відповідальність 

тощо. 

Усі педагоги, класні керівники учнів 5-9 класів упродовж 

формувального етапу експериментальної роботи створювали відповідні 

умови і ситуації в шкільному житті, за яких знання і дії були поєднані 

та дозволили б фіксувати динаміку духовно-морального розвитку учня, 

розвиток навичок соціалізації, самостійності у прийняті рішення і 

здійсненні вибору. Так в закладі введено курси «Журналістика», 

«Літературна студія»; ведеться активна робота по залученню учнів до 

конкурсної діяльності (всеукраїнські конкурси «Я – журналіст», «За 

нашу свободу», «Малюнок, вірш, лист до мами»,  екологічний 

літературний конкурс для дітей та юнацтва імені М. І. Чабанівського 

«Природи ніжний пагінець» та ін). Діють клуби за інтересами (клуб «У 

колі друзів»). 

На етапі навчання в старшій школі спостерігається в учнів висока 

сприйнятливість процесів, що відбуваються в державі, велике 

прагнення до самопізнання власного «Я» та пізнання свого краю, 

вивчення історії, традицій, культури тощо. Саме тому, в 10-11 класах 

було зроблено акцент на виховання громадянської позиції, оновлення 

роботи профорієнтаційного характеру, забезпечення психологізації 

освітнього процесу. 

Як приклад роботи профорієнтаційного змісту в освітньому 

процесі є варіативність при викладанні курсу  «Інформатика» в 10 – 11 

класах. Учням було запропоновано три теми вибіркового модуля 

«Електронний документообіг»: «Документи та документообіг», 

«Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації» та 

«Електронний документообіг». 
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Уведення курсу «Психологія» для учнів 11 класу, надало 

можливість отримати знання про людину, створити умови для розвитку 

суб’єктивної творчості й пізнати самого себе, формувати вміння 

конструктивної взаємодії з навколишнім світом і іншими людьми, 

отримати конкретні життєві вміння та навички, необхідні людині будь-

якої професії та будь-якого віку. 

Важливим компонентом інноваційного освітнього середовища 

соціалізації стало створення умов для інклюзивного навчання. Із метою 

забезпечення рівного права на доступ до здобуття освіти дітей із 

особливими освітніми потребам у закладі організовано інклюзивне 

навчання. Cформовано 10 інклюзивних класів та 1 спеціальний клас   

(4-Е) для 14 учнів з порушення психо-фізичного розвитку, із 

них:тотально незряча – 1 дитина,із вадами зору – 1 дитина,із вадами 

слуху – 1 дитина, ЗПР – 7 дітей, вади мовлення – 4 дитини, спеціальний 

клас – 5 дітей. 

В оновленому приміщенні працював 4-Е (спеціальний) клас для 

дітей із інтелектуальними порушеннями, у якому навчається 5 учнів. 

Під час складання розкладу та режиму роботи враховано особливості 

дітей та рекомендації батьків. До роботи з даною категорією дітей 

залучено практичного психолога, логопеда, соціального педагога, 

тифлопедагога, медичну сестру, вчителя фізкультури, хореографа, 

батьків, укладено договір з НРЦ. Для супроводу учнів з особливими 

потребами виділено 10 ставок годин для асистентів, що працюють в 

інклюзивних класах. Для кожного учня розроблено індивідуальну 

програму розвитку, складено індивідуальний навчальний план та 

розклад уроків, що погоджено з батьками. 

Матеріальна база кабінетів забезпечує необхідний освітній 

простір: розроблено пам’ятки, схеми-опори, індивідуальні картки для 

роботи з  дітьми з ООП. Створено відповідну матеріальну базу і в 
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кабінеті логопеда: малюнки, картки, матеріали для дихальних вправ, 

пальчикової гімнастики, розвивальні ігри та іграшки. Для незрячої 

учениці придбано диктофон, папір для друку шрифтом Брайля, шахи 

для незрячих, спортивний інвентар для проведення занять із ЛФК.  

За підтримки міської влади створено приміщення для 

інклюзивно-ресурсної кімнати, яка облаштована за зонами, наповнена 

необхідним обладнанням. 

Системною є співпраця з батьками, які є активними учасниками 

освітнього процесу. Анкетування, яке було проведено серед батьків 

дітей із особливими потребами, щодо задоволення надання рівня 

освітніх послуг, а саме, інклюзивної освіти в ліцеї, виявило, що 91,7% 

батьків, задоволені тим, що дитина навчається у нашому 

загальноосвітньому закладі, на інклюзивній формі навчання та якістю 

освітніх та корекційно-розвитковихпослуг, які надаються тут. Всі діти з 

ООП успішно адаптовані до навчання в ліцеї, беруть участь у 

позакласних заходах, екскурсіях, конкурсах, спортивних змаганнях, 

концертах, реалізовують себе через відвідування гуртків та секцій. Із 

метою формування толерантного ставлення до людей із особливими 

освітніми потребами, проходить «Тиждень/місяць інклюзивної освіти». 

Ефективно впроваджується  такий метод формування толерантного 

ставлення до однолітків з особливими освітніми потребами, як 

проєктно-орієнтована інклюзія, що припускає спільну роботу дітей над 

певним проєктом протягом тривалого періоду. 

У закладі в межах реалізації завдань формувального етапу велась 

відповідна науково-методична робота. Так тільки у 2019/2020 н. р. у 

ліцеї було проведено педагогічну раду «Організація форм і методів 

пошуково-дослідницької роботи з метою формування соціально зрілої 

особистості здобувача освіти», круглі столи: «Розвиток ключових 

компетентностей здобувачів освіти як умова їх успішної соціалізації», 
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«Створення психолого-педагогічних умов соціалізації особистості 

здобувачів освіти», проблемний семінар: «Соціалізація дітей з 

особливими освітніми потребами», семінар-практикум «Психолого-

педагогічна компетентність учителя як соціалізувальна умова розвитку 

школярів», а також тренінгові заняття з питань соціалізації особистості 

здобувачів освіти. 

На ІІІ узагальнювальному етапі (вересень 2020 р. – 

червень 2021 р.) дослідно-експериментальної роботи акцент було 

зроблено на організації контрольних досліджень і встановлення ролі 

проведеної інноваційної діяльності для доведення заявленої гіпотези. 

Проведено порівняльний аналіз соціально-комунікативного розвитку 

здобувачів освіти за програмою «Універсал», повторно вивчено 

структуру учнівських колективів, досліджено структуру мотивації 

навчальної діяльності,соціалізованості особистості школяра (9-11 кл.) 

за методикою М. І. Рожкова, мотиви вибору майбутньої професії за 

методикою «Ваша майбутня професія» (Л. Лучко). Проведено також 

опитування педагогів щодо рівня готовності до інноваційної діяльності 

та використання інноваційних технології.  

У 2020/2021 н. р. у ліцеї було проведено науково-методичну 

конференцію «Освітні стратегії соціалізації особистості», психолого-

педагогічний семінар «Соціально-професійна орієнтація як складова 

процесу соціалізації та самореалізації особистості», а такожнауково-

практичну конференцію за результатами дослідно-експериментальної 

діяльності, здійснено опис моделей інноваційного освітнього закладу 

«Школа розвитку» і випускника такого закладу. 

Загалом упродовж проведення дослідно-експериментальної 

діяльності у ліцеї (травень 2016 − червень 2021 рр.) напрацьоване 

чимале методичне зібрання матеріалів із досвіду роботи вчителів 

освітнього закладу щодо створення психолого-педагогічних умов 
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соціалізації школярів. Результати дослідно-експериментальної роботи 

апробовано та представлено виступами на науково-практичних 

конференціях і семінарах різних рівнів, форумах освітніх інновацій, 

тренінгових заняттях із питань соціалізації особистості здобувачів 

освіти, STEM-фестивалі, а також засвідчено методичними виданнями 

педагогічного колективу (Додаток 17). 

Укладений і апробований методичний матеріал сприятиме 

забезпеченню поширення досвіду педагогічного колективу освітнього 

закладу з дослідженої проблеми. 

Отож важливими умовами реалізації компетентісного підходу у 

освітній діяльності ліцею є чітке визначення вимог до кінцевого рівня 

сформованості базових компетенцій здобувачів освіти та до основних 

етапів їх формування і послідовності реалізації. 

Компетентнісний підхід акцентує увагу на результатах освіти, 

причому як підсумок розглядається не сума засвоєної інформації, а 

здатність соціально сформованої особистості діяти в різних 

проблемних ситуаціях. 

Формування компетентностей відбувається засобами змісту 

освіти. У підсумку в здобувачів освіти розвиваються здібності та 

з’являється можливість вирішувати в повсякденному житті реальні 

проблеми – відпобутових до виробничих і соціальних. 

Випускник – людина, яка здатна реалізувати себе в будь-якій 

справі, використовувати знання для вирішення теоретичних і 

практичних завдань. 

Запропонована на такій основі освіта зможе забезпечити не тільки 

розрізнену предметну, а й цілісну компетентністну освіту. Освітні 

компетентності учня будуть відігравати багатофункціональну роль, що 

виявлятиметься не тільки у закладах освіти, а й у родині, колі друзів, 

майбутньому професійному виборі, соціальній адаптації. 
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Тому роль закладу освіти у процесі соціалізації та становленні 

дитячої особистості не зводиться лише до передачі знань, умінь та 

навичок, а полягає у здійсненні впливу самим характером виховання, 

життєдіяльності дитини у ліцеї, де здобувачі освіти засвоюють ціннісні 

орієнтації, моральні норми, які мають забезпечити їм перехід до 

дорослого життя. 

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з теми 

«Створення психолого-педагогічних умов соціалізації особистості 

школяра»дозволяє констатувати, що педагогічним колективом 

Комунального закладу «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради 

Волинської області» реалізовано наступне: 

▪ обґрунтовано та впроваджено комплекс психолого-педагогічних

умов соціалізації особистості; 

▪ апробовано модель Школи розвитку, що сприяє процессу

соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. 

▪ удосконалено систему управління та науково-методичної

роботи з підвищення рівня педагогічної компетентності педагогів щодо 

досліджуваної проблеми. 

▪ реалізується новий зміст освітнього процесу щодо соціалізації

особистості шляхом впровадження авторських спецкурсів, курсів за 

вибором.  

▪ оновлено предметне, дидактико-методичне середовище для

соціалізації особистості школяра відповідно до вікових характеристик і 

вимог інклюзивноїосвіти. 

▪ укладено та апробовано пакет методик діагностики соціального

портрету особистості школяра. 

▪ розроблено методичні напрацювання для педагогів закладів

загальної середньої освіти щодо спрямування освітнього процесу для 

успішної соціалізації школярів. 
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Отже, проведена на всіх етапах експерименту робота дає цілком 

обґрунтовані підстави вважати, що поставлені мета та завдання були 

досягнутими. 
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ДОДАТКИ 
Додаток 1 

Додаток 2 
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30% 

14% 
14% 

Відповіді респондентів щодо бажання 
впроваджувати компетентнісний підхід у 

педагогічній діяльності  
Так, бажаю 

Бажаю і можу 
поділитися досвідом 

Маю бажання, але 
недостатньо досвіду 

Маю бажання, але 
хотів би вивчити досвід 
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Результати опитування  учителів щодо ефективності 
впровадження інноваційних педагогічних технологій 

у своїй діяльності 
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 більшістю педагогічних 
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Додаток 3 

 
 

Додаток 4 
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навчання 
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Оцінка здатності педагогів до 
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використовують 
окремі інновації) 
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Додаток 5 

Аналіз 
соціально-комунікативного розвитку учнів 

за 2019/2020н.р. 
за програмою «Універсал» 

Рівень інтеграції 54% 

Актив 72% 

Пасив 4.6% 

Відторгнуті 4.5 % 

Ізольовані 17% 

Зона ризику 1.7% 
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4,6% 4,5% 
17% 

1,7% 

Аналіз соціально-комунікативного  розвитку учнів  за 
2019/2020 н.р. (програма "Універсал") 
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Додаток 6 

Порівняльний аналіз 
соціально-комунікативного розвитку учнів 

за  2018/2019 н.р. –  2019/2020н.р. 
за програмою «Універсал» 

Навчальні роки 2018/2019н.р.  2019/2020н.р. 

Рівень інтеграції 50% 54% 

Актив 72% 72% 

Пасив 3.1% 4.6% 

Відторгнуті 5.1% 4.5 % 

Ізольовані 19% 17% 

Зона ризику 2.8% 1.7% 

Рівень 
інтеграції 

Актив Пасив Відторгнуті  Ізольовані Зона ризику 
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Додаток 7 
 

Структура учнівських колективів за 2019-2020н.р. 
 
 
 

Актив 72% 

Пасив 4.6% 

Відторгнуті 4,5% 

Ізольовані 17% 

Зона ризику 1.7% 
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Додаток 8 

Порівняльний аналіз залучення дітей з ООП до навчання  у 
 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №3» та Луцькій громади 

(2020-2021 н.р.) 

Залучення дітей з ООП до освітнього процесу 
у КЗ ЗСО «Луцький ліцей №3» 
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Додаток 9 

Вивчення соціалізованості особистості школяра ( 9-11 кл.) 

методика М.І.Рожкова 

Соціальна адаптованість 3,90 

Автономність особистості 4,30 

Соціальна  активність 4,00 

Схильність до гуманістичних норм, моральність 4,50 

3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6

Соціальна адаптованість 

Автономна особистість 

Соціальна активність 

Схильність до гуманістичних 
норм, моральність 

Діаграма соціалізованості особистості школяра 
(9-11 кл.) за методикою М.І. Рожкова 
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Додаток 10 
 

Визначення ключових компетентностей 
старшокласників 

 
 
Назва компетентності Рівень  вираженості (показник) 

Полікультурна 4,1 

Готовність до відповідальності 4 

Технологічна 4,9 

Готовність до самоосвіти 4,2 

Інформаційна 4,5 

Комунікативна 5,6 

Соціальна 5,3 
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Діаграма визначення ключових 
компетентностей старшокласників 
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Комунікативна 
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Додаток 11 

Результати діагностики «Життєві компетентності випускника» 

Соціально-
комунікативна 

компетентність-
високий рівень 
сформованості; 

47 

Соціальна 
адаптація-

достатній рівень 
сформованості; 

40 

Економічна 
компетентність-
достатній рівень 
сформованості; 

38 

Політико-
правова 

компетентність-
достатній рівень 
сформованості; 

36 
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Додаток 12 
 
Вивчення структури мотивації навчальної діяльності 
 
 

Назва компонентів Рівень  сформованості (показник) 

Соціально-ціннісні 4,6 

Навчально-пізнавальні 4,2 

Професійно-ціннісні 4 

Позиційні 3,7 

Комунікативні 4,3 

Самовиховання 3,8 

Ситуаційні 3,5 

Утилітарні 3 
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Додаток 13 
 

Результати визначення мотивів вибору майбутньої 
професії 

Методика «Ваша майбутня професія» (Л.Лучко) 
 

Бажання до самостійності та незалежності 85% 

Впевненість у своїх здібностях 78% 

Бажання цікаво жити 75% 

Матеріальні фактори 72% 

Суспільна значимість професії 65% 

Зміст праці 63% 

Творчий характер праці 60% 

Вплив друзів, сім’ї, знайомих 52% 

Випадкові обставини 40% 
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Діаграма визначення мотивів вибору майбутньої професії 
Методика «Ваша майбутня професія"  (Л.Лучко)  
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Додаток 14

Завдання профорієнтаційної роботи у 
ліцеї

Розширити 
інформованість учнів 

про професії і 
професійні вимоги

Збагачувати 
уявлення про світ 
професій та їхні 

особливості.

Забезпечити учнів 
необхідним обсягом 
профорієнтаційних 
знань та навичок.

Формувати в учнів 
свідоме ставлення 

до вибору 
майбутньої 
професії.

Розвинути уміння 
розуміти самого 

себе, свої потреби 
та нахили.

Виховувати 
розуміння 

необхідності 
професійного 

навчання в житті 
людини.

Формувати толерантне ставлення до 
представників різних професій.

ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ СОБІ 
ПРОФЕСІЮ, ВАМ ПОТРІБНО ЗОРІЄНТУВАТИСЬ 

У ТРЬОХ РЕЧАХ

ХОЧУ – Визначити, які 
Ваші професійні інтереси та 

схильності – це все, що 
подобається, до чого лежить 

душа

МОЖУ – Оцінити, які Ваші 
професійно важливі якості: 

здоров’я, кваліфікація та 
здібності – це все, 

що по силам, за здібностями

ТРЕБА – Дізнатися, які 
професії користуються 

попитом – це все, що 
потрібно для суспільства, 

країни
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своя думка

батьки

стан здоров’я

матеріальне 
положення

престижність 
професії

інші обставини

1

2

3

4

5

6

   

Людина-
ПРИРОДА

Людина-
ХУДОЖНІЙ

ОБРАЗ

Людина-
ЗНАКОВА
СИСТЕМА

Людина-
ТЕХНІКА

Людина-
ЛЮДИНА

Світ професій ділиться на
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ЩОБ ПРИЙНЯТИ ПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ , 
ПОТРІБНО ВРАХОВУВАТИ ФАКТОРИ,  
ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР ПРОФЕСІЇ

 Знання про професії, їх потребу на ринку праці.

 Нахили, інтереси, здібності людини.

 Здатність, фізичне і психічне здоров’я.

 Рівень домагань.

 Думку батьків.

 Поради вчителі, професіоналів.

 Особистий професійний план.

.

“ ФОРМУЛА ПРОФЕСІЇ ”

ХОЧУ+ МОЖУ + ТРЕБА = 
Усвідомлений професійний вибір
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Додаток 15 
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Додаток 16 

ПРАВИЛА Інтернет-БЕЗПЕКИ й Інтернет-ЕТИКИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ 

1. Ніколи не повідомляйте приватної інформації про себе

(прізвище, номер телефону, адресу, номер школи) без дозволу батьків. 

2. Якщо хтось говорить вам, надсилає вам, або ви самі віднайшли

у мережі щось, що бентежить вас, не намагайтеся розібратися в цьому 

самостійно. Зверніться до батьків або вчителів - вони знають, що треба 

робити. 

3. Зустрічі у реальному житті із знайомими по Інтернет-

спілкуванню не є дуже гарною ідеєю, оскільки люди можуть бути дуже 

різними у електронному спілкуванні і при реальній зустрічі. Якщо ж ви 

все ж хочете зустрітися з ними, повідомте про це батьків, і нехай вони 

підуть на першу зустріч разом з вами. 

4. Не відкривайте листи електронної пошти, файли або Web-

сторінки, отримані від людей, яких ви реально не знаєте або не 

довіряєте. 

5. Нікому не повідомляйте свій пароль, окрім членів вашої родини.

6. Завжди дотримуйтесь правил Інтернет-безпеки: вони розроблені

для того, щоб ви почували себе комфортно і безпечно у мережі. 

7. Ніколи не робіть того, що може коштувати грошей вашій родині,

окрім випадків, коли поруч з вами батьки. 

8. Будьте ввічливими у електронному листуванні.

9. У електронних листах не застосовуйте текст, набраний у

ВЕРХНЬОМУ РЕГІСТРІ - це сприймається у мережі як крик, і може 

прикро вразити вашого співрозмовника. 
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       10. Не надсилайте у листі інформації великого обсягу (картинки, 

фотографії тощо) без попередньої домовленості з вашим 

співрозмовником. 

       11. Не розсилайте листи з будь-якою інформацією незнайомим 

людям без їхнього прохання - це сприймається як «спам». 

12. Завжди поводьтеся у мережі так, як би ви хотіли, щоб 

поводилися з вами! 
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Додаток 17 

Методичні видання педагогічного колективу, де 

висвітлені результати дослідно-експериментальної роботи 

(травень 2016-червень 2021 рр.) 

1. «Мовна комунікація як чинник розвитку лінгвокультурного

простору» (Методична розробка, 2017 р.); 

2. «Розвиток конкурентоспроможної особистості засобами

формування інтелектуально-пізнавальної компетентності учнів» 

(Методичний збірник, 2017 р.); 

3. «Інтерактивний урок – це просто» (Збірник дидактичних ігор і

завдань, 2017 р.); 

4. «Позакласна робота з української мови та літератури –

обов’язкова складова навчально-виховного процесу школи» 

(Методична розробка, 2017 р.); 

5. «Профорієнтація на уроках української мови», (Авторська

програма для учнів 8-9-х класів, 2017 р.); 

6. «Життя − безцінне» (Методична розробка, 2018 р.);

7. «Створення психолого-педагогічних умов соціалізації

особистості школяра» (Методичні рекомендації, 2018 р.); 

8. «Професійно-особистісна готовність учителя-логопеда до

роботи в інклюзивних класах» (Методичні рекомендації, 2018 р.); 

9. «Сходинки нової школи» (Методичні рекомендації, 2018 р.);

10. «Використання технології «скрайбінг» як способу візуалізації

інформації в навчально-виховному процесі» (Методичні рекомендації, 

2018 р.); 

11. «Проблемне навчання як засіб розвитку самостійного

мислення і мовлення» (Методична розробка, 2018 р.); 
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12. «Розвиток творчих здібностей молодших школярів» 

(Авторська програма для учнів 1-4 класів, 2018 р.); 

13. «Створення психолого-педагогічних умов соціалізації 

особистості школяра» (Методичні рекомендації, 2019 р.); 

14. «Формування соціальної компетенції учнів початкових класів 

засобами природи» (Методичні рекомендації, 2019 р.); 

15. «Особливості організації НВП з метою формування 

інтелектуально-пізнавальних, морально-естетичних цінностей 

школяра» (Методичні рекомендації, 2019 р.); 

16. «Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти як 

умова їх успішної соціалізації» (Методичні рекомендації, 2020 р.); 

17. «Особливості навчання української мови дітей із порушенням 

інтелектуального розвитку» (Методичні рекомендації, 2020 р.); 

18. «Формування громадянської компетентності в школярів» 

(Методичні рекомендації, 2020 р.); 

19. «Формування пізнавальної та 

здоров’язбережувальноїкомпетентностей підлітків за умов 

інноваційного вивчення біології» (Методичні рекомендації, 2020 р.); 

20. «Формування естетичних компетентностей на уроках 

музичного мистецтва» (Методичні рекомендації, 2020 р.); 

21. «Кейс розвитку критичного та креативного мислення» 

(Методичні поради, 2020 р.); 

22. «Проєктні технології у контексті життєтворчості» 

(Електронний педагогічний засіб, 2020 р.); 

23. «Особливий освітній простір: порадник для батьків та 

педагогів» (Методичні поради, 2020 р.); 

24. «Ліцей – осередок інтелекту, співробітництва, творчого 

натхнення, зростання та визнання» (Методична розробка, 2020 р.); 
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25. «Формування громадянської компетентності школярів крізь

призму історичного краєзнавства» (Методична розробка, 2021 р.); 

26. Створення психолого-педагогічних умов 

соціалізаціїособистості школяра (Методичні рекомендації, 2021 р.); 

27. «Технологічна STEM – освіта: сутність та 

перспективиреалізації» (Методичні рекомендації, 2021 р.); 

28. «Формування творчої особистості здобувача освіти при

вивченні зарубіжної літератури засобами інноваційних технологій» 

(Методичні рекомендації, 2021 р.); 

29. «Використання фрірайтингу на уроках української мови та

літератури,зарубіжної літератури» (Посібник, 2021 р.); 

30. «Формування ключових компетентностей на уроках

української мови у початковій школі»  (Методична розробка, 2021 р.); 

31. «Психологічний супровід системи інклюзивної освіти»

(Методичні рекомендації, 2021 р.); 

32. «THE WORLD INSIDE OUT» (навчальна програма

факультативного курсу з англійської мови для 5-х класів); 

33. Педагогічні та методичні прийоми для активізації

пізнавальної діяльності й інтересу до навчання у здобувачів освіти 

(Бібліографічний покажчик сучасних освітніх технологій, 2021 р.). 

https://docs.google.com/document/d/1rT4CSpHS_oOI3iI-PQu0cJrSJNcAZWBPs-6lVTsDnLI/pub
https://docs.google.com/document/d/1rT4CSpHS_oOI3iI-PQu0cJrSJNcAZWBPs-6lVTsDnLI/pub
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Додаток 18 

Презентаційні матеріали ДЕД 

https://drive.google.com/file/d/1jXp8SyLHiy2fwq-
_LxPSEqosCZtAZl7C/view?usp=sharin 

Відео»Моя країна – Україна»  

https://drive.google.com/file/d/1_noNKfEVpNN 
sXgzmlkPMA1Cr11-F7FUB/view?usp=sharing 

Презентація «Сини Волинської землі» 

https://drive.google.com/file/d/1OyG6kT9UCW7LvNmCF
Fqi9Ezi_m75hXU5/view?usp=sharing 
Презентація «Випускники нашої школи»  

https://drive.google.com/file/d/1O4TiVoH2LwtbtIHSHHJfkJMmQUn3v_Nj/v
iew?usp=sharing 
Презентація «Луцьк  європейський» 

https://drive.google.com/file/d/14agD6qFI_ViE1S2BBZGjmx  
JPbT-9Ac5a/view?usp=sharing 

Презентація «Чехи у Луцьку» 

https://drive.google.com/file/d/1EXUsBsbn1nsiFxE
gosFXl83 2KaCXCpYr/view?usp=sharing 

       Презентація «Народна медицина» 

https://drive.google.com/file/d/1K2gktx84CYIsctjbpOedfVHO79g9wO
jN/view?usp=sharing 

  Відео «Відкрий для себе Луцьк» 

https://drive.google.com/file/d/1_S0njZrLNaAJEwxgqCeGe-
ErohgpFiVG/view?usp=sharing 
Відео «Музей Корсаків»              

https://drive.google.com/file/d/1jXp8SyLHiy2fwq-_LxPSEqosCZtAZl7C/view?usp=sharin
https://drive.google.com/file/d/1jXp8SyLHiy2fwq-_LxPSEqosCZtAZl7C/view?usp=sharin
https://drive.google.com/file/d/1_noNKfEVpNN
https://drive.google.com/file/d/1O4TiVoH2LwtbtIHSHHJfkJMmQUn3v_Nj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O4TiVoH2LwtbtIHSHHJfkJMmQUn3v_Nj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14agD6qFI_ViE1S2BBZGjmx
https://drive.google.com/file/d/1K2gktx84CYIsctjbpOedfVHO79g9wOjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K2gktx84CYIsctjbpOedfVHO79g9wOjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_S0njZrLNaAJEwxgqCeGe-ErohgpFiVG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_S0njZrLNaAJEwxgqCeGe-ErohgpFiVG/view?usp=sharing
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