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Шановний читачу! Вітаю! Ти щойно
зробив відкриття! Відкриття у світ
гімназії "Консул" 86, у якому неабияким
скарбом є щире спілкування всіх, хто
долучений до освіти як формули життя.
Журнал "Консульські студії" – наш
новий проєкт, де кожен учасник
освітнього процесу – учні, учителі,
батьки – буде вчитися і аналізувати у
спільноті. Це здійснення ще однієї
нашої мрії – показати власний характер,
індивідуальність, проявити
педагогічний почерк, яким пишемо
історію гімназії, і відкрити всіх, хто із
нею пов'язаний. На сторінках видання
розкажемо про освітні технології та
інновації, що впроваджуються, про
досягнення і проблеми, представимо
досвід окремих учителів і порушимо
актуальні, на наш погляд, теми. Це так
званий long read, що стане близьким для
поціновувачів такого стилю, відмінного
від швидкого перегляду соціальних
мереж і блогів.

Цей номер тематичний,
присвячений першому випуску
початкової освіти НУШ. І це
символічно: перший номер і перший
випуск. Обидва далися нелегко,
супроводжувалися хвилюваннями,
сумнівами, рефлексіями, щоденною
"сродною" працею, важкою, але,
сподіваємося, ефективною. Результати
ще будуть розглядатися, оцінюватися,
спонукатимуть до змін. Та є розуміння,

що гімназія – люди, особистості, творці
та мешканці чудової країни, маленької
частинки великого українського світу.
Нехай гімназія допомагає реалізовувати
мрії, ділитися досвідом та позитивними
емоціями, знаходити друзів, дізнаватися
щось цікаве і відкривати дивовижне
щодня. А наші "студії" стануть місцем
приємного читання та путівником в наш
освітній простір.
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Перший випуск початкової НУШ.
Рефлексії та очікування.

Реформа – це завжди складно.
Реформа — це завжди виклик. Реформа —
це завжди вихід із зони комфорту. Але й
неймовірно цікаво: а що з того вийде?
Наче банальні речі, та зрозумілими вони
стають тільки в момент справжнього
проживання ситуації. Так ми відчували
себе чотири роки тому, коли в початкову
освіту прийшла НУШ. І скільки б не
читали, скільки б курсів, вебінарів і
семінарів не пройшли, але результати
отримали тільки через власний досвід,
який сьогодні аналізуємо.

Отже, перед нами стояла складна і
важлива задача. Ось її умови. Дано:

o професійний колектив
умотивованих учителів;

o Концепція НУШ;
o чудові допитливі й рухливі

шестирічки.
Завдання: створити середовище, де

всі учасники освітнього процесу будуть
почуватися комфортно, де пануватиме
взаємодія і співпраця, де знання будуть не
самоціллю, а інструментом пізнання і
самовдосконалення, випускник навчиться
критично мислити, вільно висловлювати
власну думку, експериментувати і
досліджувати.

Шляхи вирішення завдання

визначалися як заздалегідь, так і в
процесі його виконання.

По-перше, ми починали не на
порожньому місці. Наші вчителі не тільки
дуже вмотивовані, (адже всі давно
розуміли, що навчати по-старому вже не
виходить), а й справжні інноватори і до
реформування перебували в постійному
пошуку нових педагогічних підходів та
технологій.

По-друге, наша спільнота мала
значний досвід в осучасненні викладання
іноземних мов, предметів математичної та
природничої галузі, їх інтеграції.

По-третє, колектив оволодів
унікальною практикою роботи з
елементами тьюторінга в складі
педагогічної команди класу:
учитель-предметник, учителі англійської
мови, вихователь ГПД.

По-четверте, нушівська громада
отримала від держави обладнання для
створення нового простору.

Тому самоосвіта, взаємонавчання,
співучителювання, креативний підхід
стали потужними засобами впровадження
Концепції. Команди буквально
спалахували новими ідеями проєктів,
інтеграції, тематичних днів, ігрових
методик, оцінювання. І все це у взаємодії
із родинами. Так народилися ранкові
зустрічі англійською мовою,
STREAM-уроки, школа для батьків тощо.

За кожною реалізованою ідеєю,
проєктом, дослідженням - копітка праця,
усвідомлене опрацювання європейського
та вітчизняного досвіду. Ми не
сприймаємо механічного запозичення
найпрогресивніших практик, прагнемо їх
переосмислення відповідно до наших
запитів, дбаємо про творче й адресне
застосування. Безумовно, не обійшлося
без помилок, уповільнень, невизначеності,
які здебільшого були викликані загрозами
та ризиками пандемії і військового часу.
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Дистанційне навчання в НУШ під
час пандемії стало неабияким
колективним викликом - і технологічним,
і психологічним. Викликом успішно
подоланим, тому що дав поштовх усім
нам оволодіти міжнародно визнаними і
новими засобами навчання, численними
платформами і сервісами. Однак
з’явилася загроза ще більш потужна -
повномасштабна війна. Розпорошення по
світах, перерваний зв'язок, погіршення
умов навчання і роботи, а подекуди їх
відсутність та навіть загроза життю,
невпевненість щодо визначення місця
перебування і навчання спричинили
тимчасову розгубленість: пошук нових
шкіл для одних і нових форм взаємодії
для інших. Але абсолютна більшість
наших учнів, навіть навчаючись в
закордонних школах, упродовж 2-3 тижнів
повернулася до нас на дистанційне
навчання. Це свідчить про те, що
завдання виконано в площині дружнього
до дитини і родини середовища. Щодо
якості навчання ми отримали зворотній
зв'язок у вигляді слів подяки від батьків,
які писали про захоплення вчителів і
директорів європейських шкіл нашими
учнями, їх компетентністю і
спроможністю здобувати знання.

Отже, аналізуючи результати
першого чотирирічного циклу НУШ, ми
отримали таку відповідь у нашій задачі:
o за 4 роки впроваджені нові Державні

стандарти початкової школи;
o випускники початкової школи вміють

працювати в групах та індивідуально,
не бояться запитувати та
висловлюватися, знають, що таке
самооцінювання, взаємооцінювання,
мають власне портфоліо, створюють
презентації, лепбуки, розуміють, що
таке пошукова, дослідницька і
проєктна діяльність;
o вони вміють комунікувати з

учителем і однолітками за
допомогою інтерактивних форм
взаємодії, оволоділи «м'якими»
навичками відповідно до віку;

o вони звикли до принципово нової в
українській школі системи
оцінювання результатів навчання -
формувального вербального та
рівневого, відображеного в
свідоцтві досягнень;

o навчаються в сучасному освітньому
середовищі універсального дизайну
і розумного пристосування;

o батьки розуміють нову систему
оцінювання, що передбачає
постійний зворотний зв'язок,
конфіденційність, психологічну
підтримку і позитивну мотивацію
до навчання, та до ролі партнера в
освітній діяльності
1 вересня реформа продовжиться, і

розпочнеться адаптивний період базової
освіти — 5-6 класи. На цьому шляху учнів
чекають нові відкриття, а вчителів тепер
уже середньої школи — здобуття нового
досвіду. Проте вчителі початкової школи
не зупинятимуться у своїх прагненнях і
пошуках покращення і вдосконалення
набутих практик.
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Нова українська школа:
від початку до 2029 року

Новий період у системі загальної
середньої освіти в Україні розпочався з
проєкту "Нова українська школа (НУШ)"
у 2017 році. Ця Концепція реформування
системи загальної середньої освіти в
Україні розрахована на період 2017 –
2029 рр.

Що ж змінилося для наших дітей та
вчителів?

Організація нового освітнього простору
(навчальні центри: відкриттів, матеріалів,
тиші, новин, комунікативний центр
учителя), а саме:

o "Ранкові зустрічі" (створення
атмосфери прийняття, довіри,
взаємозацікавленості, бажання
слухати один одного).

o Правила класу.
o Уроки на свіжому повітрі.
o Крісло автора.
o Щоденні 5.
o Щоденні 3.
o Методика компетентнісного навчання

"Шість цеглинок" - це практичний
інструмент та дієвий засіб, який дає
змогу реалізувати ігрові та діяльнісні
методи навчання в початковій школі.

o Щоденник вражень (звичайний
зошит, альбом для малювання чи
блокнот, у якому учні ведуть власні
записи. Учні самостійно обирають
тему для письма, визначають, чим
писати: олівцем чи фломастером,
звичайною кульковою ручкою чи
кольоровою.) Щоденник – особистий
простір, де учень має право вибору.

o Тематичні дні, тематичні тижні
передбачають поєднання блоків
знань із різних навчальних предметів

навколо однієї теми з метою
всебічного розвитку. Учні під час
таких уроків займаються
різноманітними видами діяльності,
набувають ключових і предметних
компетентностей через інтеграцію.

o Проєктні роботи.
o Принцип "зеленої ручки". Увага

дитини фіксується не на помилках, а
на тому, що в дитини вийшло добре,
на успіх.

o Наявність технічних пристроїв
(ноутбука, мультимедійного
комплексу, принтера, ламінатора
тощо).

o Одне з правил НУШ – право дитини
на помилку. Простий олівець – це
право дитини на помилку.

Відтепер вчителі самостійно обирають
методику викладання, формують
навчальний план і розподіляють
кількість годин на певні теми.
Змінилась і система оцінювання.
Відповідно до нової реформи, школярів
не можна "карати" оцінками.
Оцінювання залишається лише
вербальне. Запроваджене свідоцтво
досягнень учня.
І що дуже важливо: не просто навчати
шкільних предметів, а розвивати
критичне мислення, здатність логічно
обґрунтувати свою позицію, виявляти
ініціативу, оцінювати ризики й
ухвалювати рішення, конструктивно
керувати емоціями, вміти
співпрацювати в команді.

Завдання на 2023-2029 рр.:

o формування оптимальної мережі
освітніх закладів профільного рівня (не
пізніше 2025 р.)

o розроблення, обговорення й
затвердження Державних стандартів
профільної освіти  в  Україні  (з 2023 р.)
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o створення незалежної системи
професійного оцінювання
кваліфікації випускників старшої
профільної школи

o початок роботи профільної школи в
країні за новими стандартами
старшої школи (не пізніше 2027 р.)

o перший випуск НУШ (12-й кл) - не
пізніше 2029 року.

Реформа "Нова українська школа",

зокрема, її продовження на рівні базової
середньої освіти, а також розбудова
інклюзивної освіти є одними з ключових
пріоритетів МОН.

Список використаних джерел:
https://www.pedrada.com.ua/article/2365-nu
sh-vse-shcho-vi-hotli-znati-pro-maybutn

Лисенко Н.Г.
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Інтегроване
навчання: тематичний і

діяльнісний підходи
У ХХІ столітті предмети не можуть

вивчатися відірвано від реальності, а
шкільний урок – існувати сам собою. Тож
на допомогу педагогам та учням
приходить інтегроване навчання – світова
практика залучена до освітнього процесу
завдяки НУШ.

Новим Законом про освіту та
Державним стандартом початкової освіти
визначено міжпредметну компетентність;
передбачено розвиток наскрізних умінь.
Вони є спільними для розвитку всіх
життєвих компетентностей.

Інтегрований розвиток наскрізних
вмінь передбачає:  

читання з розумінням;
висловлення власної думки усно та

письмово;
критичне та системне мислення;
логічне обґрунтування позиції;
творчість;
ініціативність;
конструктивне керування емоціями;
оцінка ризиків та прийняття рішень;
розв‘язування проблеми;
здатність співпрацювати з іншими.
Учням початкових класів потрібні

відкриті можливості оцінювання того, як
взаємодіє все у світі, поєднуються різні
частини цілого. Тож учителям сучасної
школи необхідно налаштуватися на
пізнання разом з учнями світу, навчити
сприймати його цілісним, різнобарвним,
багатогранним й несподіваним. Це
супроводжується зростанням мотивації до
навчання й навчальних досягнень, а
взаємодія учнів і вчителів поступово
набуває партнерського характеру, оскільки

ці суб’єкти освітнього процесу мають
спільну мету й разом відкривають світ, що
швидко змінюється.

Саме інтеграція сприяє цьому, як
процес конструктивної і творчої
 взаємодії,  об'єднання,  взаємовпливу,
взаємопроникнення,  взаємозближення,
 відновлення  єдності  двох  або  більше
 систем,  результатом чого є  утворення
 нової  цілісної  системи,  яка  набуває
 нових  властивостей  та  взаємозв'язків.  

У початковій школі узвичаїлася
міжпредметна інтеграція, здійснювана
різними шляхами. По-перше, це
тематичне навчання на основі інтеграції
змісту навчального матеріалу з різних
навчальних дисциплін навколо однієї
теми. Завдяки НУШ у початковій школі
було введено інтегрований курс "Я
досліджую світ", він включає 7 освітніх
галузей та реалізується за допомогою їх
адаптації та поєднання. Цей курс дає
можливість об’єднати досить близькі
області знань, що сприяє легкому
засвоєнню навчального матеріалу
молодшими школярами.

Впровадження різноманітних форм
інтегрованих уроків (комбіновані уроки,
урок-гра, урок-мандрівка, урок-подорож,
бінарні уроки); створення й впровадження
проєктів; організація тематичних днів,
тижнів, блоків значно  підвищують рівень
розвитку наших учнів, робить навчання
для них цікавішим.  

Щодо діяльнісного підходу до
інтегрованого навчання як освітнього
середовища досліджень, експериментів,
конструювання, створення ситуацій, що
дають змогу поєднати можливості різних
предметів, спонукають учнів до творчої
самостійної роботи, хочу звернути увагу
на різноманіття видів діяльності.
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Інтегрований метод навчання дуже
привабливий, за його допомогою ми
можемо краще оцінити здібності й знання
дитини, зрозуміти їх.

Він має багато переваг:
o підвищує мотивацію;
o формує пізнавальний інтерес;
o розвиває творчі вміння й навички;
o сприяє розвитку естетичного

сприйняття;
o збільшує темп навчальних дій, що

виконуються;
o сприяє формуванню цілісної

наукової картини світу;
o через зміну різних видів діяльності

учні не перенавантажуються й не
втомлюються.

Список використаних джерел:
https://nus.org.ua/articles/integrovane-navc
hannya-tematychnyj-i-diyalnisnyj-pidhody-
chastyna-1/.

Іванкова Н.М.
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Педагогічна технологія STREAM
як засіб реформування освітньої

системи. Інтегровані
міждисциплінарні STREAM -

проєкти
STEM-освіта символізує початок

нової епохи, відмову від предметної
системи на користь інтегрованого
навчання. А саме такий підхід (вміння
логічно мислити, наукове розуміння
природи й сучасних технологій,
впевнене користування інформаційно-
комунікаційними технологіями,
обізнаність у сфері культури) відповідає
Концепції Нової української школи,
формує в учнів компетентності,
необхідні для успішної самореалізації.

STEM-освіта вчить дітей жити у
світі, що стрімко розвивається, легко та
швидко адаптуватись до новітніх
технологій, мислити не шаблонно. Це
найкращий спосіб допомогти учням
ставати цілеспрямованими, творчими
новаторами. Завданням початкової школи
є стимулювання допитливості й
підтримки інтересу до навчання та
пошуку знань, мотивація до самостійних
досліджень, створення простих
інструкцій  тощо.

Що дозволяє нам, учителям, STEM
- освіта:

o наочно передавати знання та
навички;

o використовувати неординарні
підходи в навчанні;

o навчати більш мотивованих та
зацікавлених учнів.
STEM-навчання поєднує в собі

міждисциплінарний  і проєктний підхід,
основою для якого стає інтеграція різних

наук. На таких уроках діти розробляють,
будують, створюють, проводять досліди,
експериментують.  Вони дуже люблять
такі уроки, бо це цікавість, натхнення,
перемога, радість, можливість
працювати в команді, групами. Діти не
бояться висловлювати свою думку,
проявляють свої творчі здібності,
розкриваються по-іншому. У нашій
школі ми обрали модифікацію STREAM,
спрямовуємо увагу на рідну та іноземну
мови як засоби пізнання, мистецькі
розвідки.

Ми проводили STREAM-дні
кожної п’ятниці, вирішили, що має бути
система. Завжди було цікаво і нам, і
дітям. Але є такі моменти, на які треба
звернути увагу. Великі затрати часу на
підготовку. Наприклад, коли готувати
STREAM "Я у супермаркеті", ми
декілька днів збирали товар, який би
мали продавати, продумували ролі,
друкували гроші. Перш, ніж прийти до
“магазину”, діти вчилися складати
список необхідного, робити приблизні
розрахунки, скільки потрібно грошей
для покупок; продавці встановлювали
ціни. Інший момент: такі проєкти
тривають декілька уроків, тому краще їх
проводити в тематичний день.

Також хочу зупинитися на проєкті
"Театр тіней". Він виявився дуже
цікавим для дітей. Повна імпровізація з
боку учнів, ми не очікували, що діти в 1
класі можуть придумувати такі різні
історії, які жодного разу не повторилися.

Список використаних джерел:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-shkilna
-stem-i-steam-osvita-chomu-vona-taka-pop
ulyarna-171486.htm

Бубон В.Д.
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Формувальне оцінювання учнів
3 - 4 класів НУШ

Формувальне оцінювання
розпочинається з перших днів навчання в
школі й триває постійно. Дозволяє

o з’ясувати індивідуальні проблеми, з
якими стикається учень, коли
опановує програмовий матеріал;

o запобігти подальшим ускладненням
у навчанні.

Учитель спостерігає за динамікою
розвитку особистісних якостей
учня/учениці, рівнем сформованості
навчальних дій, зіставляє його з
очікуваними результатами. За потреби
корегує навчальний поступ учня/учениці.

Формувальне оцінювання допомагає
учням навчатись та розвиватись, не
побоюючись покарання низькими
оцінками, а вчителю – формувати освітній
процес, будуючи індивідуальну
траєкторію навчання дитини.

1. Базові компоненти оцінювання:

o оцінювання для навчання
(формувальне);

o оцінювання навчання (підсумкове);
o оцінювання як навчання

(самооцінювання).

2. Мета: форматує навчальний
процес з урахуванням потреб учнів.

3. Елементи формувального
оцінювання:

o зрозумілі цілі навчання на певний
період;

o конструктивний зворотній зв’язок;
o самооцінювання та

взаємооцінювання;
o коригування навчального процесу.

4. Стратегії формувального
оцінювання:

o визначення досягнення;
o оголошення критеріїв оцінювання;
o створення чек-листа для учнів;
o визначення особистісних потреб

учнів;
o спостереження за процесом;
o перевірка розуміння;
o отримання доказів сформованості

навичок.
5. Результати формувального

оцінювання виражаємо вербальною
оцінкою, що характеризує процес
навчання та досягнення учнів.

o озвучуємо оцінювальне судження
після того, як висловив/ли думку
учень/учні.

o основа формулювання
оцінювальних суджень —
орієнтовна рамка та очікувані
результати, окреслені в освітній
програмі.

o в оцінювальному судженні
розкриваємо прогрес учнів та даємо
рекомендації, як подолати складне
та досягти очікуваних результатів
навчання відповідно до вимог
програми.

6. 7 ознак, що в класі реалізується
формувальне оцінювання:

o у класі більше цінуються ідеї,
висловлені учнями, а не готові
відповіді;

o учні знають очікувані результати
навчання та критерії успіху;

o учні готові ризикувати, їх не
лякають і не зупиняють помилки;

o учні вміють критикувати
екологічно, надавати й отримувати
відгуки;

o учні відповідають за своє навчання;
o учитель не єдине джерело знань;
o учні вміють користуватися
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принципом: “Запитай у трьох, перш
ніж запитати в мене”. Таким чином
підвищуються комунікативні
навички дітей;

o учитель є фасилітатором у класі: він
розуміє, як допомогти дітям
працювати в групі, досягати
результатів за допомогою настанов
чи зворотного зв’язку.

7. Цифрові інструменти
формувального оцінювання:

Google Class, Padlet, Classtime, Loop,
Google Форми, Mentimeter.

8. Цінність:

o мотивує;
o розвиває вміння вчитися;
o допомагає досягти результатів.

Формувальне оцінювання в школі
навчає учня змагатися із самим собою,
намагаючись стати сьогодні кращим, ніж
учора.

Список використаних джерел:

1. Гайдученко Ю. Як оцінювати без
оцінок: покрокова інструкція сучасного
вчителя [Електронний ресурс] / Юрій
Гайдученко // Освіторія Медіа – Режим
доступу до ресурсу:
https://osvitoria.media/experience/yak-otsiny
uvaty-bez-otsinok-pokrokovo-instruktsiya-su
chasnogo-vchytelya/.

2. Лахненко І. Формувальне
оцінювання в початкових класах: нові
Методичні рекомендації [Електронний
ресурс] / Ірина Лахненко // Заступник
директора школи. – 2021. – Режим
доступу до ресурсу:
https://m.ezavuch.mcfr.ua/911179.

3. Міністерство освіти і науки
України. Наказ 13.07.2021 № 813 Про
затвердження методичних рекомендацій
щодо оцінювання результатів навчання
учнів 1-4 класів закладів загальної
середньої освіти [Електронний ресурс] //
Міністерство освіти і науки України. –
Режим доступу до ресурсу:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v081372
9-21#Text.

4. Оцінювання без знецінювання.
Онлайн-курс про сучасні практики
оцінювання [Електронний ресурс] //
проєкт «Навчаємось разом» спільно зі
студією онлайн- освіти EdEra за
фінансової підтримки Європейського
Союзу й Міністерства закордонних справ
Фінляндії та підтримки Міністерства
освіти і науки України. – Режим доступу
до ресурсу:
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/4
10.

Карплюк Н.Ф.
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"Вихідний квиток" як
прийом формувального

оцінювання
"Вихідний" квиток – це тип

формувального оцінювання, який
використовується для перевірки
оволодіння певним стандартом або цілями
навчання. Ідеальний приклад потужної
простоти, "вихідні" квитки збирають
цілеспрямовані дані, які допомагають
учителю швидко оцінити розуміння
учнями матеріалу.

Мета застосування – відстежити
знання учнів та скорегувати стратегію
навчання.

Причини, щоб включити "вихідні
квитки" у свій розпорядок навчання:

Документація навчання

"Вихідні квитки" – це чудовий
спосіб задокументувати навчання учнів,
перевірити розуміння чи підкреслити
основні моменти уроку. Закінчення уроку
з чітким фокусуванням на меті дає учням
зрозумілі очікування щодо навчання. Це
також неформальний спосіб оцінки
прогресу без зайвого стресу.

Диференціація

"Вихідні квитки" можна
диференціювати, щоб задовольнити
потреби всіх учнів у класі. Використання
різноманітних форматів гарантує, що всі
учні мають рівні можливості проявити
майстерність.

Навчання на основі даних

Ви можете використовувати дані,
отримані з "вихідного квитка", щоб
відрізнити, змінити або повторити

урок. За кілька хвилин наприкінці уроку
учні можуть надати вам інформацію, яка
могла б залишитися непоміченою. Крім
того, "вихідні" квитки також можна
використати для проведення інструктажу
невеликих груп.

Швидкий зворотній зв'язок

"Вихідні квитки" надають швидкий
зворотній зв’язок, що можна застосувати
для коригування навчання відповідно до
потреб учнів. Повторення більше не
треба проводити в кінці розділу або
блоку. Оцінка ефективності навчання
може відбуватися всередині блоку, в
момент, коли учні починають
відставати. Окрім надання зворотнього
зв’язку, "вихідний квиток" можна
використовувати для оцінки викладання
або як опитування щодо процесу
навчання.

Моніторинг прогресу

"Вихідні квитки" можна
використовувати як інструмент для
моніторингу прогресу учнів. Їх можна
розмістити в портфоліо учнів, щоб
відстежувати прогрес з часом. Регулярне
використання "вихідних квитків»" або
коротких формуючих оцінок допоможе
виявити та усунути прогалини в навчанні.

Доступ до попередніх знань

Формувальне оцінювання також
можна використовувати для визначення
рівня знань учнів з певного предмета
перед початком уроку або вивченням
теми. Прийом "Вихідний квиток" можна
використовувати в якості інструмента
вимірювання, особливо, коли мова йде
про оцінку розуміння основних понять
перед вивченням теми.
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Універсальність та різноманітність

Подібно до інших типів
формувального оцінювання, "вихідні
квитки" надзвичайно різноманітні. Що
стосується формату, то пропонована
структура надзвичайно адаптивна. Їх
можна використовувати в цифровому та
друкованому вигляді, у невеликих групах,
парах або індивідуально.

Розвиток критичного мислення

"Вихідний квиток" – це додаткова
можливість для учнів усвідомити зміст
навчання. Це коротке формувальне
оцінювання, яке вимагає від учнів глибше
мислити, застосовувати та синтезувати
отриману інформацію.

Активізація учнів

"Вихідні квитки" дозволяють учням,
які зазвичай не піднімають руку, зробити

свій внесок у роботу класу і отримати
зворотній зв’язок.

Відображення навчання

Учні можуть поміркувати над
процесом навчання. Наприклад, якщо
вони не зрозуміли певну концепцію,
“квитки на вихід” допоможуть визначити
проблему. 

Уміння правильно оцінювати себе –
це навичка, яка потребує певного часу для
формування.  "Вихідний квиток" надає
учням метод оцінки власного навчання.

Список використаних джерел:

Tommy. Informal Assessments A to Z: A list
of Ideas [Електронний ресурс] / Tommy //
The owl teacher – Режим доступу до
ресурсу:
https://theowlteacher.com/informal-assessme
nts-list-ideas/.
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Нові засади викладання
англійської мови в початковій

школі
Сучасне викладання англійської в

НУШ значно відрізняється від підходів,
що застосовували раніше.

По-перше, важливий відхід від
стилю навчального спілкування, де
вчитель є основним джерелом інформації.

Учитель  став помічником і другом
для дитини, він лише спрямовує на
стежинку, якою треба рухатись і на якій
діти самі по краплинці збирають свої
знання.

По-друге, мета навчання – не оцінка
за вивчену тему, а активні, “живі” знання
та їх практичне застосування.

Ми не вивчаємо англійську мову як
предмет. Англійська – це вміння жити в
майбутньому.

Важливу роль в реалізації Концепції
НУШ відіграють навчальні матеріали,
підручники й можливість для вчителя
обирати їх.

Ми з першого класу почали
працювати з підручниками Quick minds,
що розроблені згідно з Держстандартом
та відповідно до Типової освітньої
програми. Цей підручник має ґрунтовну
комунікативну та виразну діяльнісну
спрямованість, розвиває образне, логічне
та критичне мислення, хоча й має свої
недоліки.

Матеріали, які були надані класам за
реформою НУШ, сприяють розвитку
дітей та дають можливість
урізноманітнити активності  на уроках
англійської мови  

Наприклад, цеглинки  LEGO - це і

допомога в поділі на групи і матеріал для
вивчення чисел та кольорів, геометричних
фігур тощо…

Упродовж усього уроку наші вчителі
намагаються говорити англійською
мовою, але так, щоб маленькі дітки
все-таки могли все зрозуміти. Тут у хід іде
все - мова жестів, міміка, емоції. Тому
“Teachers matter (Учителі важливі)”.

Уже всі знають, що початкова
школа в НУШ має 2 цикли:

o адаптаційно-ігровий( 1-2 класи);
o основний (3-4 класи).

Проте, на якому б етапі не
працювали з дітьми, ми пам’ятаємо, що
це, перш за все, діти, які хочуть гратися.

Тому  навчання іншомовному
спілкуванню ми організовуємо через
діяльність з використанням ігрових
методів незалежно від формату навчання
(офлайн чи онлайн).

Слід пам’ятати, що у свої перші
дев’ять років життя діти точно копіюють
вимову й з легкістю запам’ятовують
мовленнєві зразки. Тому розігрування
невеликих сценок, виконання віршів і
пісень є особливо ефективними
завданнями, виконуючи які учні імітують
правильну вимову й інтонаційний
малюнок.

А використання прийому театру
забезпечує можливість відіграти
найпростіші комунікативні ситуації.

Є кілька видів театру для дітей,
зокрема:

o Пальчиковий.
o Іграшковий (що ми і спробували).
o Театр тіней.

“Дітям подобається склеювати,
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дописувати, розмальовувати, а якщо
об’єднати їх у групки по три-чотири
особи, то вони ще й самі
домовлятимуться, хто чим займатиметься,
– виходить чудова командна робота. Тож
до уроків англійської в початковій школі
додали творчі завдання.

Список використаних джерел:
1. Підгорна О. Що таке формувальне
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Береговська // https://nus.org.u. – 2021.
– Режим доступу до ресурсу:
https://nus.org.ua/view/shho-take-formuv
alne-otsinyuvannya-chomu-vono-potribn
e-uchnyam-i-yaki-osnovni-vyklyky/.
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ресурс] / Ольга Головіна //
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Вчителі англійської мови про досвід
викладання в НУШ [Електронний
ресурс] / Вікторія Макарова //
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доступу до ресурсу:
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Рачковська Т.А.
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Навчання іноземним мовам
у  початковій школі

Сучасний стан міжнародних зв’язків
України, включення її до європейського та
світового простору є свідченням того, що
іноземну мову слід сприймати як
важливий засіб міжкультурного
спілкування. І саме початкова школа є
таким навчальним закладом, який формує
уміння і навички учнів щодо спілкування
в усній і писемній формах відповідно до
мотивів, мети, соціальних норм
мовленнєвої поведінки у типових сферах і
ситуаціях. Як відомо, сучасні нормативні
матеріали орієнтують педагогів на
формування в учнів певного рівня
іншомовної комунікативної компетенції,
тобто вміння спілкуватися іноземною
мовою на міжкультурному рівні.

Перевагою молодших школярів є
потенційно більші можливості
довготривалої пам'яті. Таким чином,
спостереження показують: якщо
стимулювати притаманну для цього віку
ігрову або пізнавальну мотивації діти
досить легко й надійно запам'ятовують не
лише окремі слова чи фрази, але й мовні
кліше, мікродіалоги, римування, байки,
пісні, прислів’я та приказки тощо [1].

Більш вирішальну роль відіграють
процеси мовних узагальнень і так звані
металінгвістичні здібності, тобто вміння
гнучко та абстрактно засвоювати мову,
помічати її відмінності від явищ
характерних рідній мові, усвідомлено
користуватися її засобами. Результати
експериментальних досліджень науковців
Канади, США та інших країн свідчать про
підвищення рівня розвитку вербального
інтелекту сучасних дошкільнят. І цей
фактор, на думку психологів, зокрема
О.О. Леонтьєва, є одним із важливих
аргументів на користь впровадження
іноземної мови у початковій школі [2].

Головними чинниками цього
унікального явища молодшого шкільного
віку є підвищення освітнього й
матеріального рівня сучасного
суспільства, розширення можливостей
засобів масової інформації, поява
ефективних інформаційних технологій, а
також прискорення фізичного розвитку
сучасних дітей, функціональні
можливості яких відповідають тим, котрі
40-50 років тому були властиві особам,
старшим на 1-2 роки.

Загальновідомо, що одне з головних
психолого-дидактичних завдань
початкової школи полягає у створенні
умов задля соціального розвитку дитини.
Важливу психологічну передумову
соціалізації школярів молодшого віку
становлять особистісні характеристики:
безпосередність, довірлива слухняність
завдяки авторитету вчителя, виражена
емоційність, реактивність, вразливість до
усього нового, естетичне ставлення до
оточуючого середовища, допитливість,
широта інтересів, ініціативність,
розвинена уява. Брак життєвого досвіду,
знань у дітей цього віку здебільшого
компенсується бурхливим фантазуванням.
Фантазія ж, як це доведено психологами,
прискорює творчий процес у десятки
разів.

Нині внаслідок інформаційного
вибуху пік здатності до творчої уяви,
фантазії змістився до 8 - 10 років, і раннє
шкільне вивчення англійської мови
співпадає із найсприятливішим періодом
для розкриття творчого потенціалу
особистості учня, для його соціалізації.
Проте в закладі загальної середньої освіти
на початку запровадження цього предмета
слід зважати на всю сукупність
психологічних факторів. Відповідь на це
дає аналіз функціональної готовності
дітей шести років до школи загалом і до
вивчення іноземної мови, зокрема. Так, на
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практиці відомо, що більшість дітей, які
вступають до школи інколи, не мають
досвіду дошкільного вивчення іноземної
мови. З перших днів перед ними постають
складні завдання:

o адаптація до шкільного життя;
o оволодіння прийомами навчальної

діяльності;
o соціалізація в дитячому колективі.

За цих умов вивчення англійської
мови може стати додатковим
навантаженням, яке може вплинути на
здоров’я дітей. Адже шість років – це
період інтенсивного психічного і
фізичного розвитку дитини. Порівняно з
семирічними дітьми, шестирічні мають
менш зрілу кору головного мозку,
серцево-судинну систему, опорно-руховий
апарат. Загалом незавершеність розвитку
основних органів і систем шестирічної
дитини підвищує чутливість її організму
до дії несприятливих факторів. І цей
чинник може призвести до формування
різного роду відхилень та захворювань.

Зважимо ще на один фактор -
труднощі оволодіння навчальною
діяльністю. Ефективність навчальної
діяльності учнів початкових класів
значною мірою залежить від оволодіння
ними загальнонавчальними вміннями,
передусім загальнопізнавальними як
компонентами навчальних умінь. Але
практика свідчить, що значна частина
першокласників, котрі приходять до
школи, не вміють визначати ознаки
предметів, знаходити серед них подібні й
відмінні. Перший навчальний рік дає
дітям можливість ознайомитись із
основними ознаками предметів, такими
як: колір, розмір, форма, матеріал, смак,
якості людей, тварин. Вони навчаються
стисло описувати відомі їм предмети,
оволодівають прийомами їх порівняння,
зіставлення, узагальнення істотних ознак і
відкидання неістотних. Під впливом

навчання у першому класі словник дитини
поступово збагачується новими
поняттями.

Тож, на початку вивчення
англійської мови це має полегшити
вчителям реалізацію одного із завдань
сучасної програми – організацію практики
учнів в застосуванні різноманітних понять
(наприклад: якість, час, тривалість,
місцезнаходження, дім, їжа, здоров'я
тощо) та певних мовних функцій як
категорій поведінки.

Навчання у першому класі, таким
чином, створює належну функціональну і
пропедевтичну основу для зустрічі
дитини з англійською мовою в
наступному, другому класі. Воно сприяє її
загальному мовному розвитку, набуттю
навичок і вмінь навчальної діяльності,
соціальній та соціально-психологічній
орієнтації в дитячому колективі і взагалі в
людському суспільстві.

У цьому віці у дітей краще
розвинені пам'ять, особливо слухова
короткочасна, слухова увага, здатність до
імітації, наслідування, міркувальні й
пізнавальні процеси, рефлексія, творча
уява. В учнів другого класу сформувалися
навички свідомого оперування рідною
мовою, загально навчальні вміння і, на
відміну від першокласників, вони
володіють ширшим колом понять, якими
оперують на уроках. Інтелектуальні
можливості учнів 2-го класу створюють
належне підґрунтя для сприйняття і
засвоєння соціокультурної інформації,
якою повинен бути насичений зміст
навчання англійської мови, якщо останнє
дійсно спрямоване на оволодіння
міжкультурним спілкуванням.

Дітям цього віку подобається
англійська мова. Вони бажають
познайомитись із життям країни, мову
якої вони вивчають, з її народом та його
культурою, духовними цінностями, що

- 29 -



пов'язані зі світом дитини. Передусім,
спрацьовує фактор новизни предмета і
соціокультурної інформації, закладеної в
ньому. На думку фізіологів, мозок
людини, що зустрічається із новизною,
"дивується"[3]. Внаслідок такої зустрічі
активізується величезна кількість
нервових елементів, включаються зв'язки
між різними ділянками мозку,
збільшується обсяг пізнавальної корисної
інформації, що надходить через очі, вуха,
інші сенсорні входи і засвоюється учнем.
Саме тому новизна предметного змісту
соціокультурної інформації є вагомим
чинником інтенсифікації навчального
процесу і підсилення розумового розвитку
дитини.

Свого часу психологами було
переконливо доведено, що так зване
"механічне заучування" не є
незаперечною особливістю молодшого
шкільного віку. Воно з'являється лише
тоді, коли учні не оволоділи прийомами
осмисленого запам'ятовування матеріалу
[2].

Дослідне навчання показує:
насичення предметного змісту уроку
іноземної мови соціокультурною
інформацією стимулює пізнавальну і
комунікативну мотивацію, уміння,
активізуючи тим самим розумові здібності
учнів, зокрема, операції аналізу, синтезу,
планування, рефлексії. Активізація
мислення посилює роботу уваги, пам'яті.

Важливим при цьому є й емоційний
фактор, бо повноцінне формування
соціокультурної компетенції школярів
пов'язане зазвичай із застосуванням
автентичних матеріалів: елементів
фольклору, аудіозаписів діалогів у
виконанні зразкових дикторів, фрагментів
автентичних мультфільмів тощо. В
молодших класах досить широко
використовують короткі форми дитячого
іншомовного фольклору: віршики,

лічилки, скоромовки, пісеньки тощо. Ці
"маленькі шедеври", за образним
позначенням дослідників, є важливим
компонентом дитячої субкультури країн,
мова яких вивчається, їх виразність і
музичність завжди захоплює молодших
школярів і викликає в них почуття великої
естетичної насолоди, а також почуття
співпричетності до іншого народу, яке
досягається без особливих зусиль.

Поясненням цього феномену є ще
одна вікова особливість молодших
школярів, помічена психологами й
методистами: відсутність упереджень,
негативних стереотипів щодо інших
народів та їх країн. На відміну від
дорослих і підлітків, діти внутрішньо
схильні до міжкультурної комунікації.
Психологічно вони готові виступати
посередниками в руйнуванні культурних
бар'єрів. Враховуючи цей фактор,
випливає двоєдине завдання навчання
іноземній мови в початкових класах:
формувати культурну толерантність учнів
і створювати адекватні умови для набуття
ними певного рівня міжкультурної
іншомовної компетенції.

Формуючись як особистість в
оточенні сучасного багатомовного і між-
культурного простору, молодший школяр
з достатнім розумінням сприймає
інформацію про норми поведінки і
культуру мовлення. Тому навчання
етикету носіїв виучуваної мови, на що
вчителів орієнтує і нова програма, має для
учнів молодшого шкільного віку не тільки
пізнавально-комунікативне, але й велике
виховне значення. Підтвердимо це
положення прикладами правил поведінки,
які пропонуються учням на початку
вивчення.

Запам'ятаємо такі правила
поведінки:

o Однолітків, друзів, рідних можна
вітати словами: Неllо. Ні.
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o Жест піднятої руки долонею від
себе, легка посмішка посилюють
слова привітання Ні або Неllо.

o За сучасним етикетом першим
вітається молодший зі старшим,
учень з учителем, дитина з
дорослим.

o При знайомстві з однолітками
привітно усміхнись, привітайся,
назви себе. Наприклад: Неllо! l’m
Olena. Ні! l’m Petro.
Доцільність раннього навчання

англійському етикету підтверджується
даними експериментів американських
дослідників, якими доведено, що діти
дуже рано, починаючи з чотирьох років,
здатні розрізнювати соціолінгвістичні
нюанси мовлення. При їх відтворенні в
ході ситуативної взаємодії вони досягають
максимальної точності на фонологічному
рівні, меншої - на лексичному і ще меншої
- на морфолого-синтаксичному рівні [5].

З огляду на цей соціолінгвістичний
фактор вагомості набувають наступні
методичні і психологічні завдання
раннього шкільного навчання англійській
мові: цілеспрямоване формування
вимовної культури говоріння як однієї з
важливих передумов свідомого
використання мовленнєвої прагматики;
застосування автентичних аудитивних
матеріалів; моделювання ситуацій,
спроможних стимулювати комунікативну
мотивацію учнів та адекватне
використання ними засвоєних мовних
засобів у ході ситуативної взаємодії.

Багаторічне спостереження,
доповнене результатами дослідного
навчання, показує: моделювання життєвих
ситуацій спілкування з носіями мови
(іншомовними ровесниками, їхніми
батьками, вчителями, представниками
побутової сфери тощо) має значний
потенціал для забезпечення адекватного
засвоєння соціокультурної інформації,

передусім етикету; для зіставлення дітьми
своїх інтересів, поглядів, потреб,
уподобань тощо з такими ж
особистісними проявами іншомовних
ровесників у стандартних ситуаціях, що
моделюються; для створення соціальної
ситуації розвитку дитини, яка в реальному
житті виникає у процесі її спілкування з
дорослими і взаємодії з ровесниками, в
якій виховується, розвивається і
змінюється сама дитина та її самооцінка -
вона поступово стає все більш
обґрунтованою, ціннісно рефлективною,
диференційованою, завдяки чому дитина
починає усвідомлювати власне "я", свої
інтереси, мотиви поведінки тощо [5].

У так званому "анімалістичному"
підході ситуативні можливості
міжкультурного спілкування обмежені.
Хоча тваринам надаються деякі людські
якості і стереотипи поведінки (хитра
лисичка, боягузливий заєць, гордий
олень), тварини, однак, не є
представниками певної мовної культури,
носіями духовності певного народу. Уявне
спілкування тварин (або дітей з
тваринами) як система звужує можливості
адекватного сприйняття і мотивованої
активізації реалій іншомовної культури.
Воно неспроможне повною мірою
забезпечити діалог культур і в мовному
відношенні не є вмотивованим. У дітей,
наприклад, виникає запитання: чому звірі
розмовляють англійською? Певний успіх
анімалістичного підходу у дошкільнят не
означає, що даний підхід імпонує
молодшим школярам. Ось думка
вчителів-експериментаторів: "Діти
подорослішали, вони не хочуть більше
грати в зайчиків".

На наш погляд, домінуючою
діяльнісною ідеєю раннього навчання
англійській мові, яка співпадає із
завданнями формування соціокультурної
компетенції молодших школярів, є ідея
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передусім познайомитись з англомовним
ровесником, його повсякденним життям,
інтересами, іграми, захопленнями,
стереотипами поведінки, а через призму
сприйняття англійського (американського
тощо) ровесника - і з країною,
представником якої він є.

Тому головним принципом
моделювання ситуацій іншомовного
спілкування на початковому етапі має
бути принцип опори на діалог культур.
Його реалізації сприяють типи ситуацій,
що відповідають навчально-трудовій,
сімейно-побутовій, соціально-культурній
сферам спілкування:

o ситуації-аналоги потенційного
спілкування дітей з носіями мови;

o ситуації з казковим сюжетом на
літературно-країнознавчій основі;

o ситуації з казковим сюжетом, які
моделюють взаємодію улюблених
персонажів мультфільмів,
кінофільмів дітей України і країн,
мова яких вивчається;

o ситуації уяви подорожі до
визначних місць іншомовних країн,
наприклад, до Лондона, до
Лондонського зоопарку, до
Діснейленду тощо;

o ситуації, пов'язані з обговоренням
отриманих знань про національні

реалії іншої культури, наприклад,
про реалії шкільного життя, родинні
свята, грошові одиниці, реалії
масової культури, довкілля, засоби
комунікації тощо.
Отже, раннє шкільне навчання

англійській мові як засобу міжкультурного
іншомовного спілкування є ефективним
інструментом стимуляції пізнання,
розкриття творчого потенціалу
особистості учня і посилення гуманізації
початкової освіти.
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Командна робота. Це ефективно

Хочу розглянути це питання,
звернувшись до мудрості нашого
народу. Що, як не прислів’я та
приказки, зможуть підказати
відповідь на моє запитання.

Я окреслила для себе шість
напрямків співпраці у шкільному
житті. І ось що у мене вийшло.

№
напрям
у

Вид напряму командної
роботи

Підтвердження через прислів’я та
приказки

1. Учні - учителі В гурті робити – як із гори бігти.
2. Серед учителів У товаристві лад – усяк тому рад
3. Учні - батьки Робота спільна - як пісня весела.
4. Серед учнів Берись дружно – не буде важко.
5. Батьки - учителі Струмки зіллються – ріки, люди з’єднаються

– сила.
6. Учні – батьки - учителі Добре там живеться, де гуртом сіється і

жнеться.
І дійсно: "Один і камінь не підніме, а світом і гору

перенесемо". А ви зі мною погоджуєтесь?  

Лисенко Н.Г.
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