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Додаток А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди  

 

Анкета для опитування вчителів початкової школи  

загальноосвітніх навчальних закладів 

 

Анкета спрямована на збір інформації щодо стану використання інформаційно-

комунікаційних технологій у професійній діяльності  

 

Вкажіть, будь ласка: 

1. У якій школі Ви працюєте:  

___________________________________________________________ 

2. Ваш вік:    до  25 років    ___   

    25-30 років    ___ 

    31-40 років    ___ 

    41-50 років    ___ 

    51-60 років 

    Старше 60 років   ___ 

 

3. Ваш досвід роботи у початковій школі складає: 

    Менше 5 років 

    5-10 років    ___ 

    11-15 років    ___ 

    16-20 років    ___ 

    21-29 років 

    30-39 років    ___ 

    понад 40 років 

 

4. Скільки приблизно років Ви користуєтеся ІКТ у професійній діяльності:  

не користуюся   ___   

1-2 роки    ___ 

3 -4 років    ___ 

5 і більше років    ___ 

 

5. Чи вважаєте Ви потрібним використовувати ІКТ у професійній діяльності? 

Так     Ні  

 

6. Технічна оснащеність шкільного кабінету: 

 

– стаціонарний комп’ютер  

Так     Ні 
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– ноутбук  

Так     Ні 

 

– планшет  

Так     Ні 

 

– набір планшетів для школярів 

Так     Ні 

 

– підключення до мережі Інтернет 

Так     Ні 

 

– принтер 

Так     Ні 

 

– сканер 

Так     Ні 

 

– сенсорна дошка 

Так     Ні 

 

– мультимедійний проектор 

Так     Ні 

 

7. Чи потрібно Вам підвищення рівня кваліфікації щодо використання ІКТ у 

професійній діяльності?  

Так     Ні  

 

прокоментуйте Вашу думку____________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

8. Як використання ІКТ впливає на Вашу професійну діяльність? 

 

– ІКТ – помічник учителя  

Так     Ні 

 

прокоментуйте Вашу думку____________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

– ІКТ додає уроку рис сучасності 

Так     Ні 
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– ІКТ дає змогу ефективно організувати інтегроване освітнє 

середовище вивчення шкільних дисциплін   

Так     Ні 

 

– ІКТ дає змогу успішно створити єдине інформаційно-освітнє 

середовище «школа-дім» 

Так     Ні 

 

– ІКТ дає змогу реалізувати дослідницькі проекти в навчанні 

Так     Ні 

 

– Використання ІКТ зумовлює збільшення підготовки до уроку, 

оскільки бракує методичних матеріалів  

Так     Ні 

 

9. Як позначається використання ІКТ на ефективності уроку? 

 

– ІКТ дає змогу економніше витрачати навчальний час на уроці   

Так     Ні 

 

– ІКТ дає змогу організувати процес навчання молодших школярів у 

режимі особливого мотиваційного підходу  

Так     Ні 

 

прокоментуйте Вашу думку____________________________________ 

____________________________________________________________ 

– ІКТ дає змогу глибше вивчати навчальний матеріал 

Так     Ні 

 

прокоментуйте Вашу думку____________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

– ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 

ефективно організовувати самостійну діяльність учнів  

Так     Ні 

 

– Зменшується ефективність уроку тому, що ІКТ відволікає школярів 

від навчально-пізнавальної діяльності під час проведення шкільних 

занять   

Так     Ні 
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10. Чи вважаєте Ви, що сучасні діти істотно відрізняються від дітей, які ходили в 

школу 5-10 років тому? 

Так     Ні 

 

прокоментуйте Вашу думку_____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

11. Чи вважаєте Ви потрібним використовувати ІКТ у навчанні молодших 

школярів? 

Так     Ні 

 

Якщо так, то при викладанні яких дисциплін початкової школи? (можна 

вибрати кілька відповідей) 

математика   

іноземна мова 

рідна мова 

образотворче мистецтво 

 

інформатика 

читання 

природознавство 

основи здоров’я  

прокоментуйте Вашу думку_______________________________________ 

 

12. Визначте, на що має бути орієнтована робота школярів з ІКТ: 

Набуття навичок програмування 

Набуття навичок роботи у текстовому редакторі  

Набуття навичок робота у графічному редакторі  

Набуття навичок створення  презентацій  

Набуття навичок роботи в мережі Інтернет  

Набуття навичок роботи з різноплановою інформацією онлайн 

 

прокоментуйте Вашу думку або надайте Вашу відповідь ____________ 

 

13. Які причини утруднюють використання Вами ІКТ у професійній діяльності: 

– недостатня власна підготовленість; 

– відсутність належного ІКТ-оснащення шкільного кабінету; 

– незадоволеність наявними програмними засобами, орієнтованими на 

молодших школярів;  

– відсутність часу для опанування новітніх електронних освітніх 

ресурсів; 

– відсутність часу для вивчення ІКТ-орієнтованих методик навчання; 

– відсутність часу для опанування новітніх пристроїв ІКТ  

інше___________________________________________________ 
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12. Оцініть власний рівень готовності використанні ІКТ в професійній 

діяльності: 

 
 Вмію  Не вмію Пояснення 

Застосувати можливості пакету MS Office для створення 

дидактичних матеріалів з предметної області та робочих 

документів   

   

Опрацювати різні види інформації (вирізати фрагмент з 

малюнка, вирізати фрагмент з відео файлу, додати музичний 

супровід, додати відео до презентації тощо) 

   

Встановити програмний засіб навчального призначення на 

комп’ютер 

   

Використати Інтернет-комунікації для роботи з школярами     

Знайти відповідний Е-ресурс (енциклопедію, довідник, карту, 

відео тощо) 

   

Знайти освітній електронний ресурс для набуття ІКТ-навичок    

Відстежити інновації у сфері розвитку та використання ІКТ    

Знайти й опанувати новітні пристрої ІКТ як стандартні, так і 

спеціалізовані 

   

Створити мультимедійний засіб навчання (інтерактивні 

завдання, тести тощо) 

   

Володіти основними технологіями побудови web-сайту або 

блогу 

   

Опанувати інноваційні освітні практики, які засновані на 

використанні ІКТ 

   

Опанувати нові освітні ІКТ-орієнтовані методики    

Вести власний web-сайту або блог    

Приймати участь у вебінарах, навчатися онлайн тощо    

 

 

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ В ОПИТУВАННІ! 
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Додаток Б 

ВХІДНА АНКЕТА 

перевірки сформованості мотиваційно-ціннісного та рефлексивно-оцінного 

компонентів готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності 

 

Група ________________________ Дата заповнення_____________________ 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________ 

 

1. Чи вважаєте Ви за необхідне використовувати ІКТ у професійній 

діяльності? 

Так  Ні  Невпевнений  

 

Якщо так, то якою Ви бачите роль ІКТ? 

 ІКТ – помічник у підготовці до занять, у створенні звітної документації 

 

 Networking (практика побудови, розвитку і підтримки особистої мережі 

соціальних і професіональних зв’язків) 

 

 ІКТ – основа інноваційних методик навчання  

 

  ІКТ – інструмент реалізації інтеграційного підходу до вивчення 

шкільних дисциплін   

 

  ІКТ – засіб створення єдиного інформаційно-освітнього середовища 

«школа-дім» 

 

 ІКТ – засіб створення інноваційного простору сучасного вчителя 

(тьютор,  фасилітатор, коуч, супервайзер, ментор) 

 

Ваш варіант 

 

 

2. Чи вважаєте Ви, що використання ІКТ у навчальному процесі є засобом 

реалізації нових можливостей розвитку сучасних дітей? 

Так  Ні  Невпевнений  

 

Якщо так, то в чому Ви вбачаєте такі можливості? Використання ІКТ дає 

змогу: 

  створити комфортний простір для діяльності дитини  
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  поглиблено вивчати навчальний матеріал, задовольняючи 

пізнавальний інтерес дитини  

 

  реалізувати режим особливого мотиваційного підходу (наприклад, за 

рахунок привнесення ігрової складової в загальну структуру традиційного 

уроку) 

 

  реалізувати індивідуальний підхід у навчанні 

 

  розширити застосування проектних методик  

 

  організувати дослідницьку роботу учнів 

 

Ваш варіант 

 

 

3. Які фактори на Вашу думку зумовлюють доцільність системного  

використання ІКТ у початковій школі:  

 
 Так Ні Невпевнений 

Зростання підростаючого покоління в умовах 

інформаційної насиченості 

   

Природне  володіння сучасним дітьми дошкільного віку 

новітніми пристроями ІКТ 

   

Змінення в змістовному відношенні феномену 

спілкування сучасних дітей, нова форма комунікації – 

віртуальна 

   

Зростання значущості формування у нового покоління 

емоціонального інтелекту 

   

Зростання значущості формування у підростаючого 

покоління візуального інтелекту 

   

Необхідність формування у дітей цифрового інтелекту    

Необхідність формування у підростаючого покоління 

уміння критично сприймати контент, адже невід’ємною 

складовою інформаційного простору є наявність 

дезінформації 

   

 

4. Чи погоджуєтесь Ви з тим, що сьогодні особливої актуальності набуває 

розвиток в учнів умінь адекватно реагувати на запити часу, адаптуватися до 

швидко мінливих умов 

Так  Ні  Невпевнений  
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5. Чи потрібно, на Вашу думку, формувати у підростаючого покоління якісно 

нові уміння ХХІ-століття – ІКТ-уміння? 

Так  Ні  Невпевнений  

 

Якщо так, то які саме ІКТ-уміння Ви вважаєте важливими? 

 

  уміння працювати з інформацією (цільовий пошук інформації, її 

оцінювання, аналіз, перетворення, подання, вміння обмінюватися 

інформацією, співпрацювати) 

 

  уміння безперервно навчатися впродовж життя 

  

 уміння програмувати  

 

  впевнено користуватися текстовим редактором 

 

  впевнено користуватися графічним редактором 

 

  впевнено користуватися редактором презентацій  

 

  спілкуватися в Інтернеті 

 

Ваш варіант 

 

6. Чи вважаєте Ви, що готові впроваджувати інноваційні методики, засновані 

на використанні ІКТ? 

Так  Ні  Невпевнений  

 

7. Опанування новітніх ІКТ-орієнтованих педагогічних технологій, на Вашу 

думку є: 

  фактором зростання власної професійної майстерності 

 

  фактором реалізації нових можливостей розвитку сучасних дітей 

 

Ваш варіант 

 

 8. Чи вважаєте Ви за необхідне знайомитись із світовим досвідом 

використання ІКТ у початковій школі, відбирати продуктивні напрацювання 

та впроваджувати їх у власну педагогічну діяльність 



 463 

Так  Ні  Невпевнений  

9. Чи вважаєте Ви за необхідне використовувати ресурси мережі Інтернет для 

підвищення рівня власної готовності до використання ІКТ (наприклад, 

приймати участь у вебінарах, навчатися онлайн тощо) 

Так  Ні  Невпевнений  

 

10. Оцініть, наскільки необхідними саме для Вашої професійної діяльності є 

такі вміння: 

 
Види вмінь Потрібно 

обов’язково 

Можливо 

знадобиться 

Не 

потрібно 

Уміння адаптувати світовий досвід використання ІКТ в 

початковій школі до власної педагогічної практики  

   

Уміння використовувати інноваційні освітні практики у 

роботі з молодшими школярами 

   

Уміння працювати з новітнім ІКТ-інструментарієм    

Уміння використовувати медіаресурси в педагогічній 

діяльності 

   

Уміння використовувати мобільні додатки навчального 

призначення 

   

Уміння створювати ІКТ-орієнтоване освітнє 

середовище навчання молодших учнів 

   

Уміння використовувати ІКТ у навчальному процесі як 

засіб реалізації нових можливостей розвитку сучасної 

дитини 

   

Уміння використовувати ІКТ як інструмент формування 

якісно нових умінь підростаючого покоління 

   

Уміння розвивати інтелектуальні якості підростаючого 

покоління  

   

 

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ В ОПИТУВАННІ! 
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Додаток В 

ВХІДНИЙ ТЕСТ 
для перевірки сформованості когнітивного компоненту готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності 

 

Група ________________________ Дата заповнення_____________________ 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________ 

 

Виберіть відповідь із запропонованих варіантів: 

 

1. Початкова школа у системі загальної освіти залучилась до 

процесу інформатизації навчального процесу останньою за таких причин: 

 застереження медичних працівників щодо негативного впливу 

використання ІКТ на психофізіологічний розвиток учнів молодшого 

шкільного віку з ІКТ 

 нерозробленість комп’ютерно-орієнтованих методичних систем 

навчання базових дисциплін початкової школи 

 відсутність належного оснащення шкільних кабінетів інформатики  

 неготовність учителів початкової школи до використання ІКТ у 

предметно-професійній діяльності 

 непогодженість батьків щодо використання ІКТ у навчанні молодших 

школярів  

 

2. У чому полягають особливості психофізіологічного розвитку 

сучасного підростаючого покоління, які мають бути враховані вчителем 

початкової школи: 

 трансактивна пам’ять 

 кліпове мислення 

 зменшення середньої концентрації уваги 

 домінування геймових інтересів 

 

3. Які вміння є важливими для дітей, які зростають у «цифровому 

світі», та є основою для навчання впродовж життя: 

 здійснювати цільовий пошук інформації в Інтернеті 

 володіти прийомами і засобами роботи з інформацією 

 співпрацювати, використовуючи мережні комунікації 

 приймати участь в онлайнових іграх 

 критично сприймати інформацію 

 брати активну участь в соціальних мережах 
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4. До вмінь, що визначають стратегію успішної поведінки 

підростаючого покоління в сучасному інформатизованому світі, відносять 

такі вміння: 

 дотримуватись правил безпеки в мережі 

 розуміти суть і значущість цифрового сліду 

 максимально розширювати мережу соціальних контактів   

 дотримуватися етики Е-спілкування 

 сприймати почуття й думки інших учасників спілкування, будувати 

позитивний діалог 

 

5. Які інноваційні ІКТ-орієнтовані освітні практики Ви знаєте? 

Стисло схарактеризуйте їх: 

 
Варіант 

відповіді 

Практика Характеристика 

 Е-Learning  

 M-Learning  

 F-Learning  

 Blended-learning  

 STEM-освіт  

 STEAM-освіта  

 STREAM-освіта  

 BYOD-концепція  

 

6. Одне з важливих ІКТ-умінь – є вміння накопичувати, зберігати  й 

систематизовано представляти інформацію. Які некомп’ютерні засоби 

доцільно використовувати для пропедевтики в учнів молодшого шкільного 

віку окреслених ІКТ-умінь. Стисло схарактеризуйте їх: 

 
Варіант 

відповіді 

Практика Характеристика 

 Лепбук  

 Скрепбук  

 Кластер  

 Дашборд  

 Карта знань  

 Колаж  

 Буктрейлер  

 

7. Які формати доцільно використовувати для формування в учнів 

уміння відображати кількісну інформацію у схематичному вигляді: 

 лінійна діаграма 

 кругова діаграма 

 полярний графік  

 точковий графік 
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8. Які засоби доцільно використовувати для формування в учнів 

уміння графічно представляти кількісну інформацію: 

 піраміда  

 дерева 

 карта 

 гістограма  

 

9. Яким ІКТ-інструментарієм доцільно скористатися для 

формування в учнів уміння компонувати інформацію різних видів: 

 MS Publisher 

 MS Excel 

 MS PowerPoint 

 MS Photo Story 

 Prezi 

 

10. Які ІКТ-засоби дають змогу створити єдине інформаційно-освітнє 

середовище «школа-дім»: 

 Google-клас 

 Google-документи 

 LearningApps 

 MS Publisher 

 Edmodo 

 Trello 

 

11. Персональний блог учителя (сайт, сторінка в мережі) доцільно 

використовувати у роботі з учнями для того, щоб: 

 інформувати школярів про події, заходи, конкурси, проекти, що 

відбуватимуться 

 проводити онлайн-дискусії  

 прищепити учням культуру Е-спілкування 

 проводити онлайн-консультування 

 неформально спілкуватися з учнями 

 організовувати позакласну роботу учнів 

 проводити онлайн-опитування 

  

12. Персональний блог учителя (сайт, сторінка в мережі) доцільно 

використовувати для власного професійного просування у такій спосіб: 

 будувати мережу професійних контактів 

 розміщувати авторські наробки, методичні матеріали 

 розміщувати персональні дані 

 неформально спілкуватися з батьками школярів (обговорювати 

організаційні питання, інформувати про успіхи дитини тощо) 

 поширювати інформацію про школярів (оцінки дитини, поведінка в 

класі, фото школярів, наприклад, під час спортивних загань тощо) 
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 висвітлювати шкільні події, заходи, в яких школа (окремий клас) 

приймали участь    

 

13. Які сервіси можуть бути використані для створення блогу: 

 http://www.blogger.com 

 https://www.tumblr.com/ 

 https://3pulse.com/ 

 https://play.google.com/ 

 https://accounts.google.com/ 

 

14. Оберіть за якими критеріями здійснюється аналіз медіаресурсу, 

орієнтованого на учнів молодшого шкільного віку:  

 перевірка достовірності інформації медіаресурсу     

 відповідність інформації медіаресурсу дидактичній меті   

 оптимальність графічно відображеної інформації по якості зображення 

й ступеню його деталізації віковим особливостям школярів 

 актуальність інформації  

 дотримання авторського права   

 індекс цитованості  

 

15. За допомогою яких ІКТ засобів можна створити тест для 

автоматизованої перевірки знань школярів в режимі реального часу: 

 MS Power Point 

 LearningApps 

 Каhооt 

 Direct poll 

 MS Excel 

 

16. Який ІКТ-інструментарій доцільно використовувати для 

організації дослідницької діяльності молодших учнів? Надати приклад: 

 
Варіант 

відповіді 

ІКТ-інструментарій Приклад 

 пошукові системи  

 пакет інструментів – Microsoft Office  

 вбудовані датчики персональних ІТ-пристроїв (датчики 

руху, положення, навколишніх умов) 

 

 3D-інструментарій (принтер, сканер)  

 навчальні відеофрагменти  

 Makey Makey  

 Globisens Labdisc Gensci  
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Додаток Г 

Курс «Загальні основи педагогіки», тема «Використання ІКТ у розрізі завдань Нової української школи» 

Приклад виконання завдання студентами: «Роль вчителя нового покоління» 

 

 Тьютор Коуч Фасилітатор Ментор Супервайзер 

 

 

 

Дефініція 

поняття 

 

Учитель – 

репетитор, 

наставник 

Учитель, який мотивує 

і підтримує 

відповідальність учня 

за досягнення 

бажаного результату, 

допомагаючи 

приймати свої рішення 

Учитель, який 

забезпечує успішну 

групову комунікацію, 

підтримує позитивну 

групову динаміку в 

процесі дискусії, не 

захищаючи при 

цьому жодну з 

позицій або сторін 

Учитель консультант, 

помічник. Допомагає 

учневі своїми 

знаннями й досвідом у 

разі виникнення 

утруднень, але лише за 

запитом учня 

Учитель, який не відповідає 

безпосередньо ні за процес 

виконання навчальних 

завдань, ні за результат, а 

лише створює систему умов 

для їх якісного виконання 

учнями 

Переважна 

орієнтація  

Індивідуальна 

робота 

Робота в групі Робота в групі Індивідуальна робота Робота в групі 

 

Ціль 

Допомога у виборі 

індивідуальної 

траєкторії 

навчання 

Виконання 

конкретного завдання  

Успішне досягнення 

мети, яка поставлена 

перед групою 

Розвиток якостей 

особистості  

Створення системи умов 

для якісного виконання 

учнями навчальних завдань   

Часовий фактор  На час навчання Короткостроковий, 

необхідний для 

виконання конкретного 

завдання 

На час, необхідний 

для досягнення 

конкретного 

результату 

Довгостроковий, не 

менше академічного  

року  

На час навчання 

 

Проектування 

За планом, для 

досягнення цілей 

навчання 

Не вимагає чіткого 

планування 

За планом Необхідний план для 

досягнення 

стратегічної мети 

За планом 

 

Результат 

Досягнення у 

навчанні  

Досягнення в групі Досягнення в групі 

через розкриття 

особистісних якостей 

Особистісний ріст Досягнення у навчанні 
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Додаток Д 

Навчальні програми модулів 

Модуль «ІКТ-інструментарій сучасного вчителя» 

курсу «Педагогічні інформаційні технології та технології початкової 

школи» 

Мета: сприяти набуттю вмінь використовувати новітній ІКТ-інструментарій. 

Завдання: 

1. Ознайомити студентів із: 

 технологічною оснащеністю сучасних персональних ІТ-пристроїв; 

 функціональними можливостями освітніх додатків для персональних 

ІТ-пристроїв;  

 діапазоном нових можливостей онлайн-редакторів різного 

спрямування. 

2. Сформувати уміння: 

 відбирати та завантажувати освітні додатки, використовувати їх для 

опрацювання різних видів інформації; 

 організовувати спільний простір для групової комунікації і колективної 

діяльності учнів; 

 захищати конфіденційність особистих даних під час роботи з 

персональними ІТ-пристроями; 

 використовувати онлайн-редактори різного спрямування. 

 

Структура модуля: 

Тема 1. Використання персональних ІТ-пристроїв в освіті. 

Тема 2. Візуальні онлайн-редактори. 

 

Розподіл годин 

 

 

 

Назва теми 
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Використання персональних ІТ-пристроїв в освіті 14 3  14 6 

Візуальні онлайн-редактори 16 1  4 2 

Разом: 30 4  18 8 

 

Зміст модуля за темами 

Тема 1. Використання персональних ІТ-пристроїв в освіті. 

Технологічна оснащеність сучасних персональних ІТ-пристроїв. 

Функціональні можливості освітніх додатків для персональних ІТ-пристроїв. 

Використання  персональних ІТ-пристроїв для роботи з різними видами 

інформації. Організація спільного простору для групової комунікації і 

колективної діяльності. Конфіденційність особистих даних під час роботи на 

персональних ІТ-пристроях. 

Тема 2. Візуальні онлайн-редактори.  
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Діапазон нових можливостей онлайн-редакторів. Особливості використання 

онлайн-редакторів різного спрямування.  

Теми лекційних занять 
№  

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Технологічна оснащеність сучасних персональних ІТ-пристроїв: 

– обладнання мобільних пристроїв (камера, USB-кабель, датчики, Wi-

Fi тощо);  

– налаштування мобільного Інтеренту (WAP, GPRS, 3G). 

2 

2.  Конфіденційність особистих даних під час роботи на персональних ІТ-

пристроях. 

1 

3.  Діапазон нових можливостей онлайн-редакторів (автоматичне 

збереження, спільний доступ, голосовий ввід, автоматичний переклад 

тексту, бібліотека шаблонів тощо). 

1 

 Разом: 4 

Теми лабораторних занять 
№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1.  Огляд додатків навчального призначення. 1 

2.  Можливості застосування освітніх додатків, зручних у практики 

навчання молодших школярів. 

1 

3.  Дидактичний потенціал освітніх додатків (миттєвий доступ до Е-

ресурсів тощо). 

2 

4.  Використання додатків для проведення досліджень: датчики руху, 

положення, навколишніх умов. 

4 

5.  QR-код сканування й створення власного (е-mail, телефонний номер, 

посилання тощо). 

2 

6.  Організація спільного простору для групової комунікації і колективної 

діяльності (створення спільних веб-документів; створення та 

використання спільних закладок тощо). 

4 

7.  Огляд функціональних можливостей онлайн-редакторів навчального 

призначення (Prezi, 3pulse.com, Coggle, Draw.io, XMind, Freemind, 

Bubble.us, WiseMapping, Mind42.com, Mindomo, Gliffy тощо). 

4 

 Разом: 18 

Самостійна робота 
№  

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Операційні системи персональних ІТ-пристроїв. Функції та 

характеристики операційних систем персональних ІТ-пристроїв. 

1 

2.  Способи захисту персональних ІТ-пристроїв. 1 

3.  Додатки навчального призначення: пошук, критерії вибору, правила 

завантаження.  

1 

4.  Сервіс Google Форми (особливості створення і роботи). 1 

5.  Особливості розробки завдань за допомогою онлайн-сервісу Kahoot!. 

Специфіка реалізації Kahoot! на практиці за допомогою персональних 

ІТ-пристроїв. 

2 

6.  Розробка схем, карт знань (користуючись, наприклад, Gliffy, 

MindMeister тощо). 

2 

 Разом:  8 
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Додаток Е 

Інструментарій для організації освітньої діяльності в мейкер-просторі  

 

ІКТ-орієнтований інструментарій «Makey Makey», що дозволяє 

перетворити в сенсорні кнопки будь-які предмети – пластилін, яблуко, 

моркву тощо. При підключенні Makey до комп'ютера він стає звичайною 

USB-клавіатурою й мишею (рис. 1-2). 

 

  
Рис. 1. Набір «Makey Makey»  Рис. 2. Приклад виконаного завдання 

студентами   

 

Цифровий вимірювальний комплекс Globisens Labdisc Gensci (рис. 3), 

що надає змоги проводити експерименти завдяки вбудованим датчикам 

(тиску, температури, струму, напруги, відстані, GPS, освітленості, рН, 

відносної вологості тощо).  

 

 

 
Рис. 3. Цифровий вимірювальний комплекс Globisens Labdisc Gensci 
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Завдання з теми «Вільне кочення» (рис. 4) і відповідний набір LEGO 

для опанування теми (рис. 5). 

 

 

 

Рис. 4. Завдання з теми «Вільне 

кочення» (LEGO) 

Рис. 5. Набір LEGO 

 

Групове збирання конструктору (рис. 6), створення шкали вимірювання 

(рис. 7) для дослідження вільного кочення. 

 

  
Рис. 6. Збирання конструктору LEGO  Рис. 7. Шкала вимірювання 
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Додаток Ж 

Навчальна дисципліна  

 

«ІННОВАЦІЙНІ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» 

 

Програма дисципліни 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній рівень 

Загальні характеристики Навчальне навантаження 

з дисципліни  

 

 

Галузь знань 

01 Освіта / 

Педагогіка 

 

Варіантна 

Рік вивчення 

дисципліни: 

2 3 

Семестр 

Загальна кількість 

кредитів – 5 

4 5 

Лекції 

Спеціальність  

013 Початкова 

освіта 

Загальна кількість годин 

– 150 

6 4 

Практичні, семінарські  

Модулів – 5 8 6 

Лабораторні 

 

 

Освітній рівень: 

бакалавр 

Співвідношення 

аудиторних годин і годин 

самостійної роботи – 

50/100 

14 12 

Самостійна робота 

40 60 

Мова навчання – 

українська 

Форма підсумкового 

контролю: 

залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни «Інноваційні застосування ІКТ у 

початковій школі» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-

наукової) програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», галузі 

01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 013 Початкова освіта. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: застосування ІКТ у 

початковій школі. 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, дидактика, 

педагогічні інформаційні технології та технології початкової школи, 

педагогічна практика. 

Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні застосування 

ІКТ у початковій школі» є сприяння набуттю студентами знань, формування 

їх умінь використовувати ІКТ як інструмент формування метапредметних 

ІКТ-умінь школярів.  
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Основними завданнями вивчення дисципліни «Інноваційні 

застосування ІКТ у початковій школі» є: 

– ознайомлення зі специфікою використання ІКТ у професійній 

діяльності вчителя початкової школи на сучасному етапі її модернізації; 

– набуття знань про суть і види метапредметних ІКТ-умінь учнів, етапи їх 

формування; 

– розвиток мотивації до використання ІКТ у професійній діяльності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

– суть і види метапредметних ІКТ-умінь учнів; 

– етапність формування метапредметних ІКТ-умінь школярів; 

– методи і засоби, використовувані для формування метапредметних ІКТ-

умінь молодших учнів; 

– функціональні можливості ІКТ-інструментарію, використовуваного для 

формування метапредметних ІКТ-умінь школярів; 

– медіаресурси, орієнтовані на формування метапредметних ІКТ-умінь 

школярів. 

Студенти повинні вміти: 

– використовувати ефективні методи і засоби формування 

метапредметних ІКТ-умінь молодших школярів;  

– використовувати новітній ІКТ-інструментарій; 

– відбирати та застосовувати освітні медіаресурси у своїй професійній 

діяльності; 

– створювати ІКТ-орієнтовне інформаційно-освітнє середовище навчання 

молодших учнів «школа-дім» та організовувати їх діяльність у цьому 

середовищі. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС (150 

годин). 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

Модуль 1. Специфіка використання ІКТ у професійній діяльності вчителя 

початкової школи на сучасному етапі її модернізації.   

Тема 1.1. Формування метапредметних ІКТ-умінь підростаючого покоління 

як інноваційний напрям застосування ІКТ у початковій школі. 

Тема 1.2. Суть, види метапредметних ІКТ-умінь учнів. 

Модуль 2. Етапи формування метапредметних ІКТ-умінь учнів початкової 

школи. 

Тема 2.1. Пропедевтичний етап формування метапредметних ІКТ-умінь учнів 

(1 клас). 

Тема 2.2. Практичний етап формування метапредметних ІКТ-умінь учнів 

(2-3 класи). 

Тема 2.3. Перспективний етап формування метапредметних ІКТ-умінь учнів 

(4 клас). 

Модуль 3. Способи формування метапредметних ІКТ-умінь учнів. 

Тема 3.1. Методи і засоби формування метапредметних ІКТ-умінь учнів. 
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Модуль 4. Освітні медіаресурси. 

Тема 4.1. Медіаресурси, орієнтовані на формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів. 

Тема 4.2. Медіаресурси, орієнтовані на ІКТ-підтримку роботи майбутнього 

вчителя початкової школи. 

Модуль 5. Сучасний ІКТ-інструментарій вчителя початкової школи. 

Тема 5.1. Специфіка відбору ІКТ-засобів для використання в освітньому 

процесі початкової школи. 

Тема 5.2. Знання функціональних можливостей ІКТ-інструментарію, 

використовуваного для формування метапредметних ІКТ-умінь учнів. 

Тема 5.3. Освітні додатки, використовувані для формування метапредметних 

ІКТ-умінь учнів. 

Тема 5.4. Знання способів створення ІКТ-орієнтованого інформаційно 

освітнього середовища навчання для молодших учнів та організації їх 

діяльності у цьому середовищі. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
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Модуль 1. Специфіка використання ІКТ у професійній діяльності вчителя початкової 

школи на сучасному етапі її модернізації.   

Тема 1.1. Формування метапредметних 

ІКТ-умінь учнів як інноваційний 

напрям застосування ІКТ у початковій 

школі. 

8 2 2   6 

Тема 1.2. Суть, види метапредметних 

ІКТ-умінь учнів. 

16 6 2 4  10 

Разом за модулем 1 24 8 4 4  16 

Модуль 2. Етапи формування метапредметних ІКТ-умінь учнів початкової школи. 

Тема 2.1. Етапи формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів. 

Пропедевтичний етап.  

8 4 2 2  4 

Тема 2.2. Практичний етап 

формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів. 

6 2  2  4 

Тема 2.3. Перспективний етап 

формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів. 

6 2  2  4 

Разом за модулем 2 20 8 2 6  12 

Модуль 3. Способи формування метапредметних ІКТ-умінь школярів. 

Тема 3.1. Методи і засоби формування 

метапредметних ІКТ-умінь школярів. 

40 18 2  16 22 

Разом за модулем 3 40 18 2  16 22 
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Модуль 4. Освітні медіаресурси. 

Тема 4.1. Медіаресурси, орієнтовані на 

формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів. 

14 4  2 2 10 

Тема 4.2. Медіаресурси, орієнтовані на 

ІКТ-підтримку роботи майбутнього 

вчителя. 

14 2   2 12 

Разом за модулем 4 28 6  2 4 22 

Модуль 5. Сучасний ІКТ-інструментарій вчителя початкової школи. 

Тема 5.1. Специфіка відбору ІКТ-

засобів для використання в освітньому 

процесі початкової школи. 

10 4 2 2  6 

Тема 5.2. Знання функціональних 

можливостей ІКТ-інструментарію, 

використовуваного для формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів. 

10 2   2 8 

Тема 5.3. Освітні додатки, 

використовувані для формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів. 

10 4   4 6 

Тема 5.4. Знання способів створення 

ІКТ-орієнтованого інформаційно 

освітнього середовища навчання для 

молодших учнів та організації їх 

діяльності у цьому середовищі. 

8     8 

Разом за модулем 5 38 10 2 2 6 28 

Усього: 150 50 10 14 26 100 

 

5. Теми лекційних занять  

 

№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1.  Формування метапредметних ІКТ-умінь учнів як 

інноваційний напрям застосування ІКТ у початковій 

школі. 

2 

2.  Суть, види метапредметних ІКТ-умінь учнів. 2 

3.  Етапи формування метапредметних ІКТ-умінь учнів 

початкової школи. 

2 

4.  Способи формування метапредметних ІКТ-умінь учнів. 2 

5.  Сучасний ІКТ-інструментарій вчителя початкової школи. 2 

 Разом: 10 

 

6. Теми практичних занять 

№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1.  Деталізація і конкретизації метапредметних ІКТ-умінь по 

їх прояву в рамках предметної діяльності. 

4 

2.  Специфіка прояву і рівень сформованості метапредметних 

ІКТ-умінь учнів на пропедевтичному етапі (1 клас). 

2 
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3.  Специфіка прояву і рівень сформованості метапредметних 

ІКТ-умінь учнів на практичному етапі (2-3 класи). 

2 

4.  Специфіка прояву і рівень сформованості метапредметних 

ІКТ-умінь учнів на перспективному етапі (4 клас). 

2 

5.  Критерії відбору медіаресурсів для використання в 

освітньому процесі початкової школи.  

2 

6.  Специфіка відбору ІКТ-засобів для використання в 

освітньому процесі початкової школи. 

2 

 Разом: 14 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1.  Методи формування метапредметних ІКТ-умінь школярів. 4 

2.  Аналіз і відбір освітніх медіаресурсів. 4 

3.  Функціональні можливості ІКТ-інструментарію, 

використовуваного для формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів. 

2 

4.  Освітні додатки, використовувані для формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів. 

4 

5.  Розробка завдань для формування метапредметних ІКТ-

умінь молодших школярів, які реалізуються на 

пропедевтичному етапі. 

4 

6.  Розробка завдань для формування метапредметних ІКТ-

умінь молодших учнів, які реалізуються на практичному 

етапі. 

4 

7.  Розробка завдань для формування метапредметних ІКТ-

умінь молодших учнів, які реалізуються на 

перспективному етапі.  

4 

 Разом: 26 

 

8. Самостійна робота  

№  

п/п 

Тема Назва теми Кількіс

ть 

годин 

1.  Тема 

1.1. 

Формування метапредметних ІКТ-умінь учнів як 

інноваційний напрям застосування ІКТ у початковій 

школі. 

6 

2.  Тема 

1.2. 

Специфіка прояву і рівня сформованості 

метапредметних ІКТ-умінь учнів на кожному 

освітньому етапі. 

6 

3.   Розвиток метапредметних ІКТ-умінь у відповідності до 

мінливості умов, у яких цей розвиток відбувається. 

4 

4.  Тема 

2.1. 

Формування метапредметних ІКТ-умінь учнів на 

пропедевтичному етапі в ракурсі впровадження нового 

4 
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Державного стандарту початкової освіти.  

5.  Тема 

2.2. 

Формування метапредметних ІКТ-умінь учнів на 

практичному етапі в ракурсі впровадження нового 

Державного стандарту початкової освіти. 

4 

6.  Тема 

2.3. 

Формування метапредметних ІКТ-умінь учнів на 

перспективному етапі в ракурсі впровадження нового 

Державного стандарту початкової освіти. 

4 

7.  Тема 

3.1. 

Методи і засоби формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів на пропедевтичному етапі. 

6 

8.   Методи і засоби формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів на практичному етапі. 

6 

9.   Методи і засоби формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів на перспективному етапі. 

10 

10.  Тема 

4.1. 

Медіаресурси, орієнтовані на формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів. 

10 

11.  Тема 

4.2. 

Медіаресурси, орієнтовані на ІКТ-підтримку роботи 

майбутнього вчителя. 

12 

12.  Тема 

5.1. 

Специфіка відбору ІКТ-засобів для використання в 

освітньому процесі початкової школи. 

6 

13.  Тема 

5.2. 

Функціональні можливості ІКТ-інструментарію, 

використовуваного для формування метапредметних 

ІКТ-умінь учнів. 

8 

14.  Тема 

5.3. 

Освітні додатки, використовувані для формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів. 

6 

15.  Тема 

5.4. 

Способи створення інформаційно освітнього 

середовища навчання для молодших учнів «школа-дім» 

8 

  Разом: 100 

 

9. Методи навчання 

Лекції, практичні роботи, лабораторні роботи, самостійна робота, 

індивідуальна робота: виконання творчих проектів – індивідуальних завдань. 

 

10. Форми і методи контролю 

Поточне оцінювання - перевірка індивідуальних завдань. 

Підсумкове оцінювання: залік 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 

15 20 25 20 20 100 
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12. Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно  

зараховано 74-89 добре 

60-73 задовільно 

35-59 незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 
Програма курсу, тексти лекцій, плани практичних занять, завдання для 

лабораторних робіт, методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт та 

організації самостійної роботи, контрольні роботи, завдання для самостійної роботи. 
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Додаток З 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА STEАM-ПРОЕКТУ  

«ЛЯЛЬКА: ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ» 

Розраховано на учнів 1-4 класів загальноосвітньої школи. Проект може 

бути використаним в межах навчального процесу, на додаткових і 

факультативних заняттях, у позашкільній роботі. 

Тривалість проектної роботи – 3-4 тижні (залежно від кількості й якості 

створюваних об’єктів на практичних заняттях). 

Цілями проекту є:  

 сприяти вихованню в учнів молодшого шкільного віку поваги до 

народних традицій, прищепленню любові до народної творчості;  

 розширити кругозір школярів щодо культурних традицій інших народів 

світу;  

 висвітлити еволюцію ляльки та її ролі в історії людства;  

 ознайомити учнів з особливостями, технологією проектування і 

створення народної української ляльки;  

 сприяти пробудженню творчої активності учнів, їх підприємницької 

ініціативи.  

 

Модель реалізації проект: 

У рамках вивчення історії учні мають дізнатися: в які часи історії 

людства з’явилася лялька; до яких часів відносяться найдавніші ляльки, 

знайдені на території України; якими були ляльки в давнину, для чого вони 

використовувалися; як змінювалася роль ляльки з розвитком людства. У такій 

роботі учні вчаться встановлювати зв’язки між подіями, артефактами та 

діяльністю людей у часі; опрацьовувати джерела потрібної історичної 

інформації, передавати викликані нею враження й думки; синтезувати 

інформацію з різних джерел, розповідаючи про минуле і сучасне тощо. 

У рамках вивчення літератури учні з’ясовують: яку роль відіграє 

лялька у казках народів світу; в яких творах письменників розповідається про 

життя і пригоди ляльок (наприклад, «Пригоди старої ляльки» Г. Каменна 

тощо); у яких творах лялька відіграє особливу роль в житті героїв; чи існують 

народні приказки й прислів’я про ляльок, про що вони говорять. 

У такій роботі значущості набуває формування в учнів уміння 

аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в текстах 

різних видів, зокрема, казках, творах, використовувати її; сприймати 



 482 

художній текст як засіб збагачення особистого емоційно-чуттєвого досвіду, 

що відображено у загальних цілях мовно-літературної освітньої галузі нового 

Державного стандарту початкової освіти [5]. Так, учні, зокрема, досліджують 

особливості казок народів світу [2 МОВ 2.2-7]; встановлюють послідовність дій 

персонажів казок (ляльок) [4 МОВ 2.2-9]; розповідають про свої враження 

(почуття та емоції) від змісту прочитаного художнього тексту [2 МОВ 2.3-1], [4 

МОВ 2.3-1] тощо.  

У рамках вивчення мистецтва учні: знайомляться з відображенням 

ляльок у творах майстрів живопису, готують доповіді про свої знахідки;  

ознайомлюються з елементами дизайн-оформлення ляльки (сполучення 

кольорів, додавання декоративних елементів тощо); визначають характерні 

риси ляльок тієї чи іншої країни світу (рис. 1-2); дізнаються, де, в яких 

країнах існують музеї ляльок, які особливості цих музеїв, які вироби там 

представлені; з’ясовують, які музеї ляльок є на теренах нашої країни, в яких 

містах проводяться виставки лялькової творчості.  

 

  
Рис. 1. Американська лялька LOL Рис. 2. Українська народна лялька-мотанка 

 

Вирішення цих завдань відображається у загальних цілях мистецької 

освітньої галузі нового Стандарту [5], зокрема, учні вчаться порівнювати 

основні та похідні, теплі й холодні, світлі й темні кольори; окремі види 

декоративного мистецтва (народні ляльки тощо) [2 МИО 2.1-3] тощо.  

У рамках вивчення інформатики учні: знаходять дані, що 

характеризують найбільш успішні проекти у галузі виробництва ляльок;  
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досліджують еволюцію ляльки як виробничого продукту; аналізують 

розвиток виробництва ляльок у світі; ознайомлюються з авторами винаходів у 

ляльковій справі; досліджують види ляльок (народна лялька, інтер’єрна, 

театральна, пальчикова, лялька з флісу тощо); дізнаються про вплив новітніх 

технологій на уявлення про ляльку та її функції; створюють буктрейлер 

(користуючись майстром створення презентації «MS PowerPoint») за 

мотивами казок народів світу, творів, вивчених в межах літературної 

освітньої галузі. На уроках інформатики діти навчаються ефективно 

використовувати онлайнові ресурси для спільної діяльності; досліджувати 

різні інформаційні джерела, наприклад, онлайнові енциклопедії тощо. 

У рамках вивчення технології учні: дізнаються, з яких матеріалів 

виготовляли ляльок раніше і тепер; з’ясовують, якими особливостями 

відрізняється українська народна лялька-мотанка, яку символічну роль вона 

відіграє; знаходять інформацію про відомих творців народної ляльки в 

Україні, ознайомлюються з їх виробами, відзначають особливості авторської 

ляльки, які роблять її неповторною і впізнаваною; ознайомлюються з 

технологією виготовлення ляльки-мотанки, переглядають майстер-класи 

відомих майстрів-лялькарів, порівнюють авторські технології; 

ознайомлюються з інструментами, необхідними для виготовлення ляльки з 

різних матеріалів, з правилами створення простих викройок за готовим 

зразком; вчаться «читати» схему викрійки як основи для майбутнього виробу 

(рис. 3-4); проектують та створюють власну ляльку-мотанку.  

 

  

Рис.3. Народна лялька куватка [6] Рис.4. Лялка Тільда [8] 
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Загальні цілі технологічної освітньої галузі за новим Стандартом 

знаходять відображення в реалізації STEAM-проекту. Зокрема, під час такої 

роботи школярі вчаться обирати / задумувати об’єкт для виготовлення [4 ТЕО 

1.1-1]; виготовляти та оздоблювати виріб знайомими технологіями з 

допомогою дорослих [2 ТЕО 1.4-2] / самостійно [4 ТЕО 1.4-2]; читати та розуміти 

графічні зображення схем, дотримуватися їх у процесі роботи [4 ТЕО 1.2-1]; 

виконувати прості геометричні побудови за зразком чи творчим задумом [4 

ТЕО 1.2-2] тощо [5]. 

Особлива роль у процесі проектування й створення ляльки відводиться 

роботі школярів на уроках математики, адже виготовлення ляльки 

передбачає: опанування учнями поняттям «симетрія» як однієї з характерних 

властивостей моделі ляльки, орнаменту її одягу; відтворення форми моделі з 

використанням для цього різних фігур, об’єктів [2 МАО 4.2-2]; створення 

моделі із підручного матеріалу (пластиліну, глини, соломки тощо) [2 МАО 4.3-

1] або за допомогою конструкторів різного типу [4 МАО 4.3-1] тощо [5].  

Створення таких моделей ляльок під час креслення звичайних фігур, їх 

симетричного поділу, симетричного згинання, вирізування або зшивання 

(клеєння) набуває значення, коли творчий задум перетворюється на 

оригінальну авторську ляльку, яка може бути використана учнем у подальшій 

творчій роботі (театр ляльок). Крім того, на уроках математики школярі 

розглядають базові аспекти виготовлення ляльки в рамках індивідуальної 

підприємницької діяльності, вчаться складати бізнес-проект. Під час втілення 

бізнес-ідеї у проект закладаються основи фінансової грамотності молодших 

школярів, зокрема: визначення попиту на товар, у нашому випадку – ляльки; 

прогнозування попиту на ляльку в майбутньому; визначення необхідних 

ресурсів для виготовлення ляльки; встановлення ціни на виріб, яка буде 

привабливою для покупців і водночас принесе прибуток підприємництву. 

Проектом передбачено також залучення учнів до проведення 

дослідження в позашкільний час. Учні мають дізнатися: якими були ляльки 



 485 

їх батьків, чи збереглися ці ляльки дотепер; зафіксувати історію власних 

ляльок за таким, наприклад, зразком: лялька та її ім’я, фото, коли і як вона 

потрапила в дім, матеріал, з якого виготовлена, одяг, особливості тощо; 

підготувати короткі повідомлення про своїх улюблених ляльок, про те, як у їх 

сім’ї ставляться до зберігання іграшок. Для учнів початкової школи така 

практична робота відіграє значну роль для розвитку їх пізнавальних умінь. Це 

пов’язано з тим, що в процесі аналізу інформації в учнів виникає необхідність 

зосереджувати увагу на сутності фактів, адже подальша їх робота передбачає 

виокремлення, структурування необхідних частин інформації із загальної 

кількості опрацьованої. У такий роботі набуває значущості пропедевтика 

умінь молодших школярів структурувати, групувати, впорядковувати 

інформацію для її систематизованого накопичення й зберігання (за датою, 

подією тощо); подавати інформацію в різних видах (текстовому, графічному 

тощо). Початкове опанування зазначених умінь доцільно організувати за 

допомогою спеціальних інструментів, зокрема, лепбука.  

Доцільність залучення дітей в межах STEAM-проекту до оволодіння 

технологією лепбукінгу полягає в тому, що у такий спосіб діти навчаються 

практично користуватися здобутими знаннями, творчо підходити до процесу 

закріплення знань. Зокрема, виготовлення лепбука «Улюблена лялька» 

передбачає включення в роботу уяви дитини, адже при попередньому 

визначенні ефективних способів подання інформації в лепбуку учень також 

подумки уявляє, яким має бути його зовнішній вигляд, обмірковує дизайн 

його елементів. Змістовне наповнення лепбуку має відображати сутність 

досліджуваного об’єкта, розкривати істотні ознаки. Таким чином, дитина 

навчається подавати інформацію систематизовано. Крім того, виготовлення 

лепбука дає змогу привнести ігрову компоненту в загальну структуру уроку, 

адже передбачає наповнення лепбука не лише інформативними матеріалами, 

а й обов’язкове включення цікавих малюнків, картинок тощо [1].  

Оволодіння вміннями компонувати інформацію різних видів дає 

поштовх для подальшого розвитку творчої діяльності учнів у позашкільний 
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час. Наприклад, одним з варіантів організації творчої роботи молодших 

школярів щодо дослідження улюбленої ляльки є їх залучення до створення 

онлайн-буклету (наприклад, користуючись «MS Publisher»), онлайн-

фотокниги ляльки (наприклад, користуючись ІКТ-інстурментарієм «Canva») 

або онлайн-календаря (редактор «Календариум», «MS Publisher»). Така 

робота передбачає вибір формату й дизайну власної фотокниги, календаря 

(декоративних елементів фону, рамки, підписів тощо); добір і розміщення 

ілюстраційних і текстових елементів на сторінках онлайн-видання тощо.   

Результати експериментальної апробації в рамках історичного 

і культурного аспектів, технічних новацій, творчих ідей 

молодших школярів. 

У рамках історичного аспекту проекту учні з’ясували, що першою 

лялькою, факт існування якої вперше зафіксували вчені, вважається лялька з 

мамонтової кістки, яку знайшли в Чехії під час розкопок. Цій ляльці близько 

30-35 тисяч років. Археологічні розкопки доводять, що ляльки були ще в 

найдавніших цивілізаціях – Римі, Єгипті, Греції. Матеріал, з якого вони були 

створені, – це глина, камінь, дерево, слонова кістка. Ляльок з рухомими 

кінцівками, виготовлених з дерева й одягнених у модні тогочасні вбрання, 

знаходили в дитячих похованнях Стародавнього Єгипту (приблизно 2 тис. 

років до н.е.). Щодо історії української ляльки-мотанки, то її пов’язують з 

культурою Трипілля. Інформативні дані, пошук і опрацювання яких були 

здійснені учнями в межах проекту, були підібрані заздалегідь (зокрема, 

тематичний портал Етнохата, «Лялька-мотанка – історичні витоки оберегу»; 

UA Modna, «Лялька-мотанка: скральна містика іграшки» тощо). 

Учні дізналися, що лялька-мотанка є українським національним 

символом, який уособлює вічність життя, безперервність його відродження, 

зв’язок між минулими та майбутніми поколіннями. Лялька-мотанка є 

родинним оберегом, вишуканим сувеніром. Українська народна лялька 

рукотворна, виготовляється без застосування голки і ножиць, із 

використанням натуральних матеріалів. Сьогодні в Україні є багато майстрів, 
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які створили свою школу авторської ляльки-мотанки: це сестри Катриченко, 

Людмила Павлова, Валентина Мірошник, Людмила Турик та інші. З 

авторськими ляльками-мотанками можна познайомитися на виставках або в 

Інтернеті [3; 4]. На сайтах можна побачити не тільки зразки творчості 

майстрині, а й узяти урок зі створення ляльки, тому що лялькарі щиро 

діляться секретами своєї майстерності, викладають майстер-класи, де крок за 

кроком розкривають усі особливості авторської технології. 

Учні знайшли відомості про музеї ляльок в Україні. Це Державний 

музей іграшки в Києві, колекція якого налічує понад 15 тисяч різноманітних 

екземплярів іграшок, серед них є ексклюзивні авторські іграшки ручної 

роботи, аналогів яким немає у світі; Музей ляльок та іграшок в Одесі, де 

представлені класичні ляльки, ляльки-мотанки, ляльки-обереги тощо; музей 

«Ремісничий двір» у Житомирі, де можна простежити, як іграшки 

змінювалися з плином часу; «живий» музей – Двір втрачених іграшок у 

Львові. Два музеї знаходяться в Харкові: Музей театральних ляльок, де 

зберігаються понад 11 тисяч різних експонатів, серед яких твори відомих 

лялькарів, унікальні експонати з Франції та інших країн; і Музей дитинства, 

де представлені старовинні іграшки, конструктори XIX-XX століть.  

Досліджуючи світові традиції щодо виготовлення ляльок, учні 

дізналися, зокрема, що серед країн світу особливе місце посідає Японія, її 

називають «країною десяти тисяч ляльок». В Японії ляльки – невід'ємна 

частина культури. У 1936 році виготовлення ляльок отримало статус офіційно 

визнаного мистецтва, а з 1955 року найбільш відомим майстрам надають 

почесний титул «Живого національного скарбу».  

Збираючи дані про промислове виробництво ляльок, учні з’ясували, що 

воно розпочалося у XIII - XIV ст. Спочатку це були дерев’яні ляльки, потім 

з’явилися гіпсові, далі воскові, нарешті фарфорові. Лідерами спочатку були 

Німеччина і Франція, далі приєдналась Англія. Французькі ляльки були 

особливими. Коли у XV-XVI ст. ляльок почали одягати, французькі пандори – 

дорогі, витончені одягнуті у вишукане вбрання, відігравали роль глашатаїв 
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паризької моди. Так звані «диванні» ляльки створювалися спеціально для 

інтер’єру, ними прикрашали кімнати. Учні дізналися, що в 20-х роках ХХ 

століття ситуація у сфері виробництва ляльок змінилася – на світову арену 

вийшли США. Цікаво, що американки були авторами найбільших фінансово 

успішних проектів. Так, Г. Путнем, викладачка образотворчого мистецтва, 

стала дизайнером ляльок «бай-ло» (Bye-Lo), а стенографістка Р. Хэндлер 

розробила ляльку, яку назвала Барбі на честь власної дочки Барбари. У 1959 

році відбувся дебют Барбі на ярмарці іграшок у Нью Йорку, і з того часу 

Барбі залишається однією з найпопулярніших ляльок у світі [2]. У 2015 році 

стартап ToyTalk анонсував ляльку Барбі, оснащену камерою, мікрофоном, 

динаміком і Wi-Fi модулем передачі даних. Лялька здатна розмовляти з 

дитиною, записує її голос і відправляє інформацію на хмарний сервер для 

поліпшення алгоритму діалогу. Ідея зробити ляльку, яка б спонукала дитину 

до вивчення історії, теж належить жінці – педагогу, письменниці і 

підприємцю Плезент Т. Роуленд. У 1985 році вона очолила однойменну 

компанію, що створила серію ляльок «Американська дівчинка». Усім  

лялькам – «історичним» персонажам по дев’ять років, але кожна – зі своєї 

епохи. Кілька авторів постійно працюють над серією книг про пригоди 

ляльок, і до кожної додається документальний сюжет – свідоцтво про епоху.  

Щодо технічного вдосконалення ляльки, то учні дізналися, що тут 

лідерство належить чоловікам. Вони навчили ляльку заплющувати й 

розкривати очі, рухатися, пускати мильні бульбашки, посилати повітряні 

поцілунки, пити з пляшечки тощо. Були створені заводні ляльки, електричні. 

Особливу славу мали ляльки майстрів з Нюрнбергу. Саме тут з’явився чорт, 

що вистрибує з табакерки, були виготовлені складні механічні іграшки — 

дома й сади, де ляльки гуляли, співали, танцювали, звідси й пішов герой 

казки Гофмана – знаменитий лускунчик. Над «оживленням» ляльок 

працювали й відомі винахідники. Так, Т. Едісон запатентував ляльку, яка 

говорила трьома мовами й могла вимовити 75 слів. 
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Учні відзначили, що створення ляльки, яка б могла діяти як людина, 

було давньою мрією людини. Над андроїдом працював ще Леонардо да Вінчі, 

його творіння – лицар – справило велике враження на сучасників. 

Годинниковий майстер із Швейцарії Пьєр Жаке Дро у кінці ХІІІ ст. створив 

механічного ляльку-хлопчика, який міг написати декілька слів гусячим пером 

на папері, а пізніше разом із сином він виготовив ляльку-дівчину, яка вміла 

грати 5 мелодій на клавесині. Отже, шлях від ляльок-автоматів йде до 

створення роботів [7].  

Учні зібрали інформацію й про те, як розвиток цифрових технологій 

вплинув на ляльку. З’явилися інтерактивні пупси, які зовнішньо і за 

поведінкою схожі на справжні немовля. З’явилися й ляльки, які допомагають 

дитині вивчати іноземну мову. Сучасні ляльки – це високотехнологічні 

пристрої, які зовнішньо максимально схожі на живих істот, здатні ходити, 

розмовляти, кричати, спати і навіть їсти та пити. Водночас новітні технології 

дали поштовх появі віртуальних ляльок, які начебто вистрибують зі сторінок 

книги, розігрують сценки за її сюжетом. Такі книги сьогодні є на полицях 

книжкових магазинів в Україні.  

Виконуючи завдання, поставлені в рамках технології, учні з’ясували, 

що ляльки створювалися з різних матеріалів – глини, золи, дерева, воску, 

гіпсу, пап’є-маше, фарфору, гуми, пластику, вінілу, різних тканин. 

Досліджуючи створення ляльок як предмет індивідуальної трудової 

діяльності, учні дізналися, що існує великий попит на ляльок ручної роботи, 

їх вибирають або замовляють у спеціалізованих магазинах, зокрема й в 

Інтернет-магазинах. Високо оцінюються авторські роботи визнаних майстрів-

лялькарів, серед яких є не тільки жінки, а й чоловіки. Так, відомим майстром 

художньої ляльки є Петро Тишков, в’язані ляльки виготовляє Віктор Ільїн.  

Працюючи над проектом у рамках мистецької галузі, учні зібрали 

колекцію творів живопису, де була зображена лялька. Багато митців так і 

назвали свої картини – «Дівчинка з лялькою» (Girl with a Doll).  Це і 

зображення простої сільської дівчинки з дерев’яною лялькою на руках, і 
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портрети дітей відомих осіб з дорогими ляльками, і відображення сюжетів, де 

діти розігрують з лялькою різні ролі – вчительки, лікаря, подруги або 

турботливої матері. Усі картини передають особливу атмосферу ніжності і 

любові, яка панує у спілкуванні дитини з лялькою. 

Цікавим для учнів наповненням проекту виявилася інсценізація казки з 

використанням виготовлених ними ляльок. Така робота знаходить своє 

відображення в межах завдань різних освітніх галузей: технологічної 

(втілення школярем власного задуму об’єкта (ляльки) [2 ТЕО 1.1-1], [4 ТЕО 1.1-

1], планування послідовності технологічних операцій щодо виготовлення 

ляльки [2 ТЕО 1.1-2], [4 ТЕО 1.1-3], створення та оздоблення ляльки [2 ТЕО 1.4-2], 

[4 ТЕО 1.4-2] тощо); мовно-літературної (створення учнями в групі простого 

реквізиту, декорацій [2 МОВ 2.6-5] на основі художнього тексту, сценарію 

вистави [4 МОВ 2.6-7], ляльок до вистави [4 МОВ 2.6-8] тощо); мистецької 

(участь школярів у колективних творчих проектах, в оформленні вистави, 

створенні колективних художніх композицій тощо [4 МИО 2.1-4], [4 МИО 1.3-2]); 

математичної (створення учнями різних конструкцій для вистави з 

поєднанням двовимірних і тривимірних фігур [2 МАО 4.3-1], [4 МАО 4.3-1]).  

У ході виконання проекту учні дізналися, що в історії людства лялька 

відігравала різні ролі, вона була і є предметом ритуалу, обряду, манекеном, 

моделлю, «актором» лялькового театру і героєм фантастичного або 

мультиплікаційного фільму, ігровою забавою і замісником людини в 

експериментальній перевірці захисних механізмів, предметом економічної 

діяльності і хобі, яким захоплюються люди зовсім не художніх професій. 

Сьогодні створення авторської ляльки є дуже поширеним в усьому світі, 

існують різні авторські техніки виготовлення ляльок. В Інтернеті можна 

пройти навчальні курси, які дадуть змогу глибоко ознайомитися з історією 

ляльок, мистецтвом їх виготовлення, дослідженнями в цій галузі. Ляльок 

рисують на папері, вишивають на тканині, створюють з різних матеріалів, 

друкують на ЗD принтері. І в неосяжній множині найрізноманітніших ляльок 
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українська народна лялька-мотанка посідає почесне місце і зберігає своє 

особливе призначення, яке не втрачається з плином часу. 
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Додаток И 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА STEАM-ПРОЕКТУ З РОЗВИТКУ 

ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ 

«ВІД МУШЛІ ДО БІТКОІНА» 

Розрахована для учнів 2-4 класів загальноосвітньої школи. Може 

бути використана в межах навчального процесу, на додаткових і 

факультативних заняттях, у позашкільній роботі. 

Тривалість проектної роботи – 2-3 тижні. 

Цілями проекту є:  

 формування соціальної, загальнокультурної, фінансової 

компетентностей учнів на основі засвоєння ними базових фінансових 

знань;  

 поглиблення поінформованості учнів про роль фінансово-грошових 

відносин;  

 формування уявлень про основні поняття фінансової грамотності; 

 актуалізація знань та їх застосування для оптимального використання 

грошей; 

 формування культури фінансової поведінки школяра як фактора його 

становлення як відповідального громадянина. 

 

Модель реалізації проект: 

Під час реалізації STEAM-проекту «Від мушлі до Біткоіна» учні 

досліджують розвиток фінансової проблеми в історії людства, стан 

проблеми у світі, досліджують й аналізують сімейну фінансову політику.  

Уведення в проект розпочинається в межах соціальної й 

здоров’язбережної освітньої галузі й ґрунтується на розкритті таких 

проблемних питань, як: 

 чому варто бути фінансово відповідальним; 

 як досягти мрії (навчання, велика сімейна подорож, покупка новітнього 

гаджета тощо) – план на майбутнє – складання бюджету; 

 якою є роль грошей у досягненні мрій тощо.  

Акцентується увагу школярів на тому що, гроші – багатогранне й 

унікальне явище. Еволюція грошей пов’язана з розвитком людства та 

зростаючими вимогами до якості, кількості та ролі грошей. Суспільна та 

економічна корисність грошей полягає в тому, що гроші дозволяють 

здійснювати обмін товарами та послугами, а також є вимірником корисності 
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інших товарів і послуг [4]. Наводяться деякі цікаві факти про гроші [5], 

зокрема, у різні часи роль грошей відігравали різні предмети, які 

представляли цінність для людей тієї чи іншої епохи. Це були і мушлі, і 

какао-боби, і каміння тощо. Акцентуючи увагу дітей на тому, що люди з 

давніх-давен проявляли неабиякий інтерес до грошей, пояснюється функція 

грошей (зокрема, функція грошей як міри вартості, що полягає у здатності 

грошей як загального еквівалента вимірювати вартість усіх інших товарів, 

надаючи їй форму ціни; функція грошей як засобу обігу – гроші виконують 

роль посередника в обміні товарів тощо), підводиться підсумок, що суть 

грошей змінюється адекватно змінам характеру суспільних відносин, у яких 

вони функціонують.  

Для усвідомлення суті грошей важливим є з’ясування питання про 

походження грошей, про причини, що зумовлюють виникнення та існування 

грошей в житті суспільства та їх еволюцію. Серію «фінансових» питань в 

історичному розрізі школярі досліджують в межах громадської та 

історичної освітньої галузі: 

 чи були часи в історії людства, коли гроші не існували;  

 що спричинило появу грошей, яку роль відіграла поява грошей;  

 які гроші використовували люди в давнину в різних місцевостях;  

 де і коли з’явилися перші монети;  

 чому монети витіснили попередні види грошей;  

 що відображалось на монетах;  

 де і коли з’явилися перші паперові гроші (банкноти);  

 що відображалось на банкнотах;  

 які гроші використовувалися на території України;  

 яка тенденція змін щодо грошей спостерігається сьогодні.  

На уроках літератури учні: 

 досліджують як у казках розкривається роль грошей, яким чином герої 

казок їх здобувають (школярі мають навести приклади);  
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 ознайомлюються з народними приказками або прислів’ями, які 

відображають роль грошей, необхідність бережливого відношення до 

них;  

 дізнаються які літературні герої символізують жадібність до грошей, які 

риси характеру їм притаманні, висловлюють власне ставлення до цих 

героїв.  

Водночас на уроках української мови школярі з’ясовують походження 

«грошових» слів – монета, банкнота, копійка, карбованець, гривня, долар, 

кредит, депозит, банк, паперові гроші, електроні гроші, «квазігроші» тощо. 

Учні визначають, як правильно відмінюються ці слова, складають фінансову 

абетку – таблицю визначень, словничок.   

Під час дослідження стану проблеми у світі було поставлено такі 

завдання:  

 роль грошей в сучасному світі;  

 як сьогодні виготовляють гроші;  

 як еволюціонують гроші в сучасному світі (нові форми грошей в 

інформатизованому суспільстві).  

Так, в межах технологічної освітньої галузі учні: 

 досліджують технологію виготовлення грошей, етапи еволюції 

технології виготовлення грошей; 

 дізнаються про матеріали, з яких виготовляють монети і банкноти в 

різних країнах світу; 

 скільки вартує виробництво однієї монети / банкноти; 

 як характеризується зносостійкість банкнот; 

 які засоби застосовували для протидії пошкодженню (спилюванню) 

монет, що виготовлялися із цінних металів; 

 які засоби застосовують для протидії фальшуванню банкнот; 

 скільки ступенів захисту мають банкноти (які вони, чи можна їх 

побачити); 

 на яких підприємствах виготовляли і виготовляють зараз гроші; 
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 де сьогодні виготовляють українські банкноти і монети.  

У межах технологічної освітньої галузі школярі проводять експеримент з 

визначення «справжньої» банкноти. Школярі досліджують банкноти різного 

номіналу, водночас дізнаються про зображення історичних постатей на 

банкнотах, що знаходить своє продовження в межах громадської та 

історичної освітньої галузі.  

Звертається увага школярів на те, що, сплачуючи за чергову покупку в 

магазині, ми не замислюємося, що тримаємо в руках не просто засіб платежу. 

Грошові купюри – такий же національний символ, як герб, гімн чи прапор 

країни. Так, в межах громадської та історичної освітньої галузі школярі 

дізнаються, що на зворотному боці купюри номіналом в 1 гривню 

зображений град Володимира. Картинка, яку помістили на банкноту, 

зображує Київ кінця Х століття, яким він був під час правління Володимира 

Великого. Територіально ця частина міста належить до сьогоднішньої 

найстарішої частини міста. Тут знаходяться Андріївська церква, Майдан 

Незалежності, Володимирська гірка, Золоті ворота, Львівська, Софійська та 

Михайлівська площі тощо [3]. Розповідь підсилюється демонстрацією 

архітектурних споруд, пам’ятників тощо. У межах громадської та 

історичної освітньої галузі школярі також ознайомлюються з «грошовими» 

професіями, дізнаються, які професії мають ті, хто працюють в установах і на 

виробництвах, де виготовляють гроші, проектують їх тощо.  

Водночас процес дослідження грошових купюр розгортається в межах 

мистецької освітньої галузі під час визначення «краси» грошей. Учням 

представляються найкрасивіші гроші світу, наприклад, французький 

тихоокеанський франк, на якому відображено красу заморських володінь 

Франції – Нової Каледонії, Французької Полінезії, Островів Уоліс і Футуни, 

або рупію мальдівської республіки, яка дивує художньою оригінальністю 

тощо (рис. 1-4).  
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Рис. 1. Французький франк [7] Рис. 2. Долар островів Кука [7] 

 

  

Рис. 2. Коморський франк [7] Рис. 3. Шведська крона [7] 

 

Школярам також пропонується: 

 проаналізувати цінність грошей – історичну, художню, номінальну; 

 довідатися про надзвичайні гроші – трансформери, із запахом тощо; 

 визначити, які пам’ятники грошам є в світі, в Україні; 

 хто такі митці грошей, хто і як розробляє зовнішній вигляд купюр та 

монет; 

 встановити, які митці розробили банкноти для Нової України та які 

пам’ятні гроші сьогодні випускають в Україні.  

Крім того, учні дізнаються про музеї грошей – реальні й віртуальні.  

Захоплюючою стає для школярів виготовлення авторських грошей, які 

діють лише в межах навчального закладу, але в той самий час мають вагу як 

еквівалентна форма вартості, наприклад, на шкільних ярмарках. Під час такої 

практичної роботи учні, зокрема, пропонують власні ідеї захисту нової 

грошової одиниці. Така робота знаходить продовження на уроках 

інформатики. Школярі втілюють власний задум щодо створення унікальної 

банкноти, користуючись можливостями ІКТ, зокрема, потужною колірною 
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палітрою, наявністю багатої бібліотеки зображень тощо. У такій роботі учні 

ознайомлюються з основами дизайн-оформлення продукту, дізнаються, яким 

має бути розмір ілюстративних або текстових елементів на купюрі тощо.     

На уроках інформатики учні з’ясовують: 

 як еволюціонують гроші в сучасному світі (перехід від матеріальних до 

електронних грошей);  

 що таке Інтернет-банкінг, які переваги отримує власник грошей, 

користуючись Інтернет-банкінгом;  

 що таке платіжна картка (яка інформація міститься на платіжній картці, 

яка частина цієї інформації є відкритою, яка конфіденційною, чим 

вигідніші карткові розрахунки у порівнянні з грошовими);  

 що таке електронні гроші, які види цих грошей існують, які переваги 

має їх використання;  

 що таке Web-гроші (які вони бувають, як виглядають);  

 що таке криптовалюта.  

На уроках математики учні визначають: 

 роль грошей в господарській діяльності людини;  

 роль грошей в товарно-грошовому обміні – формування ціни товару або 

послуги (наприклад, як визначається вартість залізничного квитка, 

якими є її складові, які фактори впливають на вартість квитка). 

На етапі дослідження й аналізу сімейної фінансової політики учні на 

уроках з фінансової грамотності: 

 вчаться вести облік власних витрат, їх планування;  

 досліджують як здійснюється керування грошима у родині;  

 визначають які програмні інструменти або матеріальні засоби 

використовуються для обліку та регулювання витрат батьками; 

 обговорюють вдома й аналізують інформацію стосовно того, чи варто 

зберігати гроші вдома або варто віднести гроші в банк тощо.  

Діти мають проаналізувати сімейний бюджет (доход сім’ї), сформувати 

споживчий кошик; визначити напрями витрат грошей в сім’ї (за тиждень, 
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місяць,), визначити, чи є випадкові витрати (наприклад, незапланована 

подорож на свята), яку частку вони складають тощо. Під час дослідження 

учні аналізують, як їхня родина використовує електронні гроші; які послуги, 

товари родина оплачує через банк; для яких сімейних витрат, що сплачуються 

готівкою, доцільно було б застосовувати електронні гроші тощо.  

Важливе місце у проекті відводиться самостійній, позашкільній роботі, 

яка відображає власне ставлення до проблеми. Для цього учням 

пропонується, зокрема: 

 визначити різницю між потребами та власними бажанням;  

 визначити речі, які роблять їх щасливим, і вартість цих речей, а також 

розглянути справжню їх вартість;  

 визначити, чи варто в межах бюджету сім’ї створити грошовий фонд. 
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Додаток К 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ STEАM-ПРОЕКТУ 

«Проблема відходів як одна з глобальних екологічних проблем 

сучасного світу» 

 
№ 

слайда 
Презентація Характеристика 

1.  

В якості прикладу ознайомимося з

методичною розробкою проекту: 

“Проблема відходів як одна з глобальних

екологічних проблем сучасного світу”. 

 

Уведення в проект розпочинається на уроці 

природознавства  

(Природнича освітня галузь) 

2.  

 Навчальна мета проекту – поглибити

поінформованість учнів щодо екологічних

проблем, які виникають у сучасному світі та

способів їх вирішення, актуалізувати знання і

застосувати їх для розкриття проблеми.

 Виховна мета проекту – сприяти

формуванню екологічної відповідальності

школярів як підґрунтя їх моральної зрілості.

 

Модель реалізації проекту:

 І етап – історичний аспект – дослідити

розвиток проблеми в історії людства.

 ІІ етап – глобальний аспект – дослідити стан

проблеми у світі.

 ІІІ етап – особистісний аспект – дослідити й

проаналізувати проблему в розрізі буденного життя

родини. 

 

3.  

Методична розробка

реалізації проекту:

Презентація проекту. 

Вступне слово вчителя - учні ознайомлюються

з наслідками все більш рівномірного розподілу

добробуту в світі, зокрема:

 

Учитель акцентує увагу школярів на тому 

що, в світі відзначена тенденція усе більш 

рівномірного розподілу добробуту. 

4.  

За останнє десятиліття значно знизився

рівень бідності по всьому світові. 

Збільшився середній клас

(їх частка у відсотках від загального

населення Землі зросла з 10% до 20%).

 

Збільшився клас людей з високим

рівнем добробуту

(на 25% вище ніж у 2000-і роки).
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5.  

По відношенню до поточного населення

світу кількість людей, які голодають, 

сьогодні зменшується; 

кількість народжених за один день вдвічі

перевищує смертність.

 
 

6.  

Результати аналізу наслідків все більш рівномірного розподілу добробуту в світі логічно 

відображаються в курсі математики під час опрацьовування статистичних даних, які 

представлені варіативно. 

 

7.  
Всесвітня статистика у реальному часі: http://www.worldometers.info/uk/ 

 

8.  

Наслідком збільшення добробуту

людей є зростання:

1. Кількості людей на планеті - а значить, стрімко зростає і споживання
товарів і послуг, що неминуче тягне за собою забруднення
навколишнього середовища.

2. Кількості споживання кулінарних товарів, які герметично пакуються, 
остатки викидаються тощо. 

3. Об'єму поліграфічної продукції (журнали, книжки, гроші, шпалери, 
упаковки тощо) - близько 50% від усього сміття на планеті складають
саме паперові відходи.

4. Попиту на інноваційні технологій, тоді як “відпрацьований” товар
(телефони, батарейки, монітори тощо) часто переміщується на
сміттєзвалище й збільшення таких звалищ науково-технічного
прогресу з 1950 року катастрофічно росте.

5. Доступу населення до автомобілів і до новітніх засобів пересування
(Impossible - електричний скутер, GigPack тощо), що у свою чергу
призвело до появи цілих міст-звалищ, зокрема, Old Car City -
найбільше в світі звалище старих автомобілів.  

 

Сьогодні переробка й утилізація сміття

стає все більш нагальною проблемою

людства, через те, що...

побутові відходи, такі як пляшки, 

пластик, пакети, відходи науково-технічного

прогресу практично не розкладаються, 

накопичуються, перетворюючи нашу планету

на гігантське звалище.

 

9.  

В Україні ситуація

катастрофічна:

 В Україні проблема зі сміттям існує через
недосконалість законодавства, адже законом не
передбачено обов'язкову переробку сміття, йдеться
лише про один спосіб його утилізації – захоронення. 

 Утилізація сміття часто не відповідає екологічним
нормам.

 В Україні взагалі відсутня практика переробки сміття. 

 На сьогодні у країні є 3 сміттєспалювальних заводи: у
Києві, Дніпропетровську, Харкові. Але працює лише
київський завод "Енергія". 

 

 

10.  

Деякі факти про сміття:

 Пляшка зі скла розкладається приблизно

1 000 000 років.

 Пакет з поліетилену розкладається близько

1 000 років.

 Пляшка з пластика повністю зникне через 500 років.

 Металобрухт з алюмінію - 200 років.

 Недопалок з сигарети перетворитися повністю в прах через 5 
років.

 Проста газета зникне через 2 тижні.

 Залишки апельсина - через два місяці.

 При спалюванні сміття утворюються: важкі метали, які
руйнують озоновий шар планети; отруйний дим, який завдає
непоправної шкоди здоров‘ю живих істот.

 

Учитель наводить деякі  

факти про сміття. 
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11.  

Географія сміттєзвалищ може служити

безпомилковим орієнтиром для того, хто хоче

скласти карту неблагополучних країн світу, 

адже вивезення сміття в країни третього світу є

звичним, поширеним процесом

 
 

12.  

Сміттєві острова в північній частині Тихого

океану складаються зі скупчень пластику, 

який зноситься сюди океанічними течіями

 

Альбатрос на віддаленому острові загинув
через кількість проковтнутого пластика і

розкладається на пляжі

 

13.  
Мусорний город Агбоблаши:  

https://www.youtube.com/watch?v=mleQVO1Vd1I 

 

14.  

 
Сміття в океані 

Інформаційний ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?v=igJe9pne7nM 

15.  

Ми ставимося до сміття як до чогось

звичайного й сприймаємо

викидання сміття як належне.

Адже що може бути простіше ніж…

 

Проте…

Яке майбутнє чекає на нас, якщо ми і
далі будемо заплющувати очі на цю

глобальну проблему?

 

16.  

 Чим сміття може нашкодити планеті

Земля, всесвіту?

 Яке воно - сміття? 

 Скільки сміття в день (рік) виробляє

людина? 

 Чи слід знищувати сміття? 

 Які стратегії існують для знищення

сміття? 

 Чи варто переробляти сміття?

 Який внесок Я можу зробити у безпечне

майбутнє? 
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17.  

І етап – історичний аспект –
дослідити проблему, пов'язану з

історією сміття.

 

Соціальна та здоров'язбережна

освітня галузь. Громадська та

історична освітня галузь.

 Які типи сміття люди викидали в різні історичні

періоди? 

 Яким чином вони позбувалися цього сміття?

 Чому проблеми сміття не існували в доісторичний

період?

 Які проблеми і чому виникли у звязку із сміттям у

Стародавньому Римі?

 Які проблеми і чому виникли у звязку із сміттям у

середньовічному Лондоні? 

 Які проблеми і чому виникли у звязку із сміттям у

містах у США ХІХ століття?

 

18.  

На ІІ етапі було поставлено

такі завдання:

 Який об'єм сміття викидається в різних країнах
світу, відповідно численності населення?

 Яке сміття характерне для тієї або іншої країни?

 Які існують класифікації сміття?

 Встановити, в якій країні найбільш розвинена
система переробки сміття.

 

 Який об'єм сміття виробляє твоя родина?

 Яке сміття характерне для твоєї родини? 
Проаналізувати сміття й визначити кількість
відходів (за класифікацією) на рік. 

 Яким чином здійснюється утилізація сміття в
твоєї родині?

 Які заходи вживає твоя родина з метою
зменшення сміття? 

 Що ти особисто можеш зробити, щоб викидання
сміття стало процесом безпечним для
оточуючого середовища? 

На ІІІ етапі було поставлено

такі завдання:

 

19.  

Технології
(Технологічна освітня галузь)

 Що ж таке сміття? Надати класифікацію. 

 Сучасне сміття – Е-сміття, його особливості. 

 Яке сміття є органічним й самознищується з

часом, а яке потребує спеціальної утилізації, 

переробки?

 Технології утилізації або переробки сміття.

 Найбільш поширені й небезпечні побутові

відходи.  

 

 Проаналізувати наведені дані й встановити
причини виникнення нелегальних сміттєзвалищ.

Природознавство (Я і Україна)

(Громадська та історична освітня галузь)

 

20.  

Інформатика
(Інформатична освітня галузь) 

 Знайти необхідну інформаціїю користуючись

мережею Інтернет (пошук за ключовими

словами).

 Проаналізувати різні джерела цифрових даних

(електронні енциклопедії, довідники, карти, 

статистичні звіти тощо).

 Порівняти інформацію з різних джерел (тексти, 

графіки, діаграми, відефрагменти тощо).

 Створити документи для збереження даних. 

 Скористатися електронною комунікацією для

спільної діяльності з учасниками проекту.  

 

 Визначити ефективні способи подання
здобутих даних, зокрема: 

підготувати порівняльну гістограму, що

ілюструє кількість нелегальних сміттєзвалищ по

відношенню до кількості населення в місті;

зробити порівняльну діаграму найбільш

небезпечних побутових відходів тощо.

Математика + Інформатика
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21.  

Екологія
(Соціальна та здоров'язбережна освітня галузь)

 Як впливають відкриті/закриті сміттєзвалища
на оточуюче середовище?

 Чи можна захоронити відходи без наслідків
для оточуючого середовища?

 Чи спричиняє спалювання відходів
забруднення повітря тощо.  

 

Екологи стверджують:

одна пальчикова батарейка, що потрапляє на

сміттєзвалище чи у довкілля, забруднює 400 літрів

води та 20 кубічних метрів ґрунту важкими

металами. 

В лісі це територія існування

 двох дерев, 

 двох кротів, 

 одного їжака,

 кількох тисяч дощових черв’яків. 

Екологія

 

22.  

Екологія
Дослідний експеримент

 Проаналізувати середню кількість батарейок, 

які використовує ваша родина на рік.

 За даними про кількість дорослого населення

в країні визначити, через скільки часу зникне

територія лісу, якщо не запровадити

відповідні заходи. 

 

Образотворче мистецтво
(Мистецька освітня галузь)

 Історія винаходу паперу.

 Класифікація паперу.

 Дослідження властивостей різних видів паперу
(під час вирізування, конструювання тощо).

 

23.  

Образотворче мистецтво +

Технології + Математика + Екологія

 Технологія виготовлення паперу. 

 Екологічні аспекти і переробка паперу.

 Виготовлення авторського, ексклюзивного паперу
з використанням різних способів фарбування.

 Проведення розрахунків щодо визначення
кількості й вартості “нового” паперу, який можна
виготовити з 1 кг відпрацьованого.

 Результати проекту оформити за допомогою
виготовленого паперу. 

 

ЩО ЗМІНИЛОСЬ У ТВОЄМУ

СПОСОБІ ЖИТТЯ?

Під час проекту діти переосмислюють

власну роль у питанні зменшення обсягу

створюваного ними сміття: зокрема, 

збирають макулатуру та інші побудові

відходи і дають їм “друге життя”. 

 

24.  

Корисне з некорисного

(додаткові дослідні

роботи)
образотворче мистецтво, технології, математика, 

екологія

З виготовленого паперу зробити подарунковий пакет

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

 

Виготовлення годівниць для птахів з

пластикових пляшок.

Корисне з некорисного

(додаткові дослідні

роботи)
образотворче мистецтво, технології, екологія
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Додаток Л 

Навчальні програми модулів 

 

Модуль «Інновації у педагогічному ІКТ-інструментарії» 

 

курсу «Педагогічні інформаційні технології та технології початкової 

школи» 

 

Мета: сприяти набуттю умінь працювати з інноваційним ІКТ-інструментарієм. 

 

Завдання: 

Ознайомити студентів з: 

 новітніми світовими практиками використання ІКТ у початковій 

школі; 

 інноваційними напрямами використання педагогічного ІКТ-

інструментарію у початковій школі; 

 електронними освітніми ресурсами для підтримки використання ІКТ у 

професійно-педагогічній діяльності й доповнення; 

 освітніми мобільними додатками. 

 

Структура модуля: 

Тема 1. Інноваційні напрями використання педагогічного ІКТ-

інструментарію у початковій школі. 

Тема 2. Підтримка використання ІКТ у професійно-педагогічній діяльності 

вчителя початкової школи. 

 

Розподіл годин 
 

 

 

Назва теми  

В
сь

о
го

 г
о
д

и
н

 Кількість відведених годин на  

л
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ії
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і 
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. 

Інноваційні напрями використання 

педагогічного ІКТ-інструментарію у 

початковій школі. 

18 2  10 6 

Підтримка використання ІКТ у професійно-

педагогічній діяльності вчителя початкової 

школи. 

12   8 4 

Разом: 30 2  18 10 

 

Зміст модуля за темами 

Тема 1. Інноваційні напрями використання педагогічного ІКТ-

інструментарію у початковій школі. 
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Новітні світові практики використання ІКТ у початковій школі. Напрями 

використання педагогічного ІКТ-інструментарію в сучасній початковій 

школі. 

Тема 2. Підтримка використання ІКТ у професійно-педагогічній діяльності 

вчителя початкової школи. 

Електронні освітні ресурси для підтримки використання ІКТ у професійно-

педагогічній діяльності й доповнення. Освітні додатки навчального 

призначення. 

 

Теми лекційних занять 
№  

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

4.  Світові практики використання ІКТ у початковій школі. 2 

 Разом: 2 

 

Теми лабораторних занять 
№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

8.  Новітні світові практики використання ІКТ у початковій школі: 

STREAM, BYOD тощо.  

4 

9.  Педагогічний ІКТ-інструментарій: 3D-ручка, Makey Makey тощо. 6 

10.  Електронні освітні ресурси для підтримки використання ІКТ у 

професійно-педагогічній діяльності й доповнення 

4 

11.  Освітні мобільні додатки навчального призначення. 4 

 Разом: 18 

 

Самостійна робота 
№  

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

7.  Роль і місце світових практик використання ІКТ у позашкільній 

роботі молодших школярів.  

4 

8.  Нестандартні форми роботи вчителя з формування метапредметних 

ІКТ-умінь молодших учнів засобами педагогічного ІКТ-

інструментарію.  

2 

9.  Особливості використання електронних освітніх ресурсів у процесі 

формування метапредметних ІКТ-умінь молодших учнів. 

2 

10.  Особливості використання освітніх мобільних додатків у процесі 

формування метапредметних ІКТ-умінь молодших учнів. 

2 

 Разом:  10 
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Додаток М 

Навчальні програми модулів 

Модуль «Медіаресурси у професійній діяльності вчителя 

початкової школи» 

курсу «Педагогічні інформаційні технології та технології 

початкової школи» 

 

Мета: сприяти набуттю майбутніми вчителями вмінь використовувати 

медіаресурси в педагогічній діяльності. 

 

Завдання: 

1. Ознайомити студентів з: 

 сутністю понять медіа, медіаресурс; 

 роллю медіа в освітньому процесі.   

2. Поінформувати студентів: 

 про систему медіапідтримки педагогічної діяльності.  

3. Сформувати уміння: 

 критично аналізувати медіаресурси та відбирати їх для власної 

медіатеки; 

 ефективно використовувати медіаресурси в професійній діяльності; 

 створювати авторські медіаресурси (оприлюднювати власні 

напрацювання в мережі, вести блог, сайт, сторінку в соціальній мережі  

тощо); 

 використовувати соціальні мережі як інструмент власного професійного 

вдосконалення і просування; 

 комунікувати у медіасередовищі з колегами (брати участь в Інтернет-

конференціях, професійних форумах, нетворкінгу тощо). 

 

Структура модуля: 

Тема 1. Медіаосвіта як галузь науки.  

Тема 2. Впровадження медіа в професійно-педагогічну діяльність сучасного 

вчителя початкової школи. Медіасоціалізація.  

 

Розподіл годин 
 

 

 

Назва теми 
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Медіаосвіта як галузь науки. 10 2 2 2 4 

Впровадження медіа в професійну діяльність 

сучасного вчителя початкової школи.  
20 2 4 4 10 

Разом: 30 4 6 6 14 
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Зміст модуля за темами 

Тема 1. Медіаосвіта як галузь науки.  

Сутність поняття медіа, медіаресурс. Види медіа. Роль медіа в освітньому 

процесі.  Особливості відбору медіаресурсів, медіатека.  

Тема 2. Впровадження медіа в професійну діяльність сучасного вчителя 

початкової школи. Медіасоціалізація.  

Особливості використання медіаресурсів у професійній діяльності. Система 

медіапідтримки педагогічної діяльності. Авторські медіаресурси. Соціальна 

мережа як інструмент власного професійного вдосконалення і просування. 

Комунікація в медіасередовищі. 

 

Теми лекційних занять 
№  

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

5.  Медіаосвіта як галузь науки. 2 

6.  Медіасоціалізація. 2 

 Разом: 4 

 

Теми практичних занять 
№ 

п/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1. Види медіа (Е-видання, мультимедіа презентація, буктрейлер тощо). 2 

2. Особливості відбору медіаресурсів, створення медіатеки. 2 

3. Система медіапідтримки педагогічної діяльності (EdEra, Віртуальний 

STEM-центр Малої академії наук України, Supporting STEM learning, 

Європейський освітній портал, Центр європейських ініціатив, 

Міжнародна Освіта-Академія, тощо. 

2 

 Разом: 6 

 

Теми лабораторних занять 
№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1.  Авторські медіаресурси (блог, сайт, сторінка в соціальній мережі, 

навчальні ігри тощо) засобами Рortfoliobox, Google sites тощо 

2 

2.  Соціальна мережа як інструмент власного професійного 

вдосконалення і просування. 

2 

3.  Створення цілісного ІКТ-орієнтованого освітнього середовища в 

«Edmodo». 

2 

 Разом: 6 

 

Тематика індивідуально-дослідницьких завдань 

1. Поява та розвиток новітніх медіа. 

2. Роль медіа в освітньому процесі початкової школи: комікси, фотоколаж, 

віртуальний тур, навчальні ігри тощо.   

3. Впровадження медіа в професійну діяльність сучасного вчителя 

початкової школи.  

4. Особливості використання медіаресурсів у професійній діяльності.  



 508 

5. Блог сучасного вчителя як фактор розвитку професійної 

компетентності. 

6. Інструментальні засоби для створення професійного освітнього блога.   

7. Інструментальні засоби для створення професійного освітнього сайту. 

8. Дизайн-оформлення авторських медіаресурсів. 

9. Вимоги до розміщення матеріалів в межах персонального освітнього 

блогу, сайту, соціальної сторінки вчителя початкової школи. 

10. Професійно-педагогічні об’єднання в соціальних мережах. 

11. Використання соціальних мереж для нетворкінгу. 

12. Комунікація в медіасередовищі (участь в Інтернет-конференціях, 

професійних форумах, нетворкінг тощо). 

 

Література 
1. Вебер В. Портфолио медиаграмотности / В. Вебер // Информатика и образование. 2002. № 1. 

C.46-52.  

2. Єрмоленко А. О. Медіакомпетентність як необхідна складова професійної майстерності 

сучасного педагога [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2696 

3. Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільствознавства [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/pidruchnyky/2016/voloshenuk-2.pdf  

4. Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: Навчально-методичний посібник / 

За ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця. К. : Міленіум, 2010. 440 с. 

5. Мясникова Т.B. Развитие медиакомпетентности студентов университета / Т.В. Мясникова: 

Автореф. дис. … канд. пед. наук 13.00.01 / Т.В. Мясникована. Оренбург, 2011. 24 с. 

6. Підборка актуальних ресурсів з медіаграмотності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://gurt.org.ua/articles/42722/   

7. Федоров А.В. Медиаобразование. Медиапедагогика. Медиажурналистика / А.В. Федоров и др. 

М. : Изд-во Программы ЮНЕСКО "Информация для всех", 2005. 1440 с. 

8. Федоров А.В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов 

педагогического вуза / А.В. Федоров. – М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО "Информация для 

всех", 2007. – 616 с. 

9. Федоров А.В. Специфика медиаобразования студентов педагогических вузов / А.В. Федоров // 

Педагогика. 2004. № 4. С. 43-51. 

10. Черешнюк І. О. Використання медіатехнологій в початковій школі [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.osvita-verh.dp.ua/files/2016/Media.pdf  

11.  Шевирьова І. Г. Аналіз проблеми формування медіа-компетентності сучасного вчителя 

початкової школи / І. Г. Шевирьова // Вісник Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 2016.  Ч. 1, № 1. С. 245–251. 

12. Aufenanger Stefan. Lernen mit den neuen Medien – Perspektiven fur Erziehung und Unterricht 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lmz-bw.de/fileadmin/user_upload/ 

Medienbildung_ MCO/fileadmin/ bibliothek/aufenanger_lernen/aufenanger_lernen. 

13. Baacke Dieter. Jugend im Spannungsfeld von Medienexpansion und sozialem Wandel: Zum 

Stellenwert medienpadagogischer Projektarbeit / D. Baacke // GMK-Rundbrief. 1996. N39/40. S. 2-

17. 

14.  Baacke D.: Medienpaedagogik / D. Baacke. – Tuebingen: Niemeyer, 1997. 05 s. 

15.  Baran S. J. Introduction to Mass Communication / S. J. Baran. – Boston-New York: McGraw Hill, 

2002. 535 s. 

16.  Barsch A. Medienpadagogik: Eine Einfuhrung / A. Barsch, H. Erlinger. – Klett-Cotta Verlag, 

Stuttgart, 2002. 

17.  Potter W.J. Media Literacy / W. Potter. – Thousand Oaks–London: Sage Publication, 2001. 423 s. 



 509 

Додаток Н 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

З ТЕМИ «3D-МОДЕЛЮВАННЯ» 

 

Самостійна робота здійснюється методом індивідуального вивчення 

кожним студентом певних типів 3D-моделей за допомогою програмного 

засобу «TinkerCAD» (www.TinkerCAD).  

На першому етапі роботи з програмою потрібно створити власний 

акаунт з тим, щоб у подальшій роботі була можливість організувати 

віртуальний клас. Звернемо увагу, що робоча область програми організована 

у вигляді 3D-проектів і уроків (рис. 1). Для створення власного проекту 

потрібно обирати – «Створити 3D-проект». Вікно редагування має вигляд як 

показано на рисунку (рис. 2). 

 

  
Рис. 1. Робоча область програми TinkerCAD Рис. 2. Додавання об’єкту на робочу 

область  

 

Управління робочою поверхнею здійснюється за допомогою 

спеціального елементу , який розташовано у верхньому лівому куті 

екрану. Також є можливість управляти робочою поверхнею за допомогою 

миші. Так, утримуючи праву кнопку миші робоча поверхня буде 

переміщуватись у заданий напрям; прокручуючи колесо миші можна 

збільшити або зменшити масштаб робочої поверхні. У ситуації, коли потрібно 
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відмінити усі налаштування, достатньо натиснути «Попередній вигляд» – 

.  

Додамо геометричну фігуру (далі об’єкт). Для цього виділяємо об’єкт 

(один клік мишею на об’єкті) й перетягуємо його на робочу поверхню. 

Зауважимо, що програма містить достатню кількість геометричних фігур, а 

також, бібліотеку об’єктів, які створені іншими користувачами.  

Звернемо увагу, що часту виникає необхідність центрувати камеру на 

об’єкті. Для цього можна скористатися функцією «Вписати вид до набору 

об’єктів». Для варіювання параметрами об’єкту (форма, розмір, колір тощо) 

його необхідно виділити. До об’єкту, який було виділено, надається довідка з 

повною характеристикою (рис. 3). На панелі «Форма» можна змінити, 

наприклад, колір, розмір і т. ін.  

Для маніпулювання об’єктом (підняти / опустити) у просторі робочої 

поверхні передбачено маркер у вигляді стрілочки. Об’єкт також можна 

переміщувати по робочій поверхні у будь-якому напрямі, якщо «схватити» 

його мишею. При цьому на робочій поверхні буде відображено, на яку 

відстань від нульової точки було переміщено об’єкт. Об’єкти в TinkerCAD 

можна обертати за допомогою маркерів-стрілочок (рис. 4). Якщо утримувати 

курсор всередині зображеного круга-обертання, то об’єкт буде обертатися на 

фіксований кут 22,50. 

Якщо вивести курсор з круга-обертання можна маніпулювати об’єктом 

по заданому куту. Відмінити дії можна натиснувши комбінацію клавіш – 

Ctrl+Z. У разі необхідності вилучити об’єкт з робочої поверхні достатньо 

лише виділити його й натиснути кнопку DEL (на клавіатурі). 
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Рис. 3. Характеристика виділеного об’єкту Рис. 4. Обертання об’єкту на фіксований 

кут 

 

Розглянемо більш детально створення об’єкту «дім». 

1. Обираємо фігури, з яких буде побудовано об’єкт–дім і 

переміщуємо їх на робочу поверхню. Будуємо об’єкт (рис. 5), 

використовуючи маркери переміщення фігур по робочій поверхні.  

2. Для переміщення об’єкту вздовж вісі утримуємо клавішу Shift. 

3. Групуємо розрізнені об’єкти (циліндр, конус), що дозволяє 

об’єднати кілька об’єктів в один  

 

4. Робимо вікна. Обираємо «паралелепіпед», зменшуємо об’єкт до 

розміру вікна, задаємо характеристику , додаємо вікно до 

згрупованого об’єкту «дім» (рис. 6). Для того, щоб зробити кілька вікон у 

будинку, можна скопіювати «вікно 1». Скористаємось традиційною 

комбінацію клавіш Ctrl-C (копіювати) і додамо до об’єкту «вікно 2» Ctrl-V 

(вставити). Об’єкт буде додано на робочу поверхню відносно виділеного 

об’єкта «вікно 1».  
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Рис. 5. Об’єкт «дім» Рис. 6. Додавання вікон до об’єкту «дім» 

 

Якщо об’єкт «вікно 1» не виділено, об’єкт «вікно 2» буде додано у центр 

робочої поверхні.  

5. Групуємо об’єкти (рис. 7).     

6. Аналогічно робимо двері, кругле віконце на даху. Також можна 

додати димохід, прикрасити фасад об’єкту «дім», включити до робочої 

поверхні додаткові об’єкти, наприклад, дерево тощо. Нагадаємо, що можна 

пропорційно зменшити форму об’єкту при натиснутій клавіші Shift. 

7. Для того, щоб розмір об’єкта відображався на робочому листі 

необхідно додати лінійку . Це дозволить «в ручному режимі» 

змінювати параметри об’єкта під час роботи (рис. 8) або включити в умову 

задачі побудову об’єкту з конкретними параметрами. 

 

  

Рис. 7. Групування об’єктів Рис. 8. Відображення параметрів об’єкту 
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 Додаток О 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА STEАM-ПРОЕКТУ  

«ЖИТТЯ НА ДОЛОНІ» 

 

Розрахована для учнів 1-3 класів загальноосвітньої школи. Може 

бути використана в межах навчального процесу, на додаткових і 

факультативних заняттях, у позашкільній роботі. 

Тривалість проектної роботи – 3-4 тижні. 

Цілями проекту є:  

 виховувати любов дітей до живої природи;  

 вчити розуміти цінність життя, вести здоровий спосіб життя; 

 поглибити знання учнів про традиції українського народу; 

  викликати інтерес до культури й традицій інших народів світу; 

  збагатити уявлення дітей про український фольклор;  

 виховувати шанобливе ставлення до фольклорної спадщини різних 

народів;  

 виховувати в учнів почуття патріотизму, любов до рідної держави;  

 вчити конструктивній взаємодії, спільній роботі в групі, в парах.  

 

Ключовою проблемою і першим етапом в реалізації STEAM-проекту є 

вибір його теми, яка повинна бути цікавою для учнів, зачіпати їх інтереси і 

водночас давати можливість цілком природного виходу на комплекс 

різнопланових навчальних дисциплін. Ми вибрали темою проекту символ 

зародження Всесвіту – яйце. Це дало змогу вивчати й досліджувати значення 

яйця у фольклорі – учні ознайомились з казками, міфами про яйце, дослідили 

значення яйця у Біблії. Водночас, яйце – це й унікальний продукт природи, 

саме тому школярі проаналізували корисність птичих яєць, їх унікальний 

хімічний склад; дослідити вплив вживання яєць на здоров’я людини. Крім 

того, молодші школярі визначили найпопулярніші й незвичні світові страви з 

яйця, що дало змогу досліджувати й аналізувати яйця як товар. Під час такої 

роботи діти з’ясовували способи визначення свіжості яєць, їх відповідності 

вимогам ДСТУ тощо. Було акцентовано увагу учнів, що в Україні до культу 

родючості з давніх часів належить звичай розмальовувати курячі або 

декоративні яйця – писанки. У зв’язку з цим, дослідження яйця як 

безмежного простору творчості людини дало змогу здійснити патріотичне 
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виховання підростаючого покоління. Учні дослідили значення яйця у 

живопису та декоративно-прикладному мистецтві; проаналізувати 

найвідоміші «архітектурні яйця», зокрема, пам’ятники яйцю; з’ясувати, чи є 

пам’ятники яйцю в рідному місті, де такі пам’ятники в Україні тощо.  

Наступним етапом реалізації STEAM-проекту стала розробка завдань 

проекту за різними предметними спрямуваннями. Завдання мають дати 

поштовх і орієнтири для пошуково-дослідницькій діяльності молодших 

школярів. Разом з тим, система завдань окреслює сутність проекту, 

переводить пропозицією про реалізацію проекту в практичне русло і дає 

змогу представити проект для обговорення педагогічному колективу й 

керівництву освітнім закладом. Зазначимо, що STEAM-проект «Життя на 

долоні» зацікавив учителів-предметників. Під час обговорення проекту в 

педагогічному колі було окреслено його мету. 

Третій етап реалізації STEAM-проекту – анонсування проекту, 

мотивація учнів до виконання проектних завдань. На уроках природничої 

освітньої галузі (Я пізнаю природу) вчитель розповідає учням про цінність 

життя, яке дається один раз і його треба берегти, підсилюючи розповідь 

показом відеофрагменту про те, як чоловік знайшов маленьке яйце й виростив 

з нього птаха (рис.1). 

Мотиваційний етап виявився необхідним для забезпечення успіху 

проекту. Учитель акцентує увагу школярів на тому, що у різних народів світу  

символом зародження усього живого вважається саме яйце.   

 

   
Рис. 1. Фрагменти відео ролика (Youtube.com) 
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Основний етап реалізації проекту присвячений вивченню традицій й 

прикмет, пов’язаних з яйцем, у межах мовно-літературної освітньої галузі. 

Учитель звертає увагу дітей на те, що споконвічно яйце в пошані як 

незмінний символ життя, відродження, оновлення і плодючості. Це знаходить 

своє відображення у літературних казках і фольклорі, міфології й релігії, 

мистецтві. З метою додати розповіді емоційної виразності учитель 

використовує ІКТ, зокрема, Е-презентацію. Візуалізація інформації у 

поєднанні із доповіддю вчителя посилює емоційне звучання сказаного, 

розширює уявлення дітей щодо значущості яйця як символу життя, 

демонструючи чарівний світ вигаданого, розширює кругозір учнів щодо 

глибинного сенсу народних і літературних казок, сприяє пробудженню 

творчої активності школярів. 

Учитель звертає увагу школярів, що різні народи світу шанували яйце і 

мали власну атрибутику цього пошановування. Розповідаючи про один з 

українських міфів створення світу з яйця, він звертає увагу на те, що Сонце у 

цьому міфі представлене в образі Жар-птиці, яка своїм пером може освітити 

весь сад. Зимовий Холод – змій-чарівник – хоче викрасти Жар-птицю, проте 

вона встигає знести золоте яйце, з якого навесні знову народжується джерело 

світла й тепла. Сонце-яйце своїм гарячим промінням зігріває землю, розганяє 

туман. Так, з уявленням про яйце поєднується початок всього живого, того, 

що народжується [1]. 

Розбираючи разом з учнями народну казку про творення світу «Яйце-

райце», учитель пояснює, що хто живе в злагоді – той мудрий, а навіть 

найменша незгода, намагання привласнити собі більше від чужого, може 

стати причиною великих втрат [2]. Разом з вчителем діти обговорюють 

відеофрагмент про одного з найбільш яскравих казкових персонажів – Кощія 

Безсмертного, який представляється як однозначно негативний. Уся життєва 

сила цього персонажу зосереджена в яйці, яке за легендою з’явилося на 

початку створення світу [3]. 
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Підготовлена вчителем Е-презентація також включає демонстрацію 

відео фрагменту мультфільмів «Подорож Гуллівера» (Дж. Свіфт), де нещадна 

і нескінчена війна між двома імперіями розгортається через неможливість 

Ліліпутів і Блефуску з’ясувати, з якого кінця потрібно розбивати яйце – з 

гострого кінця чи з тупого; «Аліса у країні Чудес», в якій автор Л. Керол 

«вдихнув» життя у яйце, створивши образ Хитуна Бовтуна [4]. Одночасно на 

уроках з англійської мови школярі працювали з медіатекстом «Хитун 

Бовтун», робили припущення, про що йдеться у відеофрагменті, 

співвідносили з україномовним варіантом його перекладу.  

Учні дізналися, що у стародавні часи люди вірили, що яйце може 

загасити пожежу, якщо його кинути у вогонь. Саме з цього повір’я й з'явилася 

традиція зберігати пасхальне яйце за іконою на всякий випадок [5]. У Китаї 

прийнято розфарбовувати у червоний колір яйця, коли в родині народився 

малюк через те, що китайці свято вірять, що яйце символом життя і 

розфарбоване яйце обов'язково принесе дитині удачу тощо. Поза школою учні 

досліджували серію проблемних питань, пов’язаних з міфами про яйце у 

різних народів (Світове яйце, яйце в індійській міфології, яйце як символ бога 

Кнефа у стародавньому Єгипті, яйце в античній Греції і Римі, у фінів, а також 

слов’янських народів); з’ясовували, чому яйце можна назвати чарівним або 

золотим. Учні досліджували значення яйця у Біблії, зокрема, питання, чому 

на свято Пасхи потрібно дарувати саме яйця, та ще й розфарбовувати їх у 

різні кольори; чому освяченим у церкві яйцям приписують магічні 

властивості; чому розписні яйця в старовину вважалися універсальним 

талісманом, який оберігав людину від грому, бездітності, хвороби та інших 

нещасть.  

Результати позашкільного дослідження учні систематизували за 

допомогою технології лепбукінгу. Під час підготовки лепбуку учні не лише 

навчалися структурувати інформацію, виокремлювати суттєво значущі 

фрагменти, представляти інформацію різними способами (малюнок, схема 

тощо), а й подавати її з урахуванням специфіки дизайн-оформлення 
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(наявність певної кількості графічних і текстових елементів, вибір їх розмірів 

і розташування, колірної гами тощо). 

На уроках громадянської та історичної освітньої галузі школярі 

дізналися, що друга п’ятниця жовтня – це день, коли відмічається Всесвітній 

день яйця. Традиційно в цей день проводяться різні заходи – сімейні 

конкурси на тему яєць (кращий малюнок, кращий рецепт тощо), лекції та 

семінари на тему користі й правильного вживання яєць, акції, флешмоби 

тощо. Наприклад, у Сполучених Штатах проводять Дні гігантського омлету; в 

Австрії по телебаченню транслюються передачі, в яких відомі кухарі готують 

різні страви з яєць і пояснюють їх корисні якості й властивості.  

Підводячи підсумок виконаної роботи, вчитель звертає увагу, що у 

стародавніх міфах, казках і переказах яйце завжди представляється як зародок 

усього Всесвіту. У фольклорі всіх народів яйце – добрий знак, що символізує 

вдачу, багатство і здоров'я. Та незважаючи на святість яйця, з незапам’ятних 

часів і до наших днів пташині яйця є звичною їжею для людини, адже яйце — 

це ще й незамінний, корисний продукт з високим рівнем збалансованості 

біологічно активних речовин.  

Дослідження яйця як унікального продукту було спрямовано на 

визначення корисності пташиних яєць. Так, метою соціальної та 

здоров’язбережної освітньої галузі є, зокрема, навчити школярів дбати про 

особисте здоров’я (відбирати продукти харчування, розуміти їхню користь), 

дотримуватися норм споживання різних харчових продуктів тощо. Школярі 

дізналися, що яйце курки – джерело вітамінів (А, D, Е, В2 тощо) і 

мінеральних речовин (фосфору, заліза, цинку тощо), а перепелині яйця, 

незважаючи на менший розмір, мають удесятеро більше вітамінів ніж курячі. 

До того ж, у перепелиних яйцях ніколи не буває сальмонели, вони не 

викликають алергії тощо. Яйце цесарки багато протеїном, амінокислотами, 

має у своєму складі велику кількість вітаміну А, вітамінів групи B, D, PP, E 

тощо. Цікавим для учнів виявився той факт, що за вмістом вітамінів і 

мікроелементів одне маленьке 50-грамове яйце може замінити 200 г молока 
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або близько 40 г м’яса. Учні з’ясували вплив яйця на здоров’я людини, 

з’ясували норми вживання яєць, причини   обмеженого споживання людиною 

яєць (наприклад, алергічні реакції). Крім того, учні дізналися, що перед 

вживанням яєць їх обов’язково необхідно помити, а також важливо мити 

руки, якщо людина торкалася сирого яйця. 

Учні дослідили, що найменше в світі пташине яйце – яйце колібрі, його 

діаметр становить 12 мм, а найбільше – у  страуса – 15-20 см (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Співставлення пташиних яєць (за розміром) [12] 

 

Крім того, школярі дізналися, від чого залежить колір яйця; яке птиче 

яйце май найбільш довгий термін придатності (наприклад, яйця цесарок 

зберігаються до півроку без втрати своїх поживних властивостей, що робить 

їх незамінним продуктом для віддалених районів країни); скільки жовтків 

може мати яйце.  

Учні дізналися про «повітряний міхур» у яйці – повітряний простір між 

білком і шкаралупою у широкій частини яйця. Яйце, розміщене у 

холодильнику гострим кінцем вниз має можливість «дихати», а значить 

продовжується термін його придатності. Якщо розмістити яйце гострим 

кінцем вгору, «повітряний міхур», який може вміщати в собі шкідливі 

бактерії, через фізичні властивості спливає догори, при цьому інфікуючи 

білок (рис. 3).  
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Рис. 3. Структура яйця (https://uk.wikipedia.org)  

 

Пізнавальним для учнів було проведення невеличких експериментів з 

яйцями, зокрема, як відрізнити зварене яйце від сирого; як зварити яйце, щоб 

воно не тріснуло. Під час експерименту учні самостійно визначили час, 

необхідний для того, щоб зварити яйце некруто, круто, в мішечок. Так, у 

кип’яток учнями було обережно покладено 7 яєць. За допомогою таймера 

школярі слідкували за часом і виймали по одному яйцю. Було встановлено, 

що яйце, яке варилося 2 хвилини, має дуже рідкий жовток і білок, 3 хвилини – 

твердий білок, жовток майже рідкий, 4 хвилини – тверді білок і жовток з 

м'яким центром жовтка тощо. На уроках математики діти підгодовували й 

заповнили відповідну шкалу, одночасно ознайомлюючись із способами 

обробки і представлення результатів вимірювань (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Шкала вимірювання 

  

Розважальним моментом для дітей було проведення дослідження 

міцності яйця (з якого кінця легше розбити зварене яйце). Під час 
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експерименту учні актуалізували знання структури яйця. Веселим для 

другокласників було практичне вирішення проблеми, чи можна поставити 

яйце на стіл. 

Цікавим наповненням проекту було дослідження школярам поза 

школою найпопулярніших і незвичних світових страв з яйцем (французькі 

яйця-пашот, яйця-бенедикт, яйця-кокот, шакшука, японський омлет 

тамагояки, китайські столітні яйця тощо); визначення країн, де найбільше 

кулінарних рецептів приготування яєць. Для проведення дослідження 

школярі були поділені на групи, наприклад, «Україна», «Франція», «Ізраїль» 

тощо. Кожна група склала Я-Меню, яке включало традиційні страви з яєць в 

обраній країни, й презентувала яєчні кулінарні шедеври, які діти готували за 

відомими рецептами. Учні представили Я-Меню за допомогою LapBook. 

Під час підготовки Я-Меню школярі навчилися передавати єдність 

текстової інформації й малюнка (фото блюда), адже опис рецепту і вдало 

підібрана ілюстрація до нього сприяють повноті образу. Крім того, Я-Меню 

окремих груп доповнювалося «секретами» приготування яєць (наприклад, 

найкращий спосіб приготування крутого яйця тощо). Зазначимо, що після 

оприлюднення результатів учнівських робіт у школі було проведено 

голосування за найкраще Я-Меню.  

Аналізуючи яйце як товар учні в межах соціальної та 

здоров’язбережної освітньої галузі виконали практичне дослідження свіжості 

яйця, шляхом занурення його у стакан з водою, за маркуванням. Так, 

вивчаючи маркування яєць учні дізналися, що маркування повинно бути на 

кожному курячому яйці, яке вироблене на птахофабриці. Маркування має два 

знака. Перший позначає термін зберігання яйця («Д» – дієтичне яйце 

зберігається сім днів, «С» – столове яйце зберігається 25 днів). Другий знак у 

маркуванні – категорія яйця, яка залежить від ваги (наприклад, третя 

категорія (3) – яйце від 35 до 44,9 грам; добірне яйце (О) – від 65 до 74,9 г 

тощо). Цікавим для школярів став той факт, що експерти радять купувати 

яйця меншого розміру, адже вони смачніше, так як їх знесла молода курка. 
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У межах громадянської та історичної освітньої галузі школярі 

дізналися, що для того, щоб знесене птицею яйце потрапило до магазину 

працюють люди різних професій: ветеринари, фахівці з переробки м’яса 

птиці, інженери для роботи на конвеєрі, майстри сортування яєць та інші. 

Учні також з’ясували, як змінилася праця людей з автоматизацією 

виробництва. З метою привнесення емоційної складової у проект було 

організовано віртуальне відвідування птахофабрики за допомогою відео-

матеріалів, розміщених на Youtube.  

На етапі дослідження учнями яйця як товару цікавим практичним 

досвідом виявилось приготування школярами разом з вчителем майонезу на 

уроках технології. Діти були здивовані не лише простим набором продуктів 

(яйце, олія, гірчиця, сіль, цукор, лимон), а й часом приготування, адже на 

виготовлення 400 грам смачного майонезу учні витратили 5 хвилин.  

Розважальним для молодших школярів було творче завдання із 

дослідження застосування яєць в косметології поза школою. 

Цікавим доповненням було дослідження молодшими школярами історії 

виникнення шоколадного яйця «Kinder Surprise», яке почали виробляти ще в 

1972 році в Італії, і сьогодні колекціонування міні-іграшок вийшло на дуже 

серйозний рівень, адже ціни на Інтернет-аукціонах можуть перевищувати 

1000 євро за іграшку минулого століття [4], а також виготовлення штучних 

яєць (відео ролик на каналі Youtube). 

У межах мистецькій освітній галузі учні досліджували значення яйця у 

живопису та декоративно-прикладному мистецтві. Наприклад, наносячи на 

шкаралупу малюнки, давні слов'яни просили у своїх богів обдарувати їх тими 

благами, які ці символи представляють. Так, на яйцях малювали фігурки 

домашніх тварин-годувальників; сонце, як показника милості і гарної погоди; 

рослини, що уособлювали рясний урожай тощо [5]. На уроках 

образотворчого мистецтва школярі дізналися, чим відрізняється крашанка 

від писанки; особливості кольорів й візерунків на крашанках і писанках 

(наприклад, квіти часто зображували на своїх писанках дівчата, які мріяли 
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про швидке і щасливе заміжжя тощо); традиційні способи фарбування яєць й 

використання сучасних технологій. Також учні дізналися, що перші фарби 

для малювання петриківського розпису були виготовлені з природних 

барвників, які розводили на яєчному жовтку.  

Користуючись підготовленою Е-презентацією учитель звертає увагу 

школярів, що яйце фігурує у творчості видатних митців, скульпторів, 

архітекторів (наприклад, Мікеланджело, натюрморт «Кошик з яйцями»; 

Сальвадор Далі – «Мадонна Порт-Лігат»; Антоніо Гауді, який «подарував» 

нам дивовижну Барселону й вважав куряче яйце взірцем досконалості та 

інших). Використання Е-презентації дозволило унаочнити недоступні для 

безпосереднього сприймання витвори мистецтва, візуалізувати унікальне 

мистецтво – різьба по шкаралупі яйця, та влучно донести необхідну 

інформацію. Так, наприклад, під час демонстрації учні ознайомилися з 

історією яєць Фаберже, як одних з самих ексклюзивних виробів у світі; з 

імітаційними виробами яйця Фаберже (оздоблення яйця бісером, нитками); з 

роботами майстрів, які виготовляли декоративні яйця з дерева, малахіту, 

онікса, скла і навіть дорогоцінних металів, оздоблених дорогоцінним ж 

камінням.  

Крім того, на уроках образотворчого мистецтва школярі 

досліджували, як символ яйця віддзеркалюється у дизайні (рис. 5) й в 

архітектурному мистецтві. Так, наприклад, найбільше в світі пасхальне яйце – 

писанка – встановлено в канадському містечку Вегревілль (рис. 6), адже у 

місті живуть переважно етнічні українці. Яйце – один з ключових символів у 

творчості Сальвадора Далі. Художник використав яйця в багатьох своїх 

картинах і скульптурах. У театрі-музеї Сальвадора Далі в місті Фігерас, в 

іспанській Каталонії, також повторюється цей символ – на даху будівлі 

(рис. 7). 
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Рис. 5. Відтворення «яйця» у дизайні Рис. 6. Писанка в канадському містечку 

Вегревілль 

 

Цікавим доповненням проекту стало створення школярами авторського 

орнаменту для оздоблення пасхального яйця на уроках інформатики. У 

нагоді стала поширена, звична й проста у використанні школярами програма 

Paint. Особливість створення Е-орнаменту полягала у наданні учневі 

можливості вільно експериментувати з елементами орнаменту: змінювати 

колір або розмір елементів, міняти елементи місцями, доповнювати або 

видаляти частини візерунку тощо. У процесі роботи школярі мали змогу 

також переглядати відеофрагменти з Youtube, які висвітлюють різні техніки 

малювання пасхальних яєць. Створений орнамент діти відтворили на яйці на 

уроках образотворчого мистецтва, що дозволило їм практично перевірити 

вдалість задуму.  

На уроках інформатики школярі готували Е-презентації найвідоміших 

архітектурних яєць (пам’ятники, будівлі) зі всього світу (наприклад, символ 

Вільнюса – Скульптура Маргутис; «Діамантова» писанка у Києво-

Печерському заповіднику; хмарочос Swiss Re у Лондоні, вежа Iris Bay в 

Дубаї, українська «Писанка» в місті Коломия та в Києві (рис. 8), Weltstadthaus 

в Кельні, дім-яйце на вулиці Машкова в Москві, будівля нової мерії в 

Лондоні, великий національний театр в Пекіні, проект «Сфера грифона»  та 

інші). 
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Рис. 7. Театр-музеї С.Далі в місті Фігерас Рис. 8. Українська «Писанка»  

 

Яскравим завершенням проекту було проведення практичного 

експерименту з перетворення яйця на м’яч (проведення експерименту з 

використанням укусу), а також приготування яйця без вогню і води (за 

методом швидкого розкручування яйця) в межах технологічної освітньої 

галузі.  

Заключний етап – презентація робіт команд-учасників, їх оцінювання 

компетентним журі, підведення підсумків. Варто зазначити, що цей етап 

пройшов досить напружено, кожна команда мала своїх прихильників, які 

уболівали за її результати. Проте всі оцінки було оголошено, прокоментовано 

і визнано справедливими. 

Варто зазначити, що проект сподобався й учителям, і було вирішено 

продовжити роботу над темою. Зокрема, перспективним стало уведення 

проекту «Життя на долоні» в 4 класі й розширення змістовного наповнення 

проекту, наприклад, дослідженням учнями країн-рекордсменів по 

споживанню яєць, встановленням причини, за яких та чи інша країна є 

рекордсменом (наприклад, чисельність населення або традиції, територіальне 

розташування або кліматичні умови тощо). На уроках математики учні мають 

змогу створити таблицю й порівняльну гістограму харчової цінності яєць із 

розрахунку корисних речовин, наприклад, у 100 гр. перепелиних, курячих і 

другий яєць. Під час такої роботи доцільним буде звернення уваги школярів й 

на уміння добирати найоптимальнішій спосіб подання табличних даних, 

найефективніший спосіб візуалізації аналітики  – графік, діаграма, гістограма 
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тощо. При виборі способу візуалізації даних школярі одночасно мають змогу 

ознайомитися і з елементами дизайн-оформлення. Крім того, на уроках 

математики цікавим є дослідження школярами економічного аспекту –   

прибутковості «яєчного бізнесу». Так, користуючись поширеними даними 

стосовного того, що одна курка-несучка зносить близько 250 яєць на рік, 

четверокласники мають змогу розробити математичну модель, де визначать, 

скільки має бути курок на птичому дворі школи, щоб кожен учень школи 

отримував хоча б одне яйце на день; скільки буде коштувати одне яйце (з 

урахуванням норми споживання птицею необхідної кількості корму) тощо.  
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Додаток П 

 

Дисципліна «Інноваційні застосування ІКТ у початковій школі» 

 

ПРИКЛАД ВИКОНАНОГО ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМИ  

«ВИДИ ЛЕПБУКІВ» 

 

Техніки візуалізації інформації за допомогою LapВook [1; 2]: 

 

 Layer Вook – miniкнига, яка оформлюється шарами й може стати у 

нагоді при необхідності візуалізувати перелік пов’язаних речей, подій 

(наприклад, вивчення іншомовних назв кольорів веселки або днів 

тижня тощо) (рис. 1); 

 

  
Рис. 1. Макет для виготовлення Layer Вook (https://hubpages.com/education/minibooks-2) 

 

 Tabbed Вook – miniкнига, яка візуалізує прогресування від малого до 

великого або порядок розташування (наприклад, сонячна система й 

розташування планет, проростання квітки тощо). Наприклад, при 

вивченні геометричних фігур та їх назв англійською мовою 

першокласники створюють Tabbed Вook, де показано скільки сторін 

має фігура (рис. 2-3).  
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Рис. 2. Макет для виготовлення Tabbed 

Вook (https://www.pinterest.com/) 

Рис. 3. Приклад Tabbed Вook 

(https://www.pinterest.com/) 

 

 

 Flip Flap Book – miniкнига-клапан (рис. 4), створення якої дозволяє 

збільшити формат книги, доповнити сюжетну лінію (наприклад, 

miniкнига може містити зображення тварин і відповідні зображенням 

наукові назви тварин різними мовами; назви країн – столиці; країна – 

відома архітектурна споруда; овочі – зображення овочів тощо);     

 Оne Рage Вook – miniкнига-сторіночка, яка включає стислу, конкретну 

інформацію (текстову й графічну) за темою, подією (наприклад, 

визначення поняття «Річка», «Сонце» або календар подій на місяць, 

календар днів народження друзів на рік тощо);    

 Wheel Book – miniкнига-колесо (рис. 5). Прокручуючи колесо дитина 

вчиться, зокрема, співвідносити поняття (формулювати поняття) з 

графічним його відображенням тощо. 
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Рис. 4. Flip Flap Book 

(https://thisreadingmama.com/4-seasons-flip-

book-free/) 

Рис. 5. Wheel Book 

(https://hubpages.com/education/minibooks-

2) 

 

 Accordion Book – книжка-акордеон представляє собою складений аркуш 

паперу (довжина відповідно розгортанню теми) і часто укладена між 

двома обкладинками. Така книжка зручна при необхідності 

представити покрокове розгортання певного процесу, серії подій або 

будь-якої послідовності (рис. 6), наприклад, при вивченні школярами 

алфавіту, візуалізації проростання рослини тощо (рис. 7). 

 

  
Рис. 6. Макет книжки-акордеону 

(https://clipartxtras.com/) 

Рис. 7. Приклад книжка-акордеон 

(http://www.anartfamily.com/2013/03/the-

solar-system.html?m=1) 

 

https://hubpages.com/education/minibooks-2
https://hubpages.com/education/minibooks-2
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 Four Corner Book – чотирикутна книга або книга-конверт, 

використовується для коротких нагадувань, цікавих повідомлень 

(рис. 8-9).  

  

 
 

Рис. 8. Макет для виготовлення Four 

Corner Book (https://www.pinterest.com) 

Рис. 9. Приклад Four Corner Book 

«Кругообіг води у природі» 

(https://www.pinterest.com/) 

 

 Pop Up Book – спливаюча (рухома) книжка, створення якої 

дозволяє ефективно доповнити навчальний матеріал тривимірними моделями 

(рис. 10). Pop Up Book передбачає наявність певної паперової конструкції й 

відноситься до розділу паперової інженерії (рис. 11).   

 

  
Рис. 10. Макет для виготовлення Pop Up Book 

(https://bookzoompa.wordpress.com/2011/10/07/

a-nod-to-how-to-make-pop-ups/) 

Рис. 11. Приклад виготовленого Pop Up 

Book 

(https://www.pinterest.com) 
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 Trifold Book – книжка, яка зручно систематизує знання з будь-якої 

теми (рис. 12-13).   

 

 
 

Рис. 12. Макет Trifold Book 

(https://jimmiescollage.com/downloads/history/o

bama/family-tree-trifold.pdf) 

Рис. 13. Макет Trifold Book 

(https://www.teacherspayteachers.com) 
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	 Pop Up Book – спливаюча (рухома) книжка, створення якої дозволяє ефективно доповнити навчальний матеріал тривимірними моделями (рис. 10). Pop Up Book передбачає наявність певної паперової конструкції й відноситься до розділу паперової інженерії (рис...
	 Trifold Book – книжка, яка зручно систематизує знання з будь-якої теми (рис. 12-13).

