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конів і принципів загальної риторики, тому що проблеми навчання вчителів про-
фесійному спілкуванню можуть бути успішно вирішеними тільки в тому випадку, 
якщо це навчання засноване на єдиній концепції. 

В цьому випадку педагогічна риторика розглядається як навчальний пред-
мет у системі професійної підготовки вчителя і як напрям наукових досліджень. 
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Інновації, що впроваджувалися наприкінці ХХ століття, характеризувалися у 

значній мірі стихійністю, відсутністю повноти усвідомлення всієї системи умов, 
засобів і шляхів здійснення інноваційного процесу. Інновації цього роду не зав-
жди були пов'язані з повнотою наукового обгрунтування, частіше відбувалися 
на емпіричній основі, під впливом ситуаційних потреб. Вдалий унікальний дос-
від педагогів-новаторів був практично неповторний, нікому з інших педагогів, які 
намагалися втілити його в практику шкільного життя, не вдалося досягти висо-
ких результатів у педагогічній діяльності. Водночас варто зазначити, що в цей 
період педагогічне співтовариство було захоплене хвилею творчості [5].  

Необхідність організації масової підготовки вчительства до інноваційної дія-
льності найбільш активно в педагогічній літературі почали обговорювати напри-
кінці вісімдесятих років ХХ століття. Це, на наш погляд, пов'язано з тенденцією 
переходу від авторської педагогіки до оформлення суспільно-педагогічних рухів 
(асоціації педагогів, інноваційні комплекси «Нова школа», «Евріка»). Водночас, 
не зважаючи на наявність окремих праць інноваційної тематики [1; 4; 5; 6; 8; 15], 
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дослідження специфіки інноваційної діяльності в галузі шкільної освіти, спектр 
проблем і напрямів її вивчення представлені у наукових публікаціях у незначній 
мірі, що, на жаль, відображало неготовність науковців до теоретичного осмис-
лення практики. 

Таким чином, вважаємо за необхідне зазначити, що інноваційна спрямо-
ваність в освіті проявляється найчастіше в переламні моменти розвитку сус-
пільства. Крім того, будь-яка інноваційна освітня система розвивається в межах 
конкретного суспільства. 

На сучасному етапі в системі освіти акцент зроблено на управлінні цілісним 
педагогічним процесом на науковій основі, розумінні всієї його складності, 
усвідомленому використанні механізмів і закономірностей педагогічної 
взаємодії, що сприяють розвитку особистості тих, хто навчається [14].  

Управління інноваційними процесами здійснюється на загальнодержав-
ному, регіональному рівнях та на рівні закладів загальної середньої освіти. 
Спільним для всіх рівнів управління освітою є прагнення подолати адміністра-
тивний стиль управління, мінімізувати бюрократичні зв’язки між рівнями управ-
ління, використовувати інтелектуальний та творчий потенціал педагогів, залу-
чати науковців до вирішення проблем сучасної педагогічної практики.  

Загальнодержавний рівень управління інноваційними процесами формує 
освітню політику, забезпечує нормативну базу для її реалізації. Основою нор-
мативної бази інноваційної діяльності в освіті є закони України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське 
право і суміжні права», «Про науково-технічну інформацію», «Про наукову і на-
уково-технічну експертизу» [11; 12]. 

У державних документах наголошується на важливості організації інно-
ваційної діяльності та визначаються її перспективи. Колегія Міністерства освіти 
і науки України окреслила пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузе-
вого рівня в сфері освіти: інноваційні технології навчання; інтерактивні методи 
навчання з використанням інформаційних технологій; створення комп’ютерно-
орієнтованих методів систем навчання з різних предметів і навчальних дисци-
плін; розробка і впровадження новітніх дидактичних моделей та технологій 
профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах; розробка про-
грамних засобів навчального та наукового призначення, новітніх програм, під-
ручників, посібників та методичних матеріалів нового покоління, у тому числі – 
електронних [2; 13]. 

На думку О. Савченко, на загальнодержавному рівні формуються дві 
домінанти управління інноваційними процесами: запровадження державних 
стандартів і особистісно-орієнтованих методичних систем. При цьому на всіх 
рівнях має бути реалізовано поетапний підхід до створення науково-методич-
ного супроводу інноваційного процесу, з метою досягнення цілісності, опти-
мального співвідношення зовнішнього і внутрішнього управління та самоуправ-
ління з поточним коригуванням результатів управлінської діяльності. 

Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку в освіті 
є STEM-орієнтований підхід до навчання. Він поєднує в собі елементи проєкт-
ного та міждисциплінарного підходів, що наразі визначаються кращими вчите-
лями в сучасному світі. Його основою є процес інтеграції природничих наук, тех-
нології, математичних дисциплін та інженерної творчості. Всі ці галузі тісно 
пов’язані між собою на практиці, а тому їх вивчення у спільній площині дуже 
важливе [2]. 
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Упровадження в освітній процес STEМ-освіти дозволить учителям сфор-
мувати в учнів найважливіші характеристики, що визначають компетентного 
учня, а саме: вміння побачити проблему; вміння побачити в явищі більше про-
блемних аспектів і зв’язків; уміння сформулювати дослідницьке запитання і 
шляхи його вирішення; гнучкість як уміння зрозуміти нові погляди і водночас 
стійкість у відстоюванні власної позиції; оригінальність, відхід від шаблону; 
здатність до перегруповування ідей та зв'язків; здатність до абстрагування або 
аналізу; здатність до конкретизації або синтезу; відчуття гармонії в організації 
ідеї [2]. 

Застосування сучасних медійних та інформаційних технологій в освітньому 
процесі закладів загальної середньої освіти сприяє всебічному розвитку учнів 
засобами інфо-медійної грамотності. Впровадження ІКТ-технологій на всіх ета-
пах навчання, на уроках як математичного, природничого циклів, так і на занят-
тях гуманітарного циклу, заохочує учнів до розвитку інфо-медійної грамотності, 
що виступає в наш час основою для формування критичного сприйняття інфор-
мації, системного мислення, здатності логічно обгрунтовувати, аналізувати 
медіатексти, запропоновані ситуації, створює підгрунтя для прояву творчих, ко-
мунікативних здібностей [7]. 

Інфо-медійна грамотність допомагає учням завдяки використанню можли-
востей інформаційного поля (телебачення, радіо, інтернет тощо) краще ро-
зуміти навчальну інформацію, орієнтуватися у медіапросторі, свідомо спира-
тися на основні принципи функціонування різних засобів інформації [14].  

Отже, моделювання професійної діяльності в умовах дидактичних ігор, які є 
«навчальним полігоном» для відпрацьовування практичних умінь і навичок, 
надає змогу наперед, ще до безпосередньої практики в установах та ор-
ганізаціях, трансформувати отримані знання під час вивчення окремих дисци-
плін у системний комплекс професійних дій, з якими майбутніх фахівець може 
приступати до професійної діяльності, вдосконалюватися, професійно зрос-
тати, а не навчатися азів професіоналізму методом спроб і помилок на реаль-
ному робочому місці. У процесі навчальної гри відбувається включення студе-
нта в наукову модель теорії професійної діяльності, що перетворює її в освітню 
імітаційну модель. Студент входить у світ навчальної гри, як у життя: починає 
діяти, пізнаючи невидиму межу між реальністю та умовністю, засвоює оптима-
льні зразки професійних дій, продукує більш ефективні варіанти професійної 
діяльності, що допомагає йому в пошуку її сенсу і формуванні професійної ком-
петентності. Такі ігрові форми роботи, як, наприклад, Kahoot [8] можуть бути за-
стосовані вчителями в освітньому процесі для перевірки знань учнів. Участь в 
іграх, створених за допомогою сервісу, сприяє спілкуванню та співпраці в 
учнівському колективі, підвищує рівень обізнаності в умовах використання ін-
формаційно-комунікаційних технологій для розв’язання поставлених завдань. 

Існує ще один вид сучасних медійних та інформаційних технологій в освітнь-
ому процесі – це віртуальні лабораторні роботи, які значно підвищують ефек-
тивність освітнього процесу і надають широкі можливості для формування та 
вдосконалення професійних навичок та інтуїції, а також розвивають творчі здіб-
ності обдарованих дітей [14]. 

Сучасні медійні та інформаційні технології дозволяють використовувати в 
освітньому процесі закладів загальної середньої освіти можливості безпечного 
хмарного сервісу Microsoft Office 365. До переваг таких занять варто віднести 
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легке налагодження спілкування з колегами та учнями, командну роботу в ре-
альному часі та його ефективне заощадження, врахування індивідуальних по-
треб кожного учня за допомогою універсального набору інструментів, щоб об-
мінюватись інформацією та бути на зв'язку на уроках і в позаурочний час [3]. 

Варто зазначити, що робота вчителів і учнів у хмарному середовищі дозво-
ляє у віртуальному кабінеті розробляти та виконувати завдання різноманітних 
конкурсів та турнірів (Microsoft Office 365). Впровадження хмарного середовища 
у закладах загальної середньої освіти забезпечує можливість співпраці дорос-
лих і молоді у різних проєктах, спільного доступу до матеріалів, що потребують 
додаткового обговорення тощо. Працюючи у Microsoft Office 365 з цікавими про-
грамами учні розкривають власний творчий потенціал, вчаться використо-
вувати для розв’язання різноманітних задач розумні інструменти хмарного 
сервісу. Обдарована молодь, втілюючи свої ідеї за допомогою інструментів 3D-
графіки та візуалізації, набуває незалежності у сучасному світі, що потребує 
здібних людей з критичним мисленням і розвиненою креативністю. 

Отже, впровадження інноваційних підходів у діяльність закладів загальної 
середньої освіти зумовлює новітні форми організації занять, що приваблюють 
учнів своєю нестандартністю, оригінальністю, розширенням можливостей та 
перспектив. Інноваційність сьогодні є важливою характеристикою суспільства, 
яка забезпечує його конкурентоздатність. Завдяки інноваційному сценарію ро-
звитку держави засобами освіти можна досягти ідеалів соціального благопо-
луччя та процвітання [16]. Це свідчить про те, що заклади освіти повинні підго-
тувати випускників, що здатні створити суспільство майбутнього та мати здіб-
ності прогнозування. У таких умовах є важливим поповнення нового покоління 
педагогів, які спроможні до інноваційної діяльності та володіють методологіч-
ною культурою на високому рівні. Основу таких змін складає моделювання інно-
ваційного контексту майбутньої професійної діяльності вчителів. 
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КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ 

Бурдіян О. О.  
Студентка магістратури ФДПОМ 

Науковий керівник – проф. Галузяк В. М. 
 
Проблеми морального виховання дітей завжди привертали увагу як вітчиз-

няних, так і зарубіжних науковців. Психологічні механізми морального розвитку 
особистості розглядаються в наукових працях Л. Божович, М. Болдирєва, М. Бо-
ришевського, Т. Гаврилової, О. Киричука, Л. Рувінського, Є. Субботського та ін. 
Педагогічні шляхи морального виховання молодших школярів розкриті в працях 
І. Беха, А. Бойко, Т. Гуменникової, О. Матвієнко, А. Ліпкіної, О. Сідлецької, 
О. Сухомлинської, Г. Тарасенко та ін. Питанням з’ясування змісту моральної 
свідомості особистості, а також визначенню її структури значну увагу приділяли 
О. Богданова, В. Галузяк, М. Іванчук, Р. Павелків, В. Плахтій, М. Сметанський, 
І. Харламов та ін. Організаційні форми і методи морального виховання дітей на 
різних вікових етапах вивчали А. Богуш, І. Кухар, В. Петрова, О. Савченко, 
Н. Скрипченко, О. Смовська, Т. Поніманська, Л. Шульга, Т. Ященко та ін. 

Психологічні та педагогічні дослідження таких вітчизняних науковців, як 
Н. Басюк, І. Бех, О. Богданова, С. Максименко, О. Матвієнко, О. Савченко та ін., 
переконливо доводять, що молодший шкільний вік є сензитивним для сприй-
мання та засвоєння моральних цінностей. Ця особливість зумовлена характер-
ними для цього вікового періоду ознаками: високою пізнавальною активністю, 
пластичністю психіки, готовністю сприймати, наслідувати, випробовувати себе, 
підвищеною емоційністю та чутливістю.  

Формування моральної свідомості молодших школярів вимагає визначення 
чітких критеріїв і показників, на які можна було б спиратися, плануючи і здійсню-
ючи виховну роботу, аналізуючи її ефективність. В етичній і психолого-педаго-
гічній літературі поняття моральної вихованості трактується як рівень або міра 
моральної зрілості особистості, як вираження співвідношення між її поведінкою 
і моральними вимогами. Більшість авторів розуміє її як моральний розвиток 
особистості, відповідність її поведінки і переконань моральним нормам і цінно-
стям суспільства [8, с. 96]. 

Так, розкриваючи поняття моральної вихованості, І. Мар'єнко трактує його 
як міру моральної зрілості, що виступає як сукупність кількісних і якісних показ-
ників, які характеризують моральне обличчя особистості і виражаються в її ста-
вленні до моральних принципів суспільства. Виділяються три групи таких став-
лень (позитивні, нейтрально-індиферентні та негативні) і відповідно – три рівні 


