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Ми зібралися разом із 

загальною метою партнерства 

для формування спільної 

модернової картини освіти.

… ми фактично виключаємо момент непотрібної конкуренції. Моделі різні, 

тому прямого змагання не вийде. Але хтось зробить ведмедя, хтось пінгвіна, 

а в результаті ми отримаємо один дружній зоопарк.

Адам Карберрі. Аризонський університет. 

Проекти, моделі, технології навчання



Не боротьба, а 

співробітництво  ідей, 

моделей, проектів і 

технологій має 

формувати 

концептуальне дерево 

модернізації сучасної 

освіти

УСВІДОМЛЕНІСТЬ ВИБОРУ



Реформування освіти потребує нового (компетентнісного)

підходу до навчання!

КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Діяльнісна 

технологія !

Знаннєва ?

Компетентнісна?

ІНТЕГРАЦІЯ ДВОХ ПАРАДИГМ
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ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 листопада 2011 р. № 1392

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

базової і повної загальної середньої освіти

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

розроблений із спрямуванням освітніх галузей на розвиток сформованих і

формування нових предметних компетентностей.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ – набута у процесі навчання інтегрована здатність

учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що

можуть цілісно реалізовуватися на практиці;

КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – спеціально структурований комплекс

характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у

різних сферах життєдіяльності;

ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – набутий учнями у процесі

навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної із

засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знан



КОМПЕТЕНТНІСТЬ – це здатність учня використовувати 

знання, вміння та навички, набуті в навчальному процесі, для 

вирішення конкретних життєвих ситуацій.

Види компетентностей:

ключові, предметні, життєві

ключові 

компетентності :

1) уміння спілкуватись рідною
мовою;

2) уміння спілкуватися іноземними
мовами;
3) математична та базові
компетентності у природничій та
технологічній галузі;

4) інформаційно-комунікаційна;

5) уміння вчитися;

6) соціальна та громадянська;

7) підприємницька та лiдерська;

8) культурна обізнаність та
розумiння вираження у рiзних
культурах.



Організація економічного співробітництва та розвитку погодила

заявку на включення України до складу країн, що братимуть участь

у міжнародному оцінюванні PISA (Programme for International

Student Assessment) у 2018 році.

PISA – програма міжнародного

оцінювання учнів – глобальна за

масштабами система оцінювання

рівня освіченості учнів, завдання якої

повністю побудовані на компетент-

нісних засадах.



ПЕДАГОГІЧНAТЕХНОЛОГІЯ

“РОСТОК”

Наша дитина і знала би, 

і вміла б, але біда в тому,

що вона перш за все не хоче.

Л.Виготський

Які якості потрібно розвивати у учнів, 

щоб сформувати компетентну людину, 

спрямовану на результат?



Розвиток кожної особистості приховує непередбачувані 

можливості! Але є велика небезпека помилкового прогнозування 

цього розвитку при відборі дітей. Ми добре знаємо відомих «гидких 

каченят», які приєднались до лебединої зграї людства і стали 

безсмертними.



Мета: формування здібностей

до саморозвитку і самореалізації 

кожної особистості через 

співробітництво і спільний успіх 

команди партнерів, які працюють 

разом.

ПЕДАГОГІЧНA ТЕХНОЛОГІЯ

“РОСТОК”

(Стріла з двох дерев з корінням у вигляді рукостискання. 

Коріння –досвід, стовбури  - сучасність, крони -майбутнє).



ПЕДАГОГІЧНA ТЕХНОЛОГІЯ

“РОСТОК”







Технологія діяльності має 

забезпечити системний тренінг 

усіх видів діяльності

Самовизначення (потреба у 

діяльності і необхідні здібності)

Нормореалізація (виконання 

відомої норми діяльності)

Нормотворчість (побудова нової 

норми діяльності, якщо немає 

відомої)

“Про розвиваюче навчання і виховання можна вести мову тільки

в контексті того чи іншого конкретного розуміння

діяльності…”(В.В.Давидов)



12 КРОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Самовизначення до діяльності (хочу і можу) 

2. Самостійна діяльність за відомою нормою

3. Дослідження діяльності за відомою нормою

4. Критика відомої норми

5. Побудова нової норми діяльності

6. Використання нової норми для рішення проблеми

7. Фіксування нової норми у зовнішньому мовленні

8. Самоконтроль дій за новою нормою

9. Включення нової норми у систему знань

10. Тренувальні вправи за уже відомими нормами

11. Рефлексивний аналіз діяльності:

(що виконано і що застосовувалось)

12. Фіксування досягнення мети



Структура уроку введення нового знання

Актуалізація 

знань 

і фіксація 

утруднення у 

діяльності

Виявлення

причин 

утруднення і 

постановка 

навчальної

задачі 

Побудова 

проекту 

виходу з 

утруднення

Самостійна 

робота із 

самоперевірко

ю у класі

Включення у 

систему знань 

і повторення

Рефлексія

діяльності 

на уроці

Первинне 

закріплення у 

зовнішньому 

мовленні

1 2 3-4

7 8 11-129-10

3-4

5-6

Самовизначення

учнів 

(оргмомент) 

створення умов 

для “хочу” і 

“можу”)



Базується на законах екології  Б.Коммонера.

1.Все пов’язано з усім. . (Увага на загальний взаємозв’язок процесів

і явищ у природі і застереження від необдуманого впливу людини).

2.Все має кудись діватись. (Очищення довкілля від продуктів

нашої життєдіяльності)

3. Нічого не дається даром. (За все треба платити:

за швидкість – чистим повітрям, за комфорт – єнергією…)  

4. Природа знає краще. (Закон розумного, свідомого життя

в природі. Людина – не володар, а частина природи.)

Екологізація змісту і екологічне виховання 

є підгрунтям патріотичного вихованя



Прагнення дитини 

до розвитку 

має стати центром 

піклування педагога



1. ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ:

учень отримує не готові знання, а добуває їх сам 

у процесі власної діяльності.

2. ПРИНЦИП 

НАСТУПНОСТІ: 

наступність

інтегративно- діяльнісного 

підходу до навчання

на рівні змісту, методів

технології

ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНІСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ



1. ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ:

учень отримує не готові знання, а добуває їх сам 

у процесі власної діяльності.

2. ПРИНЦИП 

БЕЗПЕРЕРВНОСТІ: 

наступність навчання

на рівні змісту, методів

технології

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНІСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ



3. ПРИНЦИП ЦІЛІСНОГО УЯВЛЕННЯ ПРО СВІТ

4. ПРИНЦИП МІНІМАКСА: 

школа пропонує учням

зміст освіти на максимальному (творчому) рівні,

а забезпечує на рівні Держстандарту (мінімальний)

5. ПРИНЦИП

ПСИХОЛОГІЧНОГО

КОМФОРТУ



6. ПРИНЦИП ВАРІАТИВНОСТІ: 

формування у учнів 

здібності до вибору варіантів рішення проблем

і знаходження оптимального варіанту

7. ПРИНЦИП 

ТВОРЧОСТІ:

придбання учнями

досвіду творчої

діяльності



ПІДРУЧНИКИ,

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

• НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

• МАТЕМАТИКА

• УКРАЇНСЬКА МОВА

• АНЛІЙСЬКА МОВА

• ПИСЬМО І РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

• ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

• БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

• ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

• ХІМІЯ

• БІОЛОГІЯ

• ФІЗИКА

• ГЕОГРАФІЯ

• ОСНОВИ ТЕОРІЇ ІМОВІРНОСТЕЙ



ПІДРУЧНИКИ,

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ



Учні будують “свою” математику. Математичні

поняття набувають для них особистісного значення, стають

цікавими по суті.

Навчання ведеться в “зоні найближчого розвитку

дитини” на високому рівні складності. Дитина потрапляє в

ситуацію, яка потребує інтелектуальних зусиль, продуктивних

дій.

МАТЕМАТИКА



Високий рівень подачі матеріалу вимагає створення

атмосфери довіри, доброзичливості, що дозволяє кожному

учню повірити у власні сили.

Всі підручники за технологією“Росток” розроблені у

інтерактивній формі підручників-зошитів .



ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ

(6 - 7 КЛАС)

У курсі розглядається роль випадку в нашому житті,

вводяться поняття випадкових подій і випадкових чисел, а

також випадкових величин і процесів .



В межах Програми "Росток”відбувається творчий пошук форм та

змісту навчальної книги: навчальних посібників, підручників – є одним

з пріоритетних напрямів роботи.

Така форма підручника, як розвивальний робочий зошит, дозволяє

дитині активно розвиватися завдяки тому, що дає можливість

правильно організувати навчальну діяльність виконуючи завдання

різноманітної спрямованості безпосередньо в зошиті-підручнику по

ходу тексту,

СТАВАТИ СПІВАВТОРОМ СВОГО ПІДРУЧНИКА!

Дякую за увагу!


