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Толерантність у школах можна розвивати у такий спосіб: 
• у дошкільних закладах починати розповідати про повагу до людей будь-якої раси, 

полу, віросповідання; 
• інформувати про різні види сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в рамках 

вивчення предмету "Основи здоров’я" у школі; 
• вивчати історії боротьби ЛГБТК спільноти за свої права (існують спеціальні книги для 

дітей різного віку починаючи з народження); 
• запрошувати представників ЛГБТК організацій для проведення зустрічей з можливістю 

ставити питання; 
• видати інформаційні брошури для вчителів, а останні повинні підтримати розмову й 

обговорювати зі школярами те, що їх хвилює, наприклад, якщо учень розповідає про свою 
орієнтацію. 

Таким чином, через забезпечення доступу до інформації та відкритий діалог, можна 
зменшити рівень дискримінації у суспільстві, почати руйнувати стереотипи та упередження, 
сприяти формуванню культури толерантного ставлення до всіх людей.  
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ 
ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСОБОМ SMART NOTEBOOK 

Розвиток – породжує нові проблеми та виклики. Починаючи з 40-х років ХХ століття 
розвиток у цифровій сфері зазнав еволюційних змін від мультимедійних засобів діафільмів, 
кінопроекторів до інтерактивних дошок. Слід зауважити тенденцію, що сучасні цифрові 
засоби вже на сьогоднішній день змінюють процес навчання студентів, починаючи від 
доступності інформації до методики викладання того чи іншого предмету. 

У свою чергу, такого роду парадигмальні зміни призводять до трансформації системи 
освіти. Зокрема, у 2016 році МОН України схвалило концепцію НУШ. Для того, щоб реформа 
освіти вдалася (триватиме до 2029 року) необхідно, досягти змін у декількох напрямках: 1) 
фінансовому – зміна фінансування, починаючи з 2017 року у державному бюджеті України 
закладено фінансування кожного класу НУШ; 2) матеріальному – модернізація навчального 
середовища, тобто оснащення кабінетів сучасними технічними засобами; 3) парадигмальному 
– орієнтація на компетентнісну парадигму; 4) кадровому – вчитель має володіти навичками 
роботи зі сучасною технікою і використовувати її у своїй педагогічній діяльності; 
5) учнівському – слідувати запропонованій концептуальній моделі. Останні 20 років у всьому 
світі в освітнє середовище впроваджуються інтерактивні дошки. Відповідно до вимог 
кабінетів НУШ та дисциплін природничого циклу мають бути оснащені технічним засобом як 
інтерактивна дошка. Використання цього засобу для вчителів має ряд переваг: формує 
інформаційно-цифрову компетентність учнів; підвищує мотивацію учнів; покращує 
взаємодію із класом та сприйняття інформації; наповнює навчальний матеріал 
аудіовізуальним контентом; інтегрує електронні засоби навчання; поєднує різні підходи  та 
методологію до навчання.  
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Тому вищим навчальним закладам при підготовці сучасних вчителів необхідно 
приділити увагу, формуванню у фахівців компетентності роботи з: інтерактивною дошкою. 
Для компанії Smart Board Techlogies програмним продуктом є Smart Notebook і якщо порівняти 
з PowerPoint, то має ряд переваг та недоліків. До переваг слід віднести: інструменти для 
(запису відео з екрану; виміру (лінійка, звичайний циркуль), захоплення та затемнення екрану; 
прозорості зображення; вивчення геометрії (побудова графіків) geogebra; пошуку зображення 
в мережі) використання одночасно двох силусів; розпізнавання фігур та написів створених 
користувачем; інтеграція з YouTube, PowerPoint, Adobe Acrobate, із форматами зображення 
jpeg, png та аудіоформатами; велика кількість: зображень; інтерактивних засобів, файлів, тем 
та сторінок Smart Notebook для кожного предмету. Також слід відмити, що програма містить 
особливі надбудови: Smart exchange – це середовище в якому вчителі зі всього світу 
обмінюються методичними розробками; ідеями для роботи в інтерактивному просторі; Smart 
learning Suite online – цифровий-онлайн ресурс від компанії Smart Techlogies, який 
розроблений для того, щоб організувати інтерактивний урок із залученням мобільних засобів 
(реалізація технології learning a device) з використанням: інтерактивних вікторин та 
інструментів зворотного зв’язку; LAT – інструмент для створення інтерактивних завдань. До 
недоліків Smart Notebook слід віднести: невелика кількість інструментів анімації; LAT 
починаючи з 2020 року не підтримується; обмежена базова версія Smart Notebook та Smart 
learning Suite online, оскільки повний продукт інтерактивної дошки платний. Такого роду 
обмеження обумовлюють пошук нових прийомів. У своїй роботі[2] В. В. Кюршунова 
виокремлює інструменти та прийоми для роботи у програмному продукті Smart Notebook. 
Згідно із інструментами та прийомами [2] слід виокремити при підготовці вчителів 
природничих дисциплін наступні аспекти: технологічний – ознайомлення із інструментами 
програмного продукту, через виконання завдань та методико-технологічний – використання 
набутих компетенцій за допомогою моделювання дидактичних завдань. Тому з огляду на те, 
що у Smart exchange небагато україномовного контенту і виникає необхідність у створенні 
відповідної методичної бази при підготовці вчителів. Тому ми пропонуємо наступні прийоми  
для того, щоб формувати інформаційно-цифрової компетентності. 

Прийом №1 «Швидка перевірка». Завдання для студентів: «Розділіть об’єкти дерево, 
камінь, вовк на дві категорії «жива природа» та «нежива природа». Алгоритм створення 
завдання: 1) натиснути на знак «Галерея» та обрати папку «Люди та мистецтво» із 
зображенням «Паркан»; 2) створити на вільному полі за допомогою інструменту «фігури» два 
прямокутники; 3) обрати на панелі інструментів «текст», помістивши на прямокутник; 4) 
виділити лівою клавішою миші об’єкти (прямокутник та тексту) і після цього натиснути праву 
кнопку миші, та виконати команду «групувати» і перемістити на фонове зображення ; 5) 
створити на вільному полі текст за і вписати наступні слова: «жива природа» (кегль 12, колір 
тексту білий) та «дерево» (кегль 12, колір тексту чорний) та перемістити за допомогою правої 
клавіши миші «на передній план»; 6) створити окремо наступні пари слів «нежива природа» 
та «камінь»; «жива природа»-«вовк» як у пункті 5 (вимоги до кольору тексту та кегль 
залишаються аналогічними як в пункті 4); 7) створити ліворуч від зображення прямокутник із 
заливкою зеленим кольором . 

Прийом №2 «Магічна лупа». Завдання для студентів: «Дайте назву зображенням». 
Алгоритм створення завдання: 1) обрати зображення із «колекції теми», «наука і технології», 
«науки про Землю» та «Погода» та встановити фон жовтим; 2) вставити наступні слова: 
«Дощ», «Гроза» та «Хмари» (для всіх слів вимоги: кегль 12 , колір тексту жовтий) за 
допомогою відповідного інструменту текст, що знаходиться на панелі, натиснувши на під 
кожним зображенням; 3) обрати інструмент «текст» та натиснути на вільне поле лівою 
клавішою миші; 4) вставити у вільне поле зображення «лупа» із колекції або з мережі Інтернет; 
5) створити коло з таким самим розміром як лінза; 6) накласти на коло таким чином, щоб воно 
повністю покрило поверхню лінзи; 7) виділити зображення «лупа» виконати наступні дії 
«формат»- «групувати». 
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Прийом №3 «Флеш-карта». Завдання: «До якого класу речовин відносяться ці 
речовини: вода, кисень, повітря, залізо». Алгоритм створення завдання:             1) створити 
квадрат за допомогою інструменту «фігури» та вписати в нього словосполучення складна 
речовина (вимоги до тексту: колір білий, кегль 14; порядок на задній план); 2) виділити 
квадрат і виконати наступні дії «формат»- «групувати»; 3) створити по розмірам аналогічний 
квадрат (фон має бути червоного кольору) як у пункті 1 за допомогою інструменту «фігури» 
та вписати в нього слово вода (вимоги до тексту: колір білий, кегль 14; порядок на передній 
план) та налаштувати параметри анімації: напрямок – зникнення, швидкість – повільна, запуск 
при клацанні, повторення не потрібно). 

Прийом №4 «Вікно». Алгоритм створення: 1) вставити зображення на першу сторінку 
або з колекції, або з мережі Інтернет; 2) знайти або з колекції, або з мережі Інтернет 
зображення рамки, і вставити на другу сторінку; 3) використаній на другій сторінці команду 
«перегляд»-«інструменти захоплення екрану» (скопіювати у буфер обміну); 4) скопіювати 
отримане зображення на першу сторінку; 5) зробити за допомогою інструменту «задати 
прозорості екрану», який можна викликами за допомогою правої кнопки миші, налаштувати 
та зробити внутрішню область рамки прозорою. 

Прийом №5 «Детектив». Створити таблицю №1 через «вставка»-«таблиця» (кількість 
стовбців – 1, кількість рядків – 1) і вписати текст завдання в один стовпчик; 2) вставити 
праворуч від таблиці одне зображення з відповіддю; 3) зберегти зображення на 
комп’ютері(експортувати як зображення); 4) видалити зображення з відповіддю; 5) вставити 
праворуч від таблиці №1 прямокутник із червоним фоном; 6) створити таблицю №2 аналогічно 
як в пункті 1; 7) натиснути праву клавішу миші на таблиці й обрати параметр властивості, та 
інструмент заливка зображення; 8) перемістити таблицю №1 на задній фон, таблицю №2 на 
передній; 9) перемістити таблицю №2 на таблицю №1; 10) вставити праворуч від таблиць 
прямокутник із червоним фоном. 

Також можна дати творче завдання студентам на закріплення матеріалу: «Створіть двома 
способами веселку в програмному середовищі Smart Notebook». Дидактична суть прийомів 
№1, 2, 5 зводиться до того, що студентам пропонують варіанти назв об’єктів, а потім за 
допомогою інтерактивного інструменту перевіряють правильність тверджень; прийом №3 
можна використовувати для вивчення термінології, а  прийом №4 – для мотивації. 

Отже, попри обмеженість у використанні Smart Notebook виникає потреба у пошуку 
нових ресурсів та методик навчання при роботі з інтерактивною дошкою для того, щоб 
забезпечити якісну підготовку вчителів природничого напряму.  
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interaktivnoy-doske-sredstvami-programmy-smart-notebook/viewer. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
УЧНЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 

Українське суспільство активно долучається до обговорення проблем освіти та її 
реформування. Коли ми говоримо про сучасну дитину, яка має бути креативною, гнучкою, 
уміти нестандартно мислити, то ми розуміємо, що для розвитку цих умінь необхідно залучати 
естетичне виховання та мислення. Учень повинен навчитися мислити художніми образами, 
розвивати фантазію, для того, щоб у будь-якій сфері діяльності проявити себе [1]. 

Сучасна шкільна освіта не завжди відповідає вимогам часу. Батьки не звертають увагу 
на такі предмети як музика, трудове навчання, образотворче мистецтво, хореографія тощо, які 
виховують у дітей естетичні смаки та уподобання й формують естетичну культуру загалом.  


