ЗВІТ
про виконання ІІ етапу
дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою
«Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)»
на 2017-2022 роки
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою
«Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)», 2017
– 2022 рр. (Наказ МОН України від 30.08.2017 № 1234) проводиться на базі 94
закладів загальної середньої освіти Волиньської, Донецької, Житомирської,
Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської,
Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської,
Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва.
Метою дослідно-експериментальної роботи є формування навчального
середовища початкової школи з використанням електронних освітніх ігрових
ресурсів.
Відповідно до Програми експерименту протягом вересня 2019 р. – червня
2021 р. здійснено другий етап дослідження, який було скориговано відповідно
до ситуації, що сталася в результаті широкомасштабної пандемії,
спричиненої COVID-19, а саме включено питання щодо організації
дистанційного навчання учнів початкової школи з використанням
електронних освітніх ресурсів.
Завданнями другого етапу виконано в повному обсязі, а саме:
1. Апробовано модель використання технологій Smart Kids у навчальновиховному процесі початкової школи.
2. Апробовано модель використання віртуального кабінету вчителя з метою
моніторингу використання ЕОІР учнями початкової школи.
3. Апробовано

модель

використанням ЕОР.

організації

дистанційного

навчання

учнів
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4. Визначено критерії результативності навчально-виховного процесу
загальноосвітнього

навчального

закладу

в

умовах

використання

технології Smart Kids.
5. Розроблено анкети для визначення ефективності використання ЕОІР у
навчально-виховному процесі початкової школи.
6. Організовано та проведено конкурси педагогічної майстерності щодо
використання ЕОІР у навчально-виховному процесіє
7. Виконувався

систематичний

моніторинг

впровадження

моделі

використання ЕОІР у навчально-виховному процесі початкової школи.
8. Розроблено

інструктивно-методичні

рекомендації

для

учасників

експерименту.
9. Забезпечено

проведення

консультацій,

семінарів,

майстер-класів,

тренінгів.
10.Проведено всеукраїнські науково-практичної конференції «Проблеми та
перспективи розвитку навчального середовища початкової школи на
засадах технології Smart Kids».
11.Підготовлено проміжний науковий звіт про виконання першого етапу
експерименту.
У процесі виконання завдань було здійснено низку науково-педагогічних,
практично-методичних та презентаційних заходів (рис. 1 ).

Рис. 1. Онлайнові вебінари для учасників дослідно-експериментальної роботи
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
АПРОБОВАНО МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ SMART
KIDS У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Всебічний розвиток особистості забезпечується шляхом формування
ключових

компетентностей,

необхідних

кожному

учню

для

успішної

життєдіяльності, зокрема: вільного володіння державною мовою; формування
математичної й інформаційно комунікаційної компетентностей.
Аналізуючи результати тестів PISA 2018 року було виявив низку проблем,
щодо змісту й організації навчання учнів закладів загальної середньої освіти –
українські учні отримали гірші результати, ніж середні показники країн
Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Перевірялася
сформованість

компетентностей,

зокрема

читацька

та

математична.

Встановлено, що компетентність українських учнів з читання отримала
середній бал – 466, а середній показник в країнах OECР – 487 бали. Отже, в
Україні 74% учнів здобули другий рівень читання (з шести). Середній показник
ОЕСР: 77%. Математична компетентність учнів з України отримала середній
бал – 453, а в середньому в країнах OECР – 489 бали. Близько 64% учнів в
Україні

(середній

показник

ОЕСР

–

76%)

здобули

другий

рівень

компетентності.
Не секрет, що така ситуація обумовлена підготовкою учнів на двох етапах
отримання загальної середньої освіти: початкова і базова. Успіх навчання в
базовій школі залежить від якісної підготовки учнів початкової школи. Одним з
напрямів досягнення якості початкової освіти можуть стати електронні освітні
ресурси з математики і української мови, що слугуватимуть ефективними
засобами для формування компетентностей учнів з цих предметів.
Питання використання електронних освітніх ресурсів (ЕОР) підіймалося як
українськими, так і закордонними вченими і набуло актуальності в останні роки
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майбутнього вчителя початкової школи (Білоусова, Олефіренко, 2016). Учені
дійшли

висновку,

мультимедійними,

що

учням

інтерактивними

і

вчителям
засобами

зручніше
електронного

працювати

з

навчання,

е

підручниками (Воротникова, 2019).
Міжнародний досвід використання електронних освітніх ресурсів визначає
пріоритетним

перехід від паперових версій підручників до цифрових, але

акцентують увагу на тому, що розуміння друкованих матеріалів залишається
незмінним для учнів, незалежно від способу їх подачі чи то в друкованому, чи
то в цифровому форматі (Wright, Fugett, Caputa, 2013), а pdf версія підручників
– це заміна форми, що не впливає на зміну технології навчання (Lee, Messom,
Kok-Lim, 2013).
Підтримуємо думку вчених, що інтерактивні елементи в цифрових
форматах сприяють самостійному навчанню і дозволяють учням багаторазово
повторювати свою діяльність, але з різними комбінаціями вхідних даних (Pesek,
Zmazek, Drakulic, 2014). Це є суттєвим аргументом на користь використання
ЕОР. Учені зазначають, що в основі якісного навчання з використанням
технологій лежать три основних компоненти: контент, педагогіка і технології
(Koehler, Mishra, Cain, 2013). Ці три складники і є ключовими в забезпеченні
якості освіти, зокрема початкової.
Основною метою дослідно-експериментальної роботи є впровадження
нової освітньої технології.
Систему методів, форм, засобів, електронних освітніх ресурсів та
електронних підручників для здійснення навчання учнів початкової школи
будемо називати технологією Smart Kids.
Одним із завдань ІІ етапу експерименту є апробації моделі використання
ЕОР в початковій школі (рис. 2).
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Рис. 2. Модель використання ЕОР в початковій школі1
Для використання технології Smart Kids, зокрема ЕОР в освітньому
процесі вчитель на підготовчому етапі має провести обстеження і визначити за
допомогою яких засобів він може розпочати роботу.
Нині спостерігається три моделі комплектації класів початкової школи для
використання електронних освітніх ресурсів: Smart Case (кейс вчителя з ЕОР,
проєктор, мультимедійна дошка, комп’ютер вчителя), Smart Teache (кейс
1

Авторська модель Литвинової С.Г.
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вчителя з ЕОР, проєктор, мультимедійна дошка, комп’ютер вчителя,
віртуальний кабінет учителя, домашні комп’ютери учнів), Smart Kids (кейс
вчителя з ЕОР, проєктор, мультимедійна дошка, комп’ютер вчителя,
віртуальний кабінет учителя, планшети для кожного учня в класі).
Для зручності вчителя усі ЕОР для 1-4 класів розташовані на єдиному
порталі http://edugames.rozumniki.ua/catalog/. Учитель має обрати клас і предмет
(математику або українську мову) і завантажити ЕОР на свій комп’ютер.
Оскільки ЕОР можна використовувати без доступу до мережі Інтернет, ця
процедура проводиться один раз на рік, що зручно як вчителю, так і батькам
учнів, за умови використання власних планшетів.
Далі вчитель має опанувати процедуру добору матеріалів до уроку.
Відповідно до навчальної теми, вчитель добирає завдання. Зазначимо, завдання
розроблені до кожної теми й кожного уроку. Кожне завдання створене в трьох
варіантах, що сприяє активному застосуванню диференційованого підходу.
Форми роботи з учнями визначає вчитель − це може бути фронтальна
робота з класом, індивідуальне виконання завдань біля дошки або на
планшетах, групова робота для реалізації змагальних ситуацій або проєктної
роботи. Використати ЕОР можна на таких етапах уроку: набуття знань учнями,
під час закріплення нового матеріалу, самостійної роботи. Якщо учні мають
планшети (комп’ютери) вдома – для домашньої роботи.
Використання ЕОР здійснюється на засадах діяльнісного підходу і методу
мультисенсорного навчання, в основі якого лежить системна зміна діяльності,
орієнтована на різні канали сприйняття змісту, що допомагає кожному учню
зафіксувати увагу на навчальному матеріалі. Активізуючи сенсорику учня,
мультисенсорне навчання розвиває у дітей здатність концентрувати і
утримувати увагу, зберігати навчальний матеріал в довготривалій пам’яті.
Учені розділяють учнів на аудіалів (краще сприймають навчальний
матеріал на слух), візуалів (ефективніше задіяні канали зору) і кінестетів
(пізнають в процесі створення). Саме у процесі використання ЕОР учні
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початкової школи задіюють усі сенсори, а саме: слухають (теоретичний
матеріал представлено аудіозаписами); дивляться і читають завдання з екрану
монітора (інтерактивні завдання з елементами анімації); працюють руками
(свідомо пересувають об’єкти на робочому полі планшету або мультимедійній
дошці).
Важливе значення для юних школярів має оцінювання. Для оцінювання
навчальних досягнень учнів не використовуються оцінки або вербальне
коментування. Результатом є поява об’єкту (наприклад, совеняти). Якщо учень
помилився більше одного разу об’єкт не з’являється, якщо один раз – об’єкт
з’являється з частковим зображенням, якщо учень не зробив жодної помилки –
об’єкт з’являється повністю. Така технологія оцінювання не зменшує інтересу
учнів до навчання, а навпаки – спонукає до правильного виконання усіх
навчальних завдань. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється
відповідно до якості виконаних завдань за темою навчання.
Підсумовуючи зазначене вище, можемо констатувати, що модель
використання ЕОР в умовах технології Smart Kids сприяє комплексному
розвитку учня початкової школи як особистості, адже учень може навчатися у
власному темпі, не відставати від однолітків, розвивати свою індивідуальність,
вроджені здібності, критичне мислення і працювати на освітній результат. Для
вчителя така технологія є шляхом до саморозвитку, вдосконалення педагогічної
майстерності, розвитку ІК компетентності, підвищення результативності
навчання учнів, зокрема з предметів математика і українська мова.
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АПРОБОВАНО МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО
КАБІНЕТУ ВЧИТЕЛЯ З МЕТОЮ МОНІТОРИНГУ ВИКОРИСТАННЯ
ЕОІР УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Реалізація основних завдань Нової української школи, зокрема, полягає в
формуванні новітнього освітнього середовища, цифрової компетентності
вчителя початкової школи та широкого використання електронних освітніх
ресурсів з метою підвищення якості освіти. Конвергенція цих процесів дала
поштовх до використання вчителем початкової школи віртуального класу з
метою моніторингу навчальних досягнень учнів та вчасного реагування на
навчальні результати.
Моніторинг навчальних досягнень учнів вчитель здійснює у віртуальному
кабінеті, причому він може аналізувати як роботу учнів, так і свою. Якщо
більшість учнів виконали завдання з помилками – вчитель може повернутися і
ще раз зупинитися на ключових моментах теми навчання. Перевагою
віртуального кабінету є вчасне реагування на пробіли в знаннях учнів, надання
їм додаткових завдань для відпрацювання навичок, що можна здійснити як під
час індивідуальної, так і під час домашньої роботи.
Аналізуючи досвід вчителів початкової школи, які беруть участь в
експериментальній роботі за темою «Технологія навчання учнів початкової
школи «Розумники» (Smart Kids)» було розроблено модель використання
віртуального класу вчителем початкової школи (рис. 3).
В основі даного підходу лежить активне використання електронних
освітніх ігрових ресурсів як вчителем, так і учнями. Логічний ланцюжок дій
вчителя й учня такий: визначення вчителем навчальної проблеми в учня →
надання учню додаткових завдань → виконання додаткових завдань учнем →
моніторинг правильності виконання завдань → досягнення результатів
навчання учнем.
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Рис. 3. Модель використання віртуального класу вчителем2
Основними складовими віртуального класу є:
− Банк учасників освітнього процесу (учнів). Він формується на початку
навчального року (як правило в першому класі) і оновлюється за умов
переведення учня до іншої школи, зарахування на навчання нового учня
або в новому навчальному році коли учні переходять до наступного
навчального класу.
− Електронний журнал моніторингу виконання завдань. Він формується
автоматично, в ньому з’являються дані трьох типів: завдання виконано
правильно, завдання виконано з помилкою, завдання не виконане учнем
правильно.
− Інструментарій учителя. Цифрові інструменти вчителя для підтримки
навчальної діяльності учнів, зокрема призначення завдань для загальної,
індивідуальної та групової роботи; отримування, узагальнення, аналіз та
зберігання результатів виконання додаткових завдань для відпрацювання
навиків.

2

Авторська модель Литвинової С.Г.
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Для використання віртуального класу вчителем необхідно мати будь-який
цифровий

гаджет

(планшет,

ноутбук,

мобільний

телефон,

звичайний

комп’ютер), дочку доступу до мережі інтернет, Smart-кейс вчителя з
електронними освітніми ігровими ресурсами та обліковий запис на порталі
http://edugames.rozumniki.ua.
Розглянемо особливості роботи вчителя у віртуальному класі. Учитель
має внести в алфавітному порядку прізвище та ім’я учнів класу до
електронного журналу (рис. 4).

Рис. 4. Приклад формування електронного списку учнів класу
Для зручного використання в подальшій роботі можна виставити
фотографії учнів. Кожен учень отримує дані облікового запису (логін і пароль)
для доступу до електронних освітніх ігрових ресурсів.
Обов’язковою процедурою є завантаження електронних ігрових ресурсів
на

власний

гаджет.

Пряме

завантаження

здійснюється

з

порталу

http://edugames.rozumniki.ua, а на робочому столі комп’ютера з’являється

піктограма

яка слугує доступом до навчального контенту.

Електронний журнал з заповненим списком класу станом на 1 вересня
має такий вигляд (рис. 5). Вгорі розміщено тематичний покажчик, який
відповідає навчальним темам конкретного предмету і класу навчання.
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Рис. 5. Приклад сторінки журналу з предмету математика
Моніторинг навчальних досягнень учнів вчитель здійснює у процесі
перегляду кількості правильно виконаних навчальних завдань учнями. З метою
додаткового відпрацювання теоретичного і практичного матеріалу, вчитель
відбирає завдання які видалися складними для учнів, тобто виконані частково
(совеня вилупилося частково) або виконані неправильно (совеня показує тільки
очі) (рис. 6).

Рис. 6. Моніторинг виконання завдань учнями
Для відпрацювання окремих навиків учитель в електронному журналі
може надати (відмітити) додаткові завдання конкретному учню. Ознакою
додаткового завдання є будиночок червоного кольору (рис. 7).
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Рис. 7. Приклад надання додаткового завдання учню для відпрацювання
конкретних навиків
Використання віртуального класу вчителем дасть можливість активно
застосовувати

формувальне

оцінювання

та

створювати

індивідуальну

траєкторію розвитку кожного учня початкової школи. Вчасно виявлені
проблеми, дієве реагування та підтримка учня в навчальній діяльності сприяє
підвищенню якості освіти.
АПРОБОВАНО МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕОР.
Технологічно-організаційний

та

методичний

стрибок

у

питаннях

впровадження ДФН відбувся у період довготривалого карантину, спричиненого
пандемією Covid-19.
Протягом 2020 року було проведено низку опитувань, що стосувалися
визначення стану впровадження ДФН, зокрема представлено дані Державної
служби якості освіти України «Аналітична довідка щодо організації ДФН у
закладах загальної середньої освіти в умовах карантину» у якій проаналізовано
аспекти організації занять за ДФН, процедури отримання домашніх завдань
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учнями

та

надано

рекомендації

учасникам

освітнього

процесу

(https://cutt.ly/fxm4UEb).
Реальний стан проблем впровадження ДФН обґрунтовано дослідниками
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України О. В.
Овчарук та І. В. Іванюк і виклали основні положення в роботі «Стан готовності
педагогів ззсо до застосування інформаційно-освітнього середовища для
здійснення дистанційного навчання в умовах карантину, спричиненого Covid19» https://lib.iitta.gov.ua/719908/.
Усі результати моніторингових досліджень процесу впровадження ДФН в
ЗЗСО протягом 2020 року були виявили такі основні проблеми: налагодження
ефективної взаємодії з учасниками освітнього процесу; технічне забезпечення
учасників освітнього процесу; організація дистанційної форми навчання;
контроль навчальних досягнень учнів; методична підготовка вчителів та
керівників закладів загальної середньої освіти.
Найбільш складною проблемою у започаткуванні ДФН залишається
технічно-технологічна складова, а саме: низька швидкість інтернет-зв’язку або
його відсутність; відсутність навчальних ресурсів, що можуть повноцінно
забезпечити формування знань учнів з навчальних предметів; перевантаження
онлайн-платформ; відсутність у багатьох учителів та учнів сучасних мобільних
пристроїв, комп’ютерів та інших ґаджетів (особливо в сільській місцевості);
деякі учні початкових класів не можуть самостійно працювати з комп’ютерною
технікою без допомоги батьків; обмежений доступ окремих учнів до
комп’ютерної техніки (у сім’ї може бути двоє – троє школярів та батьки
працюють онлайн) та ін.
Як бачимо, питання навчання учнів початкової школи винесено окремим
пунктом, оскільки організаційні та психолого-педагогічні аспекти навчання
учнів початкової школи за ДФН досліджені не повною мірою. Крім того, у
період послаблення карантину в більшості регіонів України було прийнято
рішення, що учні початкової школи мають навчатися очно − в класі. Проте така
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ситуація не вирішує проблему організації ДФН для учнів початкової школи, а
відтермінування проблеми тільки її поглиблює.
У рамках цього проєкту було апробовано методику використання
електронних освітніх ресурсів та віртуального кабінету вчителя в умовах ДФН.
Розглянемо модель організації ДФН для учнів початкової школи з
використанням електронних освітніх ресурсів та віртуального кабінету вчителя
(рис. 8).

Рис. 8. Модель організації дистанційної форми навчання в початковій школі з
використанням ЕОР3
В основу впровадження дистанційної форми навчання в початковій школі
закладено наявність електронних освітніх ресурсів (ЕОР) для 1-4 класів з
української мови та математики компанії «Розумники». Нині кількість таких
ресурсів налічує понад 52 одиниці. Електронні освітні ресурси вчителі та учні
завантажують на свої гаджети один раз на початку навчального року.
Використання таких ресурсів не потребує постійного доступу до мережі
Інтернет.
3

Авторська модель Литвинової С.Г.
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Дистанційна форма навчання з використання ЕОР включає три основні
складники: організацію навчання, проведення онлайнового уроку (пояснення
нового матеріалу або відпрацювання навичок учнями) та моніторинг якості
самостійного виконання завдань учнями. Деталізуємо усі складники.
Організація навчання.
Основні організаційні складники дистанційної форми навчання в
початковій школі включають наявність: електронних скриньок учасників
освітнього процесу, засоби відеотелефонії або конференцзв’язку, електронні
освітні ресурси, електронний календар, доступ до мережі Інтернет (рис. 9).

Рис. 9. Організаційні складники дистанційної форми навчання в початковій
школі
Усі учасники освітнього процесу мають бути забезпечені доступом до
мережі Інтернет: учні - вдома, а вчителі як вдома, так і в закладі освіти. Для
онлайнової комунікації вчителям та учням необхідно мати технічні засоби:
ноутбуки,

персональні

комп’ютери

або

планшети.

Учителі

можуть

використовувати сучасні мобільні телефони.
Реалізація навчальної онлайнової комунікації потребує від учителя
компетентностей у здатності використати засоби конференцзв’язку або
відеотелефонії, а саме: Zoom, Skype, Google Meet, Teams або ін. Для учнів та
їхніх батьків мають бути проведені тренінги щодо використання засобів
конференцзв’язку або відеотелефонії.
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Учителю на початку навчального року потрібно сформувати базу
електронних скриньок учнів для формування запрошень на онлайнові уроки.
Звертаємо увагу, що електронну скриньку для учнів 1-4 класів мають
створювати батьки, з метою виконання вимог щодо безпеки дітей в мережі
Інтернеті. Так компанія Google у розділі «Вікові обмеження для облікових
записів» визначає допустимим вік для створення електронної скриньки − 13
років4.
До організаційних моментів потрібно віднести створення розкладу
онлайнових зустрічей з учнями. Учителю та учням необхідно систематично
вносити дати зустрічей в Google календар, календар Outlook або календар
Teams. Ефективним є спосіб надання доступу навчального календаря вчителя –
учням, що забезпечить постійний доступ до актуальних оголошень і
запланованих подій.
Онлайновий урок.
Згідно з вимогами Санітарного регламенту для шкіл5 онлайновий урок має
тривати для учнів 1-х класів − не більш ніж 10 хвилин, а для 2-4-х класів − не
більш 15 хвилин. Тому вчитель має продумати такі організаційні моменти
онлайнового уроку (рис. 10), як:
− перевірка присутності учнів − для цього у чаті учні можуть написати своє
прізвище або вчитель може швидко переглянути відеозображення учнів;
найкращий варіант – батьки повідомляють вчителя

про відсутність

дитини з поважної або неповажної причини, застосувавши засоби
комунікації, наприклад групу Viber;
− пояснення нової теми

− для цього необхідно заздалегідь дібрати ті

електронні ресурси, що відповідають темі уроку, продумати логічні
переходи від пояснення матеріалу до демонстрації прикладів та
виконання вправ з учнями;

4 https://support.google.com/accounts/answer/1350409?hl=uk
5
https://www.kmu.gov.ua/news/sanitarnij-reglament-dlya-shkil-na-shcho-direktoru-zvernuti-uvagu
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− закріплення вивченого − продумати процедуру проведення підсумку
уроку, організацію зворотного зв’язку з учнями, оголошення домашнього
завдання та процедуру їх оцінювання (для 3-4 класів).

Рис. 10. Алгоритм проведення онлайнового уроку в початковій школі
Моніторинг якості виконання завдань учнями.
Не дивлячись на те, що за Наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 25.09.2020 №2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів
загальної середньої освіти»

учням 1-2 класів не рекомендуються задавати

обов'язкові завдання для самопідготовки у позанавчальний час, у період
довготривалих карантинів якість навчання можна забезпечити тільки через
систему домашніх завдань. Ефективним виходом з такої ситуації є
використання електронних освітніх ресурсів, що було реалізовано у проєкті
всеукраїнського рівня Smart Kids.
Якість виконаних завдань учнями оцінювалася за трьома показниками:
завдання виконано правильно, завдання виконано з однією помилкою, завдання
виконано з більше, ніж однією помилкою. Учень мав можливість переробити
завдання – мотивацією слугувала кількість правильно виконаних завдань
(рис. 11).
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Рис. 11. Мотиваційне оцінювання виконаних завдань учнями початкової школи
Якість виконаних завдань учитель мав змогу моніторити у віртуальному
кабінеті і, за необхідністю - признати додаткове завдання для відпрацювання
необхідних навичок (рис. 12).

Рис. 12. Віртуальний кабінет вчителя – моніторинг якості виконаних завдань
Процедура надання додаткового завдання через віртуальний кабінет
вчителя досить проста. Дібране вчителем завдання позначалося червоним
будиночком, який відображався на персональному комп’ютері учня під час
роботи з ЕОР. Таким чином, під час моніторингу навчальних досягнень учнів
вчитель мав змогу формувати індивідуальну траєкторію розвитку учня.
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РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЩОДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У період широкомасштабної пандемії COVID-19 експеримент щодо
впровадження дистанційної форми навчання охопив 12 областей України в
ньому взяли участь 94 учителі початкової школи, а саме: 1 класу – 27,7%, 2
класу – 22,3%, 3 класу – 17%, 4 класу – 32%. Всього взяли участь в
експерименті – 2454 учні, розподіл учнів по класам можна переглянути на
рис. 13.

Рис. 13 . Розподіл учнів по класам, які працювали за ДФН
У процесі організації навчання учнів початкової школи за дистанційною
формою навчання вчителі використовували такі технічні засоби: шкільні та
домашні комп’ютери, а додатковим засобом для миттєвої комунікації вони
визначили мобільний телефон (рис. 14)

Рис. 14. Засоби для організації дистанційної форми навчання
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Важливим аспектом за будь-якою формою навчання учнів є оцінювання. Згідно
з нормативними документами МОН України оцінювання в 1-2 класах не
рекомендується, проте вчителі – учасники проєкту здійснювали постійний
моніторинг навчальних досягнень учнів через віртуальний кабінет. Крім того,
вони додатково використали такі сервіси, як Kahoot, Viber, Microsoft Forms,
LearningApps, Google Forms для оцінювання учнів 3-4 класів (рис. 15)

Рис. 15. Сервіси для оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Маючи електронні освітні ресурси, цікавим було з’ясувати періодичність
використання ЕОР під час дистанційного навчання (рис. 16). Аналізуючи
результати, ми встановили, що 88,3% вчителів застосували ЕОР для навчання
як постійно, так і періодично, і тільки 10% не вдалося застосувати ЕОР із-за
проблем з мережею Інтернет.

Рис. 16. Періодичність використання ЕОР Smart Kids під час дистанційного
навчання
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У період пандемії 64,9% використали ЕОР для пояснення нового
матеріалу, 50% – для перевірки засвоєння навчального матеріалу, 74,5% –
надали учням додаткові завдання для відпрацювання навичок.
Для забезпечення онлайнової комунікації з учнями майже 28% вчителів
вчителі скористалися додатковими сервісами ZOOM, Google Meet, Teams,
Skype.
Також вдалося з’ясувати роль ЕОР для навчання учнів початкової школи.
На думку вчителів – це були ресурси для відпрацювання навичок – 76,6%, для
пояснення нового матеріалу – 64,9%, для моніторингу якості виконаних завдань
– 50%, 28,8% зазначили, що їм вдалося налагодити онлайнову навчальну
комунікацію і викликати учнів «до дошки» для виконання завдань з ЕОР.
Учителі, які в екстремальних умовах переходу на дистанційну форму
навчання скористалися можливістю застосувати ЕОР для забезпечення
неперервності навчання оцінили якість своєї роботи достатньо високо (рис. 17).

Рис. 17. Самооцінювання вчителів щодо використанням ЕОР під час
дистанційного навчання учнів
Також

для

оцінювання

результатів

експерименту

було

важливим

узагальнити думку вчителів щодо необхідності використання ЕОР в початковій
школі в умовах пандемії (рис. 10). Так 66% вчителів оцінили необхідність таких
ресурсів для початкової школи на 10 балів, 7,4% – на 9 балів, 16% – на 8 балів і
6,4 % – на 7 балів. У середньому вчителі оцінили важливість ЕОР на 8,5 балів з
10, що є вагомим показником у впровадженні технології Smart Kids в освітню
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практику і, яка є ефективним засобом навчання учнів початкових класів
(рис. 18).

Рис. 18. Оцінювання необхідності використання ЕОР в початковій школі
Під час обговорення ситуації з Covid-19 і переходом на дистанційну форму
навчання вчителями були окреслені три основні проблеми, що завадили
ефективному використанню електронних освітніх ресурсів Smat Kids, а саме:
− 27% вчителів визнали значні проблеми з використанням мережі Інтернет.
Вони зазначили про неочікувані відключення та перебої під час
проведення онлайнових занять з учнями;
− 24% вчителів окреслили проблему із забезпечення комп’ютерною
технікою учнів та деяких вчителів. Забезпечення комп’ютерною технікою
стало непосильним за своєю вартістю для малозабезпечених сімей;
− 20% вчителів визнали проблемою відсутність державної допомоги у
забезпеченні ЕОР усіх учнів класу.
− учителі підняли питання про загальну проблему – обмежений доступ до
комп’ютера учнів під час повної ізоляції через онлайнову роботу батьків.
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МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ДОСЛІДНОЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ
Визначено критерії та показники ефективності навчально-виховного
процесу загальноосвітнього навчального закладу в умовах використання
технології Smart Kids (Додаток).
Розроблено анкети для визначення ефективності використання ЕОІР у
навчально-виховному процесі початкової школи (рис. 19)

Рис. 19. Розроблені анкети для перевірки якості використання ЕОР
Результати оцінювання якості електронних освітніх ресурсів учителямипрактиками (рис. 20-21).
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Рис. 20. Результати оцінювання ЕОІР вчителями

Рис. 21. Результати оцінювання ЕОІР вчителями
Результати

оцінювання

організації

навчально-виховного

процесу

з

використання ЕОР (середнє значення дорівнює 6,26 бала за 7 бальною шкалою,
що є високим результатом) (рис. 22).

24

Рис. 22. Результати оцінювання ЕОІР вчителями
З метою мотивації вчителів і підтримування активності педагогів
організовано

та

проведено

конкурс

педагогічної

майстерності

щодо

використання ЕОІР у навчально-виховному процесі (рис. 23)

Рис. 23. Оголошення кращих робіт конкурсу «NaviKids» (фрагмент)
У конкурсі взли участь понад 250 осіб з усіх регіонів України. Отримали
нагороди за номінаціями:
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«Кращий урок» − ноутбук:
− Городня Галина Михайлівна, Синявський НВК Київської області;
− Таушкова Тетяна Іванівка, КЗ «Лисичанська спеціалізована школа I-III
ступенів №8 Луганської області»;
− Денисюк Марія Никифорівна, Хмельницький НВК №10.
«Краща ідея» - магніти і набори з мишками:
− Синиця Лариса Олексіївна, Хмельницький НВК №10,
− Шейко Світлана Іванівна, відео-урок, Старобільська спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3, Луганської області;
− Арсенюк Світлана Василівна, Комунальна установа Миропільської
селищної ради «Миропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»,
Житомирська область;
− Карнаух Оксана Павлівна, Степненський навчально-виховний комплекс
Полтавської районної ради Полтавської області;
«Я вчитель-новатор» - призи:
− Чігрін Яна Олегівна, Роменська спеціалізована загальноосвітня школа ІІІІ ст. 1 імені П.І. Калнишевського, Сумської області;
− Ющук Олена Вікторівна, Рівненська спеціалізована школа I-III ступенів
"Центр надіі" імені Надії Маринович Рівненської області;
− Білокінь Наталія Олександрівна, Сем'янівський НВК Полтавської
районної ради Полтавської області;
− Симітко Оксана Юріївна, Супрунівський навчально-виховний комплекс
Полтавської області.
У продовж ІІ етапу здійснювався систематичний моніторинг впровадження
моделі використання ЕОІР у навчально-виховному процесі початкової школи,
розроблено інструктивно-методичні рекомендації для учасників експерименту,
що розміщені на сайті https://edugames.rozumniki.ua/payment//, забезпечено
проведення консультацій, семінарів, майстер-класів, тренінгів, зокрема в
телефонному режимі – «миттєва допомога».
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Проведено ІІІ та IV Всеукраїнські науково-практичні конференції
«Проблеми та перспективи розвитку навчального середовища початкової
школи на засадах технології Smart Kids» (12 березня 2020 року та 14 квітня
2021 року), на яких з доповідями виступили вчителя-практики, учасники
експерименту (рис. 24).

Рис. 24. Фрагменти презентацій конференцій
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ПРОГРАМА
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Проблеми та перспективи розвитку навчального середовища початкової
школи на засадах технології Smart Kids»
14 квітня 2021 року
1. Литвинова Світлана Григорівна, науковий керівник всеукраїнського проєкту,
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник
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навчання НАПН України, «Технологія навчання учнів початкової школи
«Розумники» (Smart Kids)»: аспект дистанційного навчання».
2. Глазунова Олена Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, декан
факультету інформаційних технологій НУБіП України, голова комісії МОН
України з електронних підручників, «Інформаційні технології в освіті».
3. Мельник Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший
дослідник, завідувач сектору науково-методичного розвитку інформаційноцифрової компетентності ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», «Цифрова
компетентність учителя в сучасних умовах навчання».
5. Одинак Марія Маноліївна, зав. НМЦ дошкільної та початкової освіти
ІППОЧО, «Досвід впровадження технології навчання учнів початкової школи
«Розумники» (Smart Kids) на базі Чернівецького ОІППО».
6. Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету інформаційнокомунікаційних технологій Рівненського ОІППО, «Роль Інституту ППО в
реалізації технології Smart Kids в закладах освіти Рівненської області».
7. Мороз Сергій Володимирович, директор Нововолинського ліцею №1
Нововолинської міської ради Волинської області, «Моніторинг розвитку
пізнавальних процесів учнів початкової школи».
8. Дроздовська Вікторія Олександрівна, вчитель вищої категорії, вчительметодист, заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови №269 міста
Києва, «Особливості організації освітнього процесу з використанням цифрових
ресурсів».
9. Довбуш Анастасія Леонідівна, вчитель вищої категорії, Чернівецька гімназія
№2, «Практичні підходи до дистанційного навчання у 1 класі».

28

10. Кохман Людмила Вікторівна, вчитель-методист, тренер НУШ, супервізор,
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11. Лазуренко Олена Анатоліївна, вчитель вищої категорії, старший учитель,
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12. Бурцева Тетяна Олександрівна, вчитель вищої категорії , старший учитель,
Початкова школа №26 Івано-Франківської міської ради, «Формування
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14. Волкова Віта Павлівна, вчитель-методист КЗ; Лисичанська спеціалізована
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«Навчання на основі сучасних інноваційних технологій».
15. Кравчук Олена Федорівна, вчитель початкових класів Херсонської гімназії
№1 Херсонської міської ради, «Універсальність електронного ресурсу.
«Розумники» + «Росток» - практичний досвід поєднання».
16. Мороз Оксана Григорівна, вчитель вищої категорії, старший учитель,
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ВИСНОВКИ
Проведені

заходи

повністю
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дослідно-

експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Технологія
навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)». Аналіз
досягнутих результатів ІІ етапу засвідчує, що поставлені на цьому етапі мета та
завдання виконані повною мірою.
Зараз система початкової школи знаходиться не тільки на стадії
завершення реформи, а й у процесі бенчмаркінгу – пошуку еталонного,
економічно ефективного рішення з метою ефективного впровадження
дистанційної форми навчання, переймання найкращих методів роботи та
впровадження кращих педагогічних практик, які закладуть основи для
початкової школу щодо надання якісної освіти.
Оскільки ЕОР можна використовувати як під час очного, так і під час
дистанційного навчання, то глобальний експеримент щодо впровадження
дистанційної форми навчання в педагогічну практику вчителів початкової
школи в рамках всеукраїнського експерименту «Технологія навчання учнів
початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» є позитивним прикладом
забезпечення неперервного навчання учнів., а розроблена методика переходу на
дистанційну форму у будь-який момент із забезпеченням неперервності
навчання є вагомим здобутком співпраці учених Інституту інформаційних
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технологій і засобів навчання НАПН України, Холдингу «Розумники» і вчителівноваторів початкової школи.
Робота педагогів на ІІІ етапі буде здійснюватися відповідно до програми
дослідно-експериментальної роботи, затвердженої наказом МОН України від
30.08.2017 № 1234 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи
всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи
«Розумники» (SmartKids)».

Науковий керівник:
заступник директора з наукової
роботи, доктор пед. наук, старший
науковий співробітник Інституту
інформаційних технологій і
засобів навчання НАПН України

Литвинова С. Г.
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Додаток
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ЕОІР У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 6
(анкета для заступника директора)
Назва навчального закладу_____________________________________________
ПІБ заступника директора_____________________________________________
ПІБ вчителя__________________________________________________________
Клас навчання________________________________________________________
Дата________________________________________________________________
Предмет ____________________________________________________________

Фактор

Вагов.
коеф.
факт.
1

І.

6

2

Організацій- K1=0,335

ний

Критерій

Вагов. коеф.
крит.

3
1.1.

Наявність плану уроку

Оцінка
критер.

4

5

k1.1 =0,111

0; 1

1.2.
Готовність
мультимедійного k1.2=0,117
обладнання до уроку
1.3.
Мотивація діяльності учнів
k1.3=0,123

0; 1

1.4.
Відповідність структури уроку
його типу
1.5.
Раціональна
організація
навчального часу
1.6.
Дотримання
санітарногігієнічного режиму
1.7. Раціональний вибір та поєднання
фронтальної, індивідуальної, групової
форм роботи учнів

k1.4=0,05

0; 1

k1.5=0,095

0; 1

k1.6=0,072

0; 1

k1.7=0,078

1; 2; 3

1.8.
Створення
атмосфери k1.8=0,067
взаємоповаги,
доброзичливості
та
підтримки
1.9.
Доцільність та своєчасність k1.9=0,083
використання електронних ігрових

1; 2; 3

За основу взято результати наукового дослідження Мельник О.М.
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0; 1

1; 2; 3

ресурсів для навчання
1.10. Виховання
культури k1.10=0,05
використання електронних ігрових
ресурсів
1.11. Зворотній зв'язок вчителя з k1.11=0,055
учнями.
1.12. Досягнення мети уроку
k1.12=0,089
ІІ. Змістовий

ІІІ.
Методичний

K2=0,565

K3=0,1

0; 1

0; 1
0; 1

2.1. Відповідність змісту матеріалу k2.1=0,135
чинній навчальній програмі з предмету

0; 1

2.2. Відповідність матеріалу цілям та k2.2=0,151
завданням уроку

0; 1

2.3. Цілісність та внутрішня логічна k2.3=0,122
єдність змісту

1; 2; 3

2.4. Наступність та послідовність k2.4=0,128
викладення навчального матеріалу

1; 2; 3

2.5. Повнота викладення матеріалу з k2.5=0,1
теми уроку

1; 2; 3

2.6.
Доцільне
співвідношення k2.6=0,114
теоретичної та практичної частин
уроку

1; 2; 3

2.7.
Відповідність
навчального k2.8=0,143
матеріалу віковій категорії учнів, їх
індивідуальним особливостям
2.8.
Пов’язаність
навчального k2.9=0,107
матеріалу
з
життям
молодших
школярів

0; 1

3.1. Відповідність уроку діючим k3.1=0,114
методичним
рекомендаціям
щодо
викладання предмету

0; 1

3.2.
Дотримання
методичних k3.2=0,135
рекомендацій
з
використання
електронних ігрових ресурсів

0; 1

3.3. Доступність викладення матеріалу

0; 1

k3.3=0,151

0; 1

3.4. Логічність викладення навчального k3.4=0,143
матеріалу

1; 2; 3

3.5.
Дотримання
принципу k3.5=0,107
особистісної зорієнтованості навчання

0; 1

3.6. Коментування учнями ходу k3.6=0,122
виконання завдань та формулювання

0; 1
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висновків
3.7. Відповідність методів та прийомів k3.7=0,128
навчання змісту навчального матеріалу

0; 1

3.8. Доцільність засобів наочності

0; 1

k3.8=0,1

Підсумкова оцінка ефективності навчального процесу (ПОНП)
обчислюється як сума оцінок за кожний із трьох факторів О 1, О2, О3 наступним
чином:
ПОНП = О1 + О2 + О3 ,
де згідно з таблиці :
О1 = K1 (k1.1 * O1.1 + k1.2 * O 1.2 + k1.3 * O1.3 + k1.4 * O1.4 + k1.5 * O1.5 + k1.6 *
O1.6 + k1.7 * O1.7 + k1.8 * O1.8 + k1.9 * O1.9 + k1.10 * O1.10 + k1.11 * O1.11 + k1.12 * O1.12);
О2 = K2 (k2.1 * O2.1 + k2.2 * O2.2 + k2.3 * O2.3 + k2.4 * O2.4 + k2.5 * O2.5 + k2.6 * O2.6
+ k2.7 * O2.7 + k2.8 * O2.8 );
О3 = K3 (k3.1 * O3.1 + k3.2 * O 3.2 + k3.3 * O3.3 + k3.4 * O3.4 + k3.5 * O3.5 + k3.6 *
O3.6 + k3.7 * O3.7 + k3.8 * O3.8).
Ефективність навчального процесу з використанням ЕІР (РОНП)
пропонуємо визначати як суму підсумкових оцінок якості самого ресурсу
(ПОЕОІР) та навчального процесу з ним (ПОНП):
РОНП = ПОЕОІР + ПОНП
Високо ефективний - від 4,18 до 4,64;
Достатньо ефективний - від 3,48 до 4,17;
Мало ефективний - від 2,78 до 3,47;
Незадовільний - менше 2,77.
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