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B-PRO — МИ РОБИМО
ШКОЛИ КРАЩИМИ!
Кваліфікований
методичний супровід

Відповідність
чинним вимогам

Кращі світові бренди
для STEM-освіти

Підготовка документів
для тендеру

Навчання
вчителів

Юридичний супровід

5+

1500+

5000+

50+

років успішного досвіду

успішно реалізованих
проєктів

Адреса:

постійних клієнтів

кваліфікованих працівників
у команді

м. Київ,

Телефон:

(044) 353-33-77

вул. Новозабарська, 2/6

Київстар:
Лайф:
МТС:

+380 (97) 748-05-98

E-mail

info@b-pro.com.ua

Сайт:

b-pro.com.ua

+380 (93) 324-54-94
+380 (95) 181-52-47
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B-Pro: динаміка розвитку компанії

Ми облаштовуємо сучасні кабінети природничоматематичного циклу:

B-PRO

КАБІНЕТИ
ПМЦ

81 929 014

КАБІНЕТИ
ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ

62 417 174

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ

Підбираємо найкраще обладнання для кабінетів
початкових класів НУШ:

15 367 205

13 455 940

43 971 814

20 496 550

22 282 115

871 889

6 491 462
2017
2016

2020 рік видався не найлегшим для кожного, хто причетний до розвитку освіти, — не лише в Україні,
а й у всьому світі. Але, крім викликів і труднощів, ми отримали також прекрасні можливості для розвитку
за новими напрямками: онлайн-курси, інтерактивні технології для дистанційного навчання та використання
принципово нових методик.

2017

2018

26 296 680

2017

За весь час існування
компанії ми успішно
уклали понад 3300 угод
на постачання навчального
обладнання до шкіл, садочків
і вишів, з них понад 2800 —
із державними установами.

2016

2017

2018

2019

2020

2018

М

и впевнено йдемо до своєї мети:
забезпечити сучасним обладнанням кожну
школу України. Наприклад, за підсумками
минулого року 61% українських шкіл, які оснащені
цифровими вимірювальними комплексами, обрали
саме цифрові лабораторії ТМ Vernier, які в Україні
офіційно представляє компанія B-Pro.

2019

2020

Постачаємо якісну комп’ютерну техніку — надійну,
сучасну, просту у використанні:
37 846 072

КОМП’ЮТЕРНА
ТЕХНІКА

30 337 964

16 854 583

1 330 728 1 248 450

2016

2017

2018

17 069 139

7 898 381

369 660

830 612

2017

МЕБЛІ ДЛЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ
6 761 828

4 875 022

2016

2020

Не забуваємо й про комфортні меблі — не лише для
кабінетів і лабораторій, а також для вчительських,
холів, роздягалень, їдалень, спортивних та ігрових
залів:

22 551 157

14 611 983

B-Pro — це рух вперед, постійний
розвиток і самовдосконалення.
І статистика це підтверджує.

2019

2020

Укомплектовуємо заклади освіти інноваційним
презентаційним
обладнанням,
яке
суттєво
покращує навчальний процес та проведення
колективних заходів (особливо — для дистанційної
форми навчання):
ПРЕЗЕНТАЦІЙНЕ
ОБЛАДНАННЯ

ДИНАМІКА РОСТУ

2019

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Крім того, 2020 року компанія B-Pro стала одним
із лідерів ринку в постачанні обладнання для
STEM-лабораторій. Наші методисти невтомно
проводили інструктаж вчителів, навчаючи їх
ефективно користуватися новим обладнанням: як
у вже облаштованих шкільних лабораторіях, так і
онлайн — в умовах карантину.
Ми завжди готові допомогти порадою, оперативно
доставити замовлення в будь-який куточок України,
здійснити монтаж і налаштування обладнання,
провести навчання вчителів та надати фахову
юридичну консультацію. Саме тому 38% покупців
залишаються нашими постійними клієнтами та
високо цінують не лише широкий асортимент
якісних товарів для навчання, а й сервісний супровід
B-Pro.
Дякуємо вам, що залишаєтеся з нами. Й надалі
наполегливо працюватимемо над тим, щоб робити
школи кращими — разом у 2021 році!
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B-PRO
ПРЕДСТАВЛЯЄ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ОСВІТИ
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К

омпанія B-Pro допомагає українським
школам бути сучасними, інноваційними та
повноцінно укомплектованими відповідно
до найвищих світових стандартів.
Ось і цього року ми не знову здобули право
ексклюзивно представляти новий для України, але
широко відомий у всьому світі бренд робототехніки
VEX.
Але на цьому ми не зупинилися. У 2020 році,
за допомогою кращих методистів і вчителівпрактиків, компанія B-Pro вперше розпочала
виробництво готових наборів лабораторного
обладнання для фізики під власним брендом.

Комплект лабораторний "Молекулярна фізика і термодинаміка"
(з цифровим датчиком) B-PRO

Ми переконані, що українські вчителі та учні повинні
мати доступ до якісно нових технологій у навчанні:
для пізнання навколишнього світу, досліджень
та власних науково-технічних розробок. Для
цього їм необхідне сучасне цифрове обладнання
за доступною ціною, що дозволить проведення
всіх передбачених програмою лабораторних
і практичних робіт.
Саме тому ми розробили готові набори
лабораторного обладнання з фізики, у яких традиції
поєдналися з інноваціями, щоб найкращим чином
задовольнити вимоги навчальної програми
в українських школах.

ЛАБОРАТОРНИЙ НАБІР «МЕХАНІКА»

обладнання для проведення 26 лабораторних робіт в групах з 2-4 учнів і датчик
сили та прискорення Vernier Go Direct,
який можна під’єднати до будь-якого
смартфона, планшета чи комп'ютера.
ЛАБОРАТОРНИЙ НАБІР
І ХВИЛЬОВА ОПТИКА»

«ГЕОМЕТРИЧНА

для 16 лабораторних робіт в групах з 2-4
учнів + датчик світла та кольору Vernier Go
Direct.

Комплект лабораторний "Механіка" (з цифровим датчиком)
B-PRO

ЛАБОРАТОРНИЙ НАБІР «МОЛЕКУЛЯРНА
ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА»

для 10 лабораторних робіт в групах з 2-4
учнів + датчик температури Vernier Go Direct.

ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКТ «МЕХАНІКА»

для 26 лабораторних робіт в групах з 2-4
учнів.
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VEX — ПРАКТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА РОБОТОТЕХНІКА ДЛЯ STEM
У БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ

РОБОТОТЕХНІКА
VEX

V

EX Robotics — навчальне обладнання
відомого
американського
бренду
—
відтепер сприятиме розвитку STEM-освіти
і в українських школах!
VEX надає широкий вибір інструментів сучасним
педагогам та допомагає їм розкрити для учнів світ
науки й робототехніки, захоплення яким триватиме
протягом усього життя.

VEX Robotics — набори STEM
різних рівнів складності
•

VEX 123 — найпростіші конструктори та механізми для дошкільнят і учнів початкових класів.

•

VEX GO — навчальне обладнання для учнів 3-5
класів: складніші набори, що містять багато
деталей, електроніку, двигуни.

•

VEX IQ — програмована з’єднувана робототехнічна система для облаштування STEMлабораторій у 6-8 класах. За допомогою
функціональних пластикових деталей учні
можуть самостійно скласти свого першого
робота, який вдосконалюватиметься під час
подальшого навчання.

•

VEX V5 — складна функціональна робототехніка для учнів 9-12 класів, що дозволяє
використати всі можливості STEM-освіти
для набуття корисних практичних навичок
і розвитку комп’ютерного мислення.

Розпочати знайомство з VEX можна з набору будьякого рівня складності — для проведення дослідів,
удосконалення вже набутих знань і навичок або
випробування власних можливостей.

Переваги наборів VEX
Компанія VEX пропонує безкоштовні
STEM-уроки, розроблені спеціально для
наборів обладнання. Їх уже встигли оцінити
вчителі з усіх куточків світу: такі заняття
цікаві для учнів, мають зрозумілі інструкції
та практичні завдання.
Заняття з VEX розвиває в учнях не лише
корисні практичні навички з робототехніки,
а й такі важливі якості як здатність
ефективно
співпрацювати,
працювати
в команді.
Набори VEX укомплектовані всім необхідним для роботи обладнанням, що розроблялося відповідно до міжнародних стандартів STEM освіти.
Співпраця B-Pro та VEX — це безмежні можливості
для розвитку STEM освіти в Україні. Ми пропонуємо
не лише сучасне обладнання, а й потужну
методичну підтримку, допомогу в розробці планів
уроків, готових рішень для шкільних лабораторій,
проведення конкурсів і змагань з робототехніки,
гранти на навчання та розвиток конкурентних
навичок.
Дізнавайтесь більше про VEX Robotix на сайті B-Pro
чи у вашого менеджера!
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ІНТЕРАКТИВНА
ПІДЛОГА
FUNFLOOR

LIFELIQE
Програмне забезпечення Lifeliqe робить
доступним навчання із застосуванням
3D-технологій, віртуальної та доповненої
реальності й відкриває вчителеві доступ до
величезної бази зображень, відео, аудіофайлів
для інтерактивного вивчення усіх предметів.
Навчальна програма, розроблена за участі
кращих спеціалістів (зокрема докторів наук,
авторів наукових праць, дослідників та відомих
експертів з галузі освіти), містить тисячі моделей
та планів уроків з 3D, AR та VR. Застосунок
відповідає Науковим стандартам нового
покоління (NGSS).
Програмне забезпечення Lifeliqe призначене для
роботи в будь-якому класі на найпоширеніших
пристроях: Chromebook, ПК, ноутбуках, 		
планшетах, смартфонах та інтерактивних панелях.
Lifeliqe та B-Pro пропонують цікаві навчальні
програми для середньої та старшої школи
із біології, фізики, хімії, геометрії, астрономії,
палеонтології, геології та інших дисциплін.
Кожна навчальна програма містить 75+ планів
уроків із 3D-моделями.

Дослідження показують,
що використання інтерактивних
технологій під час уроків значно
підвищує ефективність навчання —
спробуйте та переконайтесь!

НАВЧАЛЬНЕ
ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
LIFELIQE

FUNFLOOR
Інтерактивні навчальні технології від польського
бренду FunFloor дозволяють вчителю початкової
школи легко організувати вивчення математики,
англійської мови, екології, основ програмування
в формі гри — й у класі не залишиться незацікавлених учнів.
FunFloor — виробник найпрофесійніших наборів
інтерактивних підлог, лідер цього сегмента
галузі навчального обладнання в Польщі. Зараз
компанія працює на весь європейський ринок,
а її продукція відповідає потребам та очікуванням
найвибагливіших клієнтів.
FunFloor постійно вдосконалюється: як з точки
зору апаратного, так і програмного забезпечення,
завдяки чому має можливість адаптувати свої
інтерактивні технології індивідуально під кожен
заклад освіти.
Серед пріоритетів компанії — висока якість
і безпечність продукції. Саме тому проєктори
в пристроях розміщуються лише в горизонтальному
положенні: таким чином покращується вентилювання, отже подовжується термін експлуатації
ламп та стабільність роботи системи.
Кожна інтерактивна підлога FunFloor має дворічну
гарантію й сервісну підтримку від виробника як під
час, так і після закінчення гарантійного терміну.

Фахові психолого-педагогічні дослідження однозначно доводять ефективність навчання з інтерактивними підлогами.
Крім того, виявлено, що використання FunFloor
у початкових класах та закладах дошкільної освіти:
поліпшує рухові навички;
розвиває зорове та рухове сприйняття;
покращує просторову орієнтацію;
підвищує швидкість реакції;
підвищує фізичну активність.

Інтерактивна підлога, укомплектована наборами
навчальних ігор, призначена для шкіл і дитячих
садків, для яких важливо зробити освіту сучасною
та привабливою для дітей.
FunFloor від B-Pro — це ідеальне рішення, що
формує та підтримує цікавість до навчання на
ранньому етапі розвитку дитини, починаючи від
найпростішого: вивчення букв, цифр, фруктів,
тварин тощо. Цікаві ігрові уроки, що складають
пакет Fun, зроблять навчання надзвичайно
захопливим для всіх дітей!

12

Тендерний відділ B-PRO

ТЕНДЕРНИЙ ВІДДІЛ
B-PRO
К

омпанія
послугу:
півель і
підтримку на
тендеру.

B-Pro надає унікальну
супровід державних закукваліфіковану юридичну
всіх етапах проведення

Через великий попит у новому навчальному році ми вирішили зробити цю
послугу доступною для всіх — тож
надаватимемо її абсолютно безкоштовно
кожному клієнтові компанії, який цього
потребуватиме. Але наші спеціалісти
з тендерів займаються не лише цією
задачею, а щодня допомагають відділам
освіти та керівникам шкіл розв’язувати
складні та цікаві випадки, пов’язані з держзакупівлями навчального обладнання
й сучасної техніки.
Тому ми хочемо ближче познайомити
вас із незмінним керівником тендерного
відділу B-Pro, на рахунку якого вже понад
1000 успішно проведених тендерів для
закладів освіти з усіх куточків України, —
Владиславом Рябоклячем.

— Владиславе, розкажіть, будь ласка,
чому ви вирішили працювати саме
з держзакупівлями для освітньої
галузі?

Відверто
кажучи,
ніколи
не
думав,
що
працюватиму саме з державними закупівлями.
Але після введення в дію системи ProZorro я став
цікавитися механізмом електронних закупівель
— такі нововведення завжди захоплювали мене.
На той час для України це був справжній прорив
у сфері державних закупівель.
Згодом я познайомився з молодою компанією
B-Pro. Мені дуже сподобалося, що тут були
чітко вибудовані пріоритети щодо покращення
матеріального стану українських шкіл, зацікавив
також і сучасний асортимент продукції. Згадуючи
матеріальне забезпечення своєї рідної школи,
я й подумати не міг, що існують настільки
технологічні засоби навчання. Саме тоді я зрозумів,
що разом з амбіційною командою B-Pro і сам зможу
зробити власний невеличкий внесок у покращення
нашої шкільної освіти.
Звісно, що в далекому 2016 році до цього було ще
далеко. Система тільки починала працювати,
а новий закон «Про публічні закупівлі» кожен
намагався трактувати по-своєму. Але я чітко
поставив собі за мету: розібратися в нюансах
закупівельного законодавства, щоб усе більше
навчальних закладів без проблем могли покращити
свою матеріально-технічну базу.
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— А як взагалі працює тендерний
відділ B-Pro? Які задачі ви з колегами
розв’язуєте, якими досягненнями
можете пишатися?

Тендерний відділ був заснований в тому ж році,
що й компанія — 2016. Тоді у відділі був лише один
працівник. Задач було не так багато, більшість
замовників працювала шляхом укладення прямих
договорів. Але з часом замовники почали розуміти,
що саме використання системи ProZorro дозволяє
набагато ефективніше використовувати державні
кошти й закуповувати необхідні товари за
вигідними ринковими цінами. Щоб максимально
ефективно організувати нашу роботу, штат почав
збільшуватися.
Наразі тендерний відділ B-Pro — це злагоджений
колектив професіоналів, які готові відповідати
на всі виклики сучасності. Кожен працівник
(а їх у відділі на сьогодні четверо) — це висококласний
спеціаліст із тисячами годин практики в системі
державних закупівель. Наші співробітники беруть
активну участь в обговореннях щодо вдосконалення
системи електронних закупівель, публікуються
в профільних журналах, проводять відкриті лекції
та семінари на різноманітну тематику щодо
публічних
закупівель.
Цінність
працівників
тендерного відділу полягає передовсім у тому, що
за їхніми плечами — безцінний досвід проведення
профільних закупівель, які пов’язані з оснащенням
навчальних закладів.

з правильного шляху, надаємо поради щодо
оформлення
тендерної
документації
згідно
з чинним законодавством та наказами МОН.
В кінцевому результаті замовники отримують
довгоочікуване обладнання, а ми — задоволення
від того, що ще одна школа стала кращою завдяки
нашим спільним зусиллям. Але таких замовників
тисячі, тож робота продовжується і попереду
на нас чекає ще багато перемог.

— Міністерство юстиції визначає
механізм проведення процедур
закупівель як один із ключових
елементів підвищення ефективності
державної економічної політики, який
повинен базуватися, зокрема,
на засадах добросовісної конкуренції,
відкритості та прозорості,
недискримінації учасників,
об’єктивності та неупередженості
оцінки тендерних пропозицій, і разом
з цим — запобігати проявам корупції
у сфері державних закупівель. Що ви
можете сказати про реалії?

Відмінна обізнаність із продуктами компанії,
глибоке знання та дотримання чинного законодавства України — ось, власне, і є наш простий
рецепт
успіху.
Основним
завданням
відділу є підтримка клієнтів на всіх етапах
тендерних процедур: від планування закупівель
до оприлюднення звіту про виконаний договір.

Після набрання чинності Закону України «Про
публічні закупівлі» в грудні 2015 року всі сподівалися,
що державні закупівлі дійсно стануть прозорими,
а замовники отримають товари за ринковими
цінами. Цей закон відчинив двері малому бізнесу,
надаючи можливість для торгівлі з державою.
Тисячі фізичних осіб-підприємців та інших суб’єктів
господарювання отримали змогу продавати свої
товари та послуги відкрито, пропонуючи свою
ціну. Проте, на жаль, сучасні реалії зовсім інші.
На моїй практиці не один десяток звернень до
Антимонопольного комітету України зі скаргами
через порушення в публічних закупівлях.

Тендер — це наче гра, де здобути перемогу можна
тільки якщо чітко дотримуватися інструкції
та правил. Ми лише допомагаємо не збитися

продоження на наступній сторінці >>
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Хочеться наголосити на основних порушеннях, які
допускають замовники, а саме:
Дискримінаційні умови тендерної
документації.
До цього можна віднести вимоги надання
учасниками
специфічних
документів,
які не мають стосунку до закупівлі,
дискримінація учасників за географічним
принципом (наприклад, коли замовник
вимагає наявність сервісного центру
саме в його населеному пункті) тощо.
Але найчастіше дискримінація відбувається в технічній частині закупівлі.
Замовники прописують конкретний товар
із порушеннями, наприклад: вказуючи
вагу ноутбука, зазначають, що вона
має бути не більше й не менше 2 кг.
Це здається абсурдом, адже учасник,
який запропонує сучасніший легший
ноутбук з такими ж (або й кращими)
параметрами та технічними характеристиками, може бути дискваліфікований.
Дискримінація учасників під час розгляду
тендерних пропозицій.
Це, мабуть, одне з найпоширеніших
порушень: коли економія коштів перемагає
здоровий глузд, і тендер виграють учасники
з найменшою ціною — але з невідповідністю
тендерної
документації
вимогам замовника. Таке трапляється
дуже часто. В такому разі лише скарга
в Антимонопольний комітет і його
рішення
змушують
недобросовісних
замовників
змінювати
результати
кваліфікації. Користуючись нагодою, хочу
нагадати замовникам: найнижча ціна
ще не означає, що учасник може бути
визнаний переможцем. Тільки повне
виконання вимог тендерної документації
в поєднанні з економічно вигідною ціною
є підставою для визнання переможця.

— Спираючись на свій професійний
досвід, які ви бачите проблеми в
процесі проведення державних
тендерів для закладів освіти?

Ключовою проблемою, на мою думку, є саме
непідготовленість фахівців у сфері публічних
закупівель. Під час закупівлі того чи іншого товару
варто враховувати його специфіку. Типовою
помилкою є те, що замовники часто плутають
коди товарів, копіюють технічні характеристики
(наприклад, комп’ютерної техніки) з інтернетмагазинів, повністю ігноруючи вимоги МОН щодо
оснащення навчальних закладів. Скажу більше:
частина замовників взагалі не чули про існування
таких вимог. Також доволі часто замовники не
можуть розібратися в переліках обладнання,
плутаються в специфіці та призначенні.
Лише останнім часом відбуваються профільні
семінари для замовників від приватних компаній.
Але часто вони коштують занадто дорого, тому
практично недоступні для мешканців віддалених від
обласних та районних центрів населених пунктів.
Ще однією проблемою є прив’язаність замовника до
місцевих постачальників і відмова співпраці з будьким іншим. Часто це аргументується близькістю
та зручністю. Такі замовники будь-яким можливим
способом намагаються уникнути використання
електронної системи ProZorro, укладаючи прямі
договори.
Водночас демпінг та погодження замовників
з такими пропозиціями є серйозною проблемою
для добросовісних учасників, а надалі — й для самих
замовників. Наведу простий приклад: закупівля
комп’ютерної техніки однією зі шкіл. Було подано
три пропозиції техніки однієї торгової марки
й одного модельного ряду в ринковому ціновому
діапазоні. І ще одна пропозиція — нижча на 30
відсотків. Звісно, перемогу здобула тендерна
пропозиція з найнижчою ціною. Замовника
не насторожили ні занадто низька ціна, ні
відсутність авторизаційних листів від офіційних
виробників, що були тендерною вимогою. А згодом
виявилося, що пропонована техніка була завезена
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на територію України нелегально, з неліцензійним
програмним забезпеченням і без жодного гарантійного чи постгарантійного обслуговування.
Замовник тоді звернувся до нашої компанії
по допомогу у вирішенні ситуації з гарантійним
обслуговуванням, оскільки постачальник, який
виграв закупівлю з найменшою ціною, просто зник.
Ми, звісно, допомогли. Але ще раз хочу наголосити,
що найменша ціна — це не завжди якість.

— Які проблеми, на вашу думку,
найбільше хвилюють представників
закладів освіти, коли справа стосується
процесу держзакупівель?

Основною проблемою є занадто емоційне переживання за ефективність використання державних
коштів. Абсолютно всі хочуть максимально корисно
використати виділені кошти, тому намагаються
зекономити. Проте таким замовникам варто
розуміти: неякісно підготовлена тендерна документація відкриває шлях для недобросовісних
постачальників, які пропонуватимуть нелегально
завезені товари або й навіть ті, що вже були
в ужитку — бували й такі випадки! Тому ефективність використання коштів — це, насамперед, висока якість за розумну ціну. Зрозуміло, що товари з низькою якістю коштують дешевше і закупити їх можна більше. Проте варто подумати:
а чи перекриє сьогоднішня економія витрати
на майбутнє гарантійне обслуговування? Я раджу
відповідально ставитися до підготовки тендерної
документації, чітко дотримуватися Закону України
«Про публічні закупівлі» та наказів МОН.

— Які нововведення відбулися в процесі
проведення держзакупівель останнім
часом? Чи полегшують вони процес
закупівель для учасників?

З ухваленням нової редакції Закону «Про публічні
закупівлі» для замовників і учасників все змінилося

на краще. Тепер замовник може відхилити тендерну
пропозицію з аномально низькою ціною, якщо
учасник не надав обґрунтування ціни. Адже демпінг,
як говорилося раніше, є серйозною проблемою.
Також замовник може не укладати договір із тим
постачальником, який не виконав своїх попередніх
зобов’язань з цим же замовником. Для замовників
введено поняття «уповноважена особа», яка
відповідатиме за проведення публічних закупівель.
Життя учасників також полегшилося, адже тепер
можна виправляти помилки в кваліфікаційних
документах протягом 24 годин. А за умови задоволення скарги Антимонопольним комітетом кошти
за її подання повертаються на рахунок учасника.
З новими змінами збільшилися штрафи за виявлені
порушення, які накладаються як на уповноважених
осіб, так і на членів тендерного комітету. Тож
тепер перед ухваленням завідомо неконкурентних
та дискримінаційних рішень замовники ще раз
подумають, чи воно того варте.

— Які типові помилки закладів освіти
під час самостійної підготовки до
проведення тендеру? Чи справді
їм потрібен юридичний супровід,
допомога в підготовці документації
тощо? Які поради ви можете дати,
на що звернути увагу?

З кожним роком під час проведення закупівель
закладами освіти помилок стає все менше.
Це пов’язано з набуттям досвіду — і це не завжди
позитивний досвід.
Сьогодні
типовими помилками
є оголошення
допо-рогової процедури закупівлі замість спрощеної,
відсутність вимог до товару, а саме — загальноприйнятих сертифікатів
(висновку санітарноепідеміологічної служби, сертифіката або декларації про відповідність, авторизаційного листа від
виробника чи офіційного дистриб’ютора). Такі вимоги
не є дискримінаційними, а перераховані сертифікати
без проблем можуть надати абсолютно всі
добросовісні постачальники якісного товару.
продоження на наступній сторінці >>

16

Тендерний відділ B-PRO

Варто звернути увагу на дотримання вимог наказів
МОН, адже там зазначені мінімальні технічні
характеристики більшості типових товарів.
Звичайно, коли виникають сумніви в тому чи іншому
питанні, слід звернутися до юридичного супроводу.
Спеціаліст ознайомиться з питанням в цілому
і запропонує комплекс рішень, що дозволить
провести закупівлю без проблем. Оприлюднити
нормальну документацію, яка відповідає нормам
закону простіше, ніж потім вносити зміни
й відповідати на незручні питання від потенційних
учасників.

— Чому закладам освіти вигідно
звертатися до B-Pro по допомогу
в проведенні держзакупівель та
юридичну підтримку в спірних
ситуаціях?

По-перше, ми надаємо типову тендерну документацію абсолютно безкоштовно. Вона складена згідно
з чинним законодавством та має загальноприйняті вимоги до кваліфікації учасників. Замовнику
залишаться лише заповнити реквізити та додати
технічну частину.
По-друге, ми допомагаємо, спираючись на потреби
кожного окремого замовника, підібрати товарні
позиції відповідно до наказів МОН та скласти
технічне завдання. Таке технічне завдання не має
ні вказаних торгових марок, ані виробників. Тому
будь-хто з потенційних учасників може участь
у тендері.
Ми беремося навіть за, на перший погляд, безнадійні
ситуації, коли закупівлі розтягувалися на місяці
через скарги або відсутність учасників. Одним
з яскравих прикладів була закупівля навчальних
кабінетів одним із відділів освіти. Закупівля
не відбувалася аж тричі, а на переговорну процедуру
ніхто не погоджувався. Замовник ніяк не міг
визначити причину такого парадоксу — адже в сусідів
тендери відбувалися без проблем, а до них чомусь
ніхто не подавався. Після звернення замовника

до нашої компанії ми детально проаналізували
тендерну документацію і виявили, що технічна
частина була скопійована з якогось інтернетресурсу й містила вимоги до техніки, яка давно
вже була знята з виробництва. Її сучасні аналоги
вдвічі перевищували заявлену вартість. З нашими
порадами щодо оптимізації тендерної документації
та приведення технічних параметрів до сучасних
вимог тендер пройшов успішно — і замовник отримав
обладнання в найкоротший термін після підписання
договору.
Ми надаємо юридичний супровід на етапах
оскарження як вимог тендерної документації,
так і результатів кваліфікації учасників. Навіть,
здавалося б на перший погляд, банальне укладення
прямого договору містить безліч нюансів. За чотири
роки роботи в компанії жоден запит не залишився
без юридичної підтримки. Результатом того
є оснащення більше тисячі шкіл сучасним шкільним
обладнанням від компанії B-Pro.

— Дякуємо вам за цікаву змістовну
розмову! Як можна з вами зв’язатися,
якщо в когось залишилися запитання
чи потрібна допомога в проведенні
тендеру?

Для надання юридичної допомоги ви можете
надіслати на електронну скриньку
info@b-pro.com.ua.
Або ж телефонуйте (044) 353-33-77 —
будемо завжди раді допомогти!

Тендерний відділ B-PRO
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КАБІНЕТ ФІЗИКИ
ЗА СУЧАСНИМИ ОСВІТНІМИ СТАНДАРТАМИ
ФІЗИКА

Ф

ізика
є
невід’ємною
частиною
інваріативної складової базового
навчального плану основної школи,
тому навчання цій дисципліні є обов’язковим
в усіх школах, що працюють за державними
стандартами, незалежно від типів та форм
власності.
Вивчення фізики в школі допомагає зрозуміти
основоположні поняття й закони, за якими
функціонує об’єктивний фізичний світ, сприяє
формуванню в учнів наукового світогляду,
розвиває здатність аналізувати й пояснювати природні явища, навички самостійної
експериментальної роботи — це відображено
зокрема в Державному стандарті базової
і повної загальної середньої освіти.
Водночас забезпечення якісного навчання
фізиці — завдання не з простих.
По-перше, через специфіку самого предмета:
відповідно
до
Державних
санітарних
правил і норм влаштування, утримання
загальноосвітніх
навчальних
закладів
та організації навчально-виховного процесу
фізика має один з найвищих балів за ступенем
складності.
По-друге, для повноцінного розкриття
змісту цього предмета, основою якого
є експеримент, школа неодмінно повинна
мати оснащену лабораторію.
Як же обладнати кабінет фізики, щоб
вивчення цієї важливої для формування
світогляду дисципліни відповідало вимогам
сучасного світу?

Кабінет фізики: вимоги МОН
Питання безпечного й функціонального обладнання кабінету фізики чітко регулюється:
Державним стандартом базової і повної
загальної середньої освіти (постанова КМУ
№ 1392 від 23.11.2011),
Положенням про навчальні кабінети
з природничо-математичних предметів
загальноосвітніх навчальних закладів (наказ
МОН № 1423 від 14.12.2012),
Правилами безпеки під час проведення
навчально-виховного процесу в кабінетах
(лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів (наказ № 992
від 16.07.2012),
Типовим переліком засобів навчання
та обладнання для навчальних кабінетів
і STEM-лабораторій (наказ МОН № 574 від
29.04.2020).
До
обов’язкових
елементів
матеріальнотехнічного забезпечення навчальних кабінетів
з фізики належать шкільні меблі, обладнання
та устаткування, а також засоби з безпеки
життєдіяльності — це доволі традиційний перелік технічного обладнання, майже незмінний
упродовж десятиліть.
Та все ж сучасна освіта не може стояти осторонь
науково-технічного розвитку — саме тому зростають вимоги до оснащення кабінетів фізики,
зокрема сучасним цифровим вимірювальним
обладнанням.
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ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ: ЩО НОВОГО?

В

ідповідаючи на освітні виклики сьогодення,
основою для оснащення сучасного кабінету
фізики, згідно з Типовим переліком, має стати
цифровий вимірювальний комплекс — спеціально
розроблена система цифрових засобів навчання та
лабораторного обладнання, організована для цілісного досягнення завдань з вивчення фізики в школі.

Переваги ЦВК перед традиційним
набором вимірювальних приладів
очевидні, це:
•

точність вимірювань,

•

висока частота збирання
досліджуваних показників,

•

автоматичність процесів збирання
та аналізування даних,

•

одночасне вимірювання відразу
кількох динамічних показників,

•

графічне представлення
в реальному часі залежностей
вимірювальних величин одна від
одної,

•

можливість підключення до
комп’ютерів та інших приладів
виведення та обробки даних,

•

легкість у представленні,
зберіганні та поширенні
результатів вимірювань.

Наказом МОН № 574 впровадження цього
сучасного засобу навчання рекомендовано здійснювати не лише в кабінетах фізики, але й кабінетах біології, географії, хімії та STEM-лабораторіях — що свідчить про важливість ЦВК для навчання.
Відтак вчителям природничих дисциплін варто
особливо відповідально поставитися до вибору

та комплектації цифрових комплексів, адже
не завжди «модній» назві ЦВК відповідає справді
сучасне якісне цифрове обладнання — а без
повноцінних
функціональних
можливостей
втрачається весь смисл запровадження вимірювальних комплексів в освітній процес.
Згідно з Положенням про навчальні кабінети
з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, відповідальність за
оснащення кабінетів покладено безпосередньо на
їхніх завідувачів, якими зазвичай є найдосвідченіші
вчителі-предметники — і треба сповна користатися
цим правом впливати на вибір обладнання. Адже від
того, чи будуть зацікавлені й готові користуватися
цифровими вимірювальними приладами вчителі,
залежить ефективна робота з ними й учнів.
Перед купівлею вартісного цифрового обладнання
слід
подбати
про
збалансований
підбір
датчиків до ЦВК — під специфіку й потреби
кожного навчального закладу — щоб уникнути
непродуманої комплектації всіх природничих наук
ідентичними за призначенням ЦВК. Інакше замість
великої кількості цифрових датчиків, що здатні
перетворити шкільну лабораторію на потужний
навчально-дослідний центр, можна отримати
кілька однакових наборів цифрових термометрів
та мультиметрів.
Скласти список датчиків, які б забезпечили
можливості для проведення якнайширшого кола
дослідів з усіх програмних та позапрограмних
розділів не лише фізики, але й хімії, біології,
природознавства та географії — це важливе
завдання, що потребує командної роботи вчителів
всіх природничих предметів. Важливо зважати
й на сумісність цих датчиків з уже наявним
у школі обладнанням та передбачити можливість
в майбутньому розширювати стандартний ЦВК
іншими спеціалізованими приладами.
Якщо говорити про конкретні приклади такого
обладнання, то серед лідерів галузі, безсумнівно,
можна вважати навчальну продукцію таких знаних
світових виробників як Vernier, PHYWE та LeXsolar.

ПРОДУКЦІЯ
VERNIER
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З

а чинним Типовим переліком засобів навчання оснащення кабінетів фізики повинне
відповідати не тільки стандартним методичним, санітарним, мовним вимогам освітнього
процесу, але й бути універсальним — тобто мати
можливості до застосування цього обладнання
для вирішення комплексу завдань не лише
в навчальному процесі, але й під час позаурочної
діяльності,
в
інформатичній,
технологічній,
природничій, математичній, мистецькій освітніх
галузях, із використанням різних методик навчання.
Звичайно, не всі традиційно необхідні фізичні
моделі та прилади, як-от трубка Ньютона, куля
Паскаля чи прилад для демонстрації правила
Ленца здатні відповідати цій вимозі — адже
мають класичне вузькоспеціалізоване призначення.
Власне,
в
досвідченого
фахівця
не повинно виникнути питань щодо комплектації класів таким типом обладнання та особливостей його використання. Але сьогодні навчати
фізиці можна не тільки з трубками Ньютона
та кулями Паскаля — варто уважніше дивитися
в бік нового обладнання, яке здатне посправжньому зацікавити учнів фізикою й розкрити
ширший, справді універсальний потенціал цієї
науки.
Розгляньмо як приклад проблему вивчення
альтернативних джерел енергії в школі — годі
зайвий раз наголошувати на її актуальності.
Одначе ефективне вивчення цієї теми навіть
в добре укомплектованих традиційним фізичним
обладнанням кабінетах — доволі складне завдання.
Тільки тому що ключові технічні елементи —
сонячні панелі та вітрогенератори — не входять
у жодний обов’язковий для закупівель перелік.
Хоча в світі давно вже існують комплексні набори,
присвячені практичній дослідній роботі з цими
актуальними темами — їх виробляють і Vernier,
і LeXsolar, й ціла низка інших виробників.

Маючи відповідне обладнання,
в школі можна провести кілька
десятків сучасних експериментальних та інженерних робіт:
•

отримання електричної енергії
зі світлової та вітрової;

•

дослідження ефективності
сонячних панелей і вітрогенераторів різних типів в залежності
від площі, кута падіння
сонячних променів, освітленості,
температури, частоти світла,
сили й напрямку вітру, типів
лопатей і кута атаки;

•

вивчення вольтамперних характеристик електрогенераторних
установок та визначення їхніх
ККД;

•

послідовне та паралельне
з’єднання енергогенеруючих
елементів;

•

адитивне змішування кольорів;

•

накопичення та зберігання електричної енергії тощо.
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Такі набори здатні оновити навчальний процес
і спонукати вчителя до творчого переосмислення
обов’язкових за програмою лабораторних робіт
та демонстрацій з електричних явищ, починаючи
навіть із 7 класу. Вони можуть використовуватися
як приклади застосування фізичних явищ
у техніці, для демонстрації закону збереження
та перетворення енергії, вивчення електричних
кіл та їхніх основних елементів, досліджень
джерела електричного струму, роботи й потужності електричного струму, залежності властивостей електромагнітних хвиль від частоти
та мати багато інших аспектів практичного
застосування не тільки в курсі фізики середньої
й старшої школи, але й у початковій школі.
Наприклад, на уроках природознавства в 3 та 5
класах за допомогою цього обладнання можна
проводити демонстрації та якісні експериментальні
роботи (без обчислень) під час вивчення тем
про вітер та використання властивостей повітря
людиною, невичерпних джерел енергії, екологічних проблем сьогодення та використання
енергоносіїв. Такі досліди дозволять не лише
виконати формальні вимоги програми на якісно
вищому рівні, але й сприятимуть формуванню
справді
глибокого
й
стійкого
розуміння
проблем, що розглядаються в шкільному курсі,
виконуватимуть пропедевтичну функцію щодо
подальшої підготовки до вивчення фізики, хімії,
географії та інших природничих дисциплін.
Але стратегічна перевага комплексних технологічних наборів полягає навіть не в новизні чи
актуальності для учнів. Вони покликані реалізувати
головну вимогу часу — забезпечити цілісне
практичне вивчення навчальних проблем. Адже
неможливо говорити про джерела енергії поза
екологічним аспектом та загальною культурою
природокористування, не заглиблюючись в питання
інженерії, математики чи фізичної географії.
Це, звісно, не єдиний приклад нового обладнання,
що допоможе осучаснити вивчення фізики
в школі. Серед наявних на українському
ринку пропозицій цікавими є також тематичні
модульні системи німецької компанії PHYWE,
що
сприяють
вивченню
шкільних
тем на рівні реалізації проєктних робіт
чи комплексного STEM-навчання.
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ЧИ МОЖНА КОМПЛЕКТУВАТИ
КАБІНЕТИ ФІЗИКИ
«НЕТИПОВИМ»
ОБЛАДНАННЯМ?

Д

ля шкіл, які хочуть розширити свої
лабораторії
подібним
сучасним
обладнанням це справді закономірне
запитання — адже таких наборів немає
в Типовому переліку засобів навчання
та обладнання для навчальних кабінетів
STEM-лабораторій. Втім, варто розуміти,
що цей нормативний документ не містить
вичерпного списку необхідного для навчання
природничим
дисциплінам
обладнання,
а є лише переліком мінімально необхідного
оснащення, з гранично допустимими технічними вимогами щодо нього. Кожен
заклад освіти в праві закуповувати ширший
асортимент обладнання й з вищими технічними параметрами — щоб мати можливість
ефективно працювати на ньому не лише тут
і тепер, але й на перспективу майбутнього —
за невпинного розвитку технічних засобів.
Про це йдеться, зокрема, в в листі-роз’ясненні до наказу МОН № 574 від 29.04.2020
та Положенні про навчальні кабінети
з
природничо-математичних
предметів
загальноосвітніх навчальних закладів.

ПРОДУКЦІЯ
LEXSOLAR

Тому навчальні кабінети не тільки можна, але
й варто комплектувати не лише традиційним,
але й новим «нетиповим» обладнанням!
Саме такою є стратегія компанії B-Pro —
дивитися за межі сучасних освітніх горизонтів
і допомагати в комплектуванні шкіл якомога
якіснішим й інноваційним обладнанням,
з достатнім ресурсом роботи на перспективу.
Ми готові до комплексного оснащення
кабінетів фізики за найвищими освітніми
стандартами, адже впевнені, що сучасній
українській школі — бути!

ПРОДУКЦІЯ
PHYWE
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КАБІНЕТ ХІМІЇ
ПОГЛЯД ЕКСПЕРТА

ХІМІЯ

Х

імія — глибоко практична наука,
в якій теорія випливає з практики,
а практика — з теорії. Але, на жаль,
не в реаліях української системи освіти,
з її хронічною нестачею фінансування
та
оснащенням
кабінетів
залишками
застарілого
радянського
обладнання.
Внаслідок цього хімія в нашій державі
дедалі глибше стає суто теоретичним
предметом.
Спостерігаємо
печальний
парадокс, коли точні предмети в школі
вивчаються без точних вимірювальних
приладів. Така тенденція до надмірної
теоретизації негативно позначається на
мотивації
учнів
до
вивчення
хімії
та призводить до нерозуміння ними природи
хімічних явищ.
Тож якщо нам справді важливо реформувати
й осучаснювати систему освіти, вихід
лише один — максимальне переоснащення
кабінетів усіх точних наук, яке б відповідало
всім технічним, дидактичним та естетичним
вимогам сьогодення.

практичних робіт достатнім робочим простором:
відстань від центру парти, де можуть розміщуватись нагрівальні прилади, до стільця учня/
учениці, що сидить попереду, має перевищувати
довжину його/її волосся. І це питання не лише
зручності, але й безпеки, адже відомі численні
випадки, коли під час уроків у когось з дітей
загорялося волосся.
Ідеальним варіантом було би розділення класу на
дві робочі зони: розташовану посередині класу
«теоретичну» частину, і другу зону — з лабораторних столів, розставлених впритул до стін, що утворювали б літеру «П» навколо «теоретичної» зони.
Обладнання для лабораторних робіт у такі кабінети
зручніше закуповувати вже готовими комплектами. Наприклад, спеціальний набір хімічних
приладів (НПХЛ) разом з набором реактивів
відповідає всім державним санітарно-гігієнічним
нормам та наказу МОН №574 «Про затвердження
Типового переліку засобів навчання та обладнання
для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій».

ЗАГАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КАБІНЕТУ ХІМІЇ

С

кладність правильної організації кабінету
хімії в школі полягає в тому, що для
комплексного вивчення цього предмета
потрібно мати багато обладнання, а також
реактивів, деякі з яких заборонені до вільного
продажу та розповсюдження. Тому кабінет
хімії потребує значної площі як для окремого
приміщення зі зберігання обладнання, так і для
забезпечення кожного учня під час виконання

Набір приладів хімічний лабораторний (НПХЛ)

Ці набори можуть роздаватися по одному або
по два на парту та забезпечать виконання всіх
лабораторних робіт з хімії, які передбачені державною програмою.
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МУЛЬТИМЕДІЙНЕ
ОБЛАДНАННЯ

Б

удь-який сучасний кабінет хімії на сьогодні
обов’язково має бути оснащений також
і мультимедійним обладнанням: інтерактивною дошкою з короткофокусним проєктором
і ноутбуком або мультимедійною панеллю.
За
допомогою
спеціального
програмного
забезпечення та застосунків із унаочнення
навчального матеріалу з хімії, це дозволить
глибше розкрити сутність предмета. Наприклад,
засоби
3D-візуалізації
повніше
розкриють
зв’язок між просторовою будовою молекул
та властивостями речовини.
Не зайвою в кабінеті хімії буде також і документкамера, яка дає можливість виводити на екран
демонстраційні досліди, виконувані вчителем.

Загалом ЦВК в школі може задовольнити відразу
всі потреби навчання:

1

Пояснення нової теми

датчикам. Ним доцільно користуватися для
поглибленого вивчення хімії на позакласних
заняттях. Крім того, кожен з наборів можна
розширити ще й додатковою серією датчиків
«Дослідник» від Vernier.

Практичне демонстрування явищ та закономірностей хімії є найдієвішим методом навчання
цієї науки. А наявність ЦВК відкриває шлях
до проведення багатьох дослідів, що досі були
недоступними на уроках.

ЦВК — основний елемент технології STEM-навчання. І залежно від мети використання існують
кілька різновидів цифрових лабораторій.

Інтерактивний дисплей (панель) виробництва B-Pro

ЦИФРОВІ ЛАБОРАТОРІЇ

Н

аріжним каменем оснащення кабінету
хімії мають стати цифрові лабораторії
(ЦВК), які дозволять вивести навчання
хімії на якісно новий рівень. Своєю новизною та
цифровим функціоналом вони здатні активізувати
інтерес учнів до експериментів та випробовування
сучасного цифрового обладнання на практиці.

Учнівські комплекти оснащено шістьма датчиками,
ними може бути обладнане кожне робоче місце в
класі. Відповідно, це дає можливість проводити як
традиційні лабораторні роботи, так і досліди, що
відповідатимуть не тільки реалізації навчальної
програми, але й матимуть практичне чи побутове
спрямування. Як-от дослідження жорсткості води
безпосередньо з домашнього крану кожного учня
з подальшим оцінюванням її якості датчиком
провідності.
Натомість складніші вимірювання можна проводити вже вчительським комплектом, що має ширші
межі використання завдяки семи додатковим

О

собливо цікавими в сучасних умовах
впровадження STEM-освіти та тенденцій
до компетентнісного й проєктного підходу
в навчанні стають комплекси спеціального
дослідного обладнання, які спрямовані на цілісне
практичне вивчення окремих проблем.

•

біологічну стадію алкогольного бродіння;

•

перегонку суміші за допомогою конденсатора;

•

перетворення енергії біопалива на електричну.

Такі досліди є унікальною практичною базою
для вивчення тем трансестерифікації від жиру
до біопалива, визначення жирових параметрів
сировини чи видобування жирів із харчових
продуктів і масляних рослин.

Або ж рівняння Менделєєва-Клапейрона, яке
раніше розглядалося суто теоретично, — з відповідними цифровими датчиками можна вже
продемонструвати на практиці, в режимі реального
часу побудувавши графік залежності тиску
від температури, відтак перевірити попередньо
визначені теоретичні обрахунки.

Набуття учнями практичних
навичок

СПЕЦІАЛЬНЕ ДОСЛІДНЕ
ОБЛАДНАННЯ

До прикладу, набір для дослідження біопалива
LeXsolar дає можливість у лабораторних умовах
відтворити всі стадії виготовлення біопалива:

Наприклад, за чинною навчальною програмою
на вивчення теми про pH відведено один урок —
і з ЦВК можна легко продемонструвати кислотні
й лужні середовища, а також те, як зміниться
pH під час нейтралізації двома еквімолярними
розчинами.

2
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Цифрові вимірювальні комплекси

3

Науково-дослідницька діяльність

На базі сучасного вимірювального обладнання
в школі доцільно організувати окремий гурток
із вивчення хімії для дітей різного віку, відтак
проводити практичні заняття будь-якого рівня
складності, починаючи від визначення стану
ґрунтів, водойм і повітря рідного краю, й закінчуючи
дослідженнями глибин біохімії.

Набір для вивчення біопалива LeXsolar

Варто наголосити, що роботи, виконані цифровими
вимірювальними лабораторіями до конкурсузахисту МАН, мають глибоку техніку експерименту
та володіють значним масивом точних даних,
достовірність яких не викликає сумнівів у жодному
академічному середовищі. Очевидно, що такі
роботи опрацьовані науково на порядок глибше,
ніж виконані за допомогою підручних, технічно
застарілих засобів досліджень.

Як бачимо, доступні на сьогодні технічні
можливості в оснащенні кабінету хімії надають
безмежний простір для захопливого практичного
навчання цієї важливої науки. Чи зможуть
ними сповна скористатися українські вчителі
та школярі — покаже час. Принаймні мета нашої
компанії лишається незмінною — оснастити кожну
школу України надійним сучасним обладнанням,
що має якість найвищого світового рівня.
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КАБІНЕТ БІОЛОГІЇ
ПРАКТИЧНОГО
СПРЯМУВАННЯ
З ЧОГО ПОЧАТИ?

Б

іологія, як і фізика та хімія, належить до
галузі природничих наук, тому вимоги до її
вивчення та оснащення профільних кабінетів
у школі регулюються тими самими нормативними
документами й принципово не відрізняються.
Одначе зміст самої біології в школі має характерну
особливість серед інших природничих предметів,
а саме — кількість наукових термінів, яких для
успішного складання ЗНО учень має знати понад
1000. Це, своєю чергою, накладає суттєвий
відбиток і на навчання біології в цілому, коли
пізнання живої захопливої науки перетворюється
на тренування термінологічного апарату.
Справді, з об’єктивних причин біологія як наукова
дисципліна в шкільному курсі неможлива без
включення в навчальний зміст відповідних фактів,
закономірностей, теорій і понятійного апарату.
Водночас у пояснювальній записці до програми
з біології для 6–9 класів наголошується, що знання
з цього предмета «мають бути не багажем «про
всяк випадок», а ключем до розв’язання проблем,
забезпечення успішної самореалізації в соціумі,
облаштування особистого життя», а тому «зміст
навчального матеріалу визначено з огляду на
корисність, потрібність його за межами школи».

Важко оцінювати, чи насправді програма,
а особливо підручники, складені на її основі,
наразі відповідають цим декларативним цілям,
та все ж з реформою «Нова українська школа»,
яка рік за роком наближається вже й до середньої школи, вчителеві надається все більше
свободи, а водночас і відповідальності за формування навчального порядку денного. Тому навіть
в обмежених програмою рамках варто свідомо
дбати про навчання біології передовсім задля
формування в учнів критичного й творчого
способу мислення, компетентностей з самостійної та командної пошукової роботи, розвитку
ініціативності, проведення досліджень, аналізування фундаментальних закономірностей живої
природи.
Серед нових навчальних засобів, що здатні
допомогти вчителеві в реалізації цих цілей —
сучасні електронні 3D-наочності та цифрові
лабораторії.
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НАОЧНЕ НАВЧАННЯ
З 3D-МОДЕЛЯМИ

В

икористання демонстрацій є наскрізною
лінією шкільної програми з біології. Їх рекомендовано застосовувати під час вивчення
більшості тем, а особливо — в тих випадках,
коли безпосередній доступ до реального об’єкта
в навчальних умовах неможливий.
Серед сучасних засобів начального призначення, що
спеціалізуються на забезпеченні 3D-моделювання,
найбільш збалансованими за рівнем і кількістю
навчального контенту є передовсім програмні
засоби mozaWeb, mozaBook, Lifeliqe та інші
застосунки.
Ці програми мають картотеку цілого ряду статичних
та динамічних віртуальних моделей біологічних
об’єктів, їхніх фотографій, відео, довідкову
інформацію, аудіосупровід та додаткові матеріали
й інструменти для самостійного планування
та конструювання уроку вчителем.
Одночасно з 3D-моделями вчитель може використовувати й інше наочне обладнання: графіки,
схеми, ілюстрації, реальні об’єкти. Наприклад,
будову внутрішніх органів людини можна вивчати
із застосуванням засобів 3D-моделювання, ілюстрацій та розбірного торсу людини — і таке
порівняння може спровокувати нові цікаві питання
для обговорень навколо теми уроку.
Однак варто розуміти, що віртуальний навчальний
контент є лише вагомим допоміжним елементом
у проведенні уроків, але сама його наявність
чи відсутність аж ніяк не гарантує якісних змін
у навчанні. Адже обсяг і доцільність використання
3D-моделей, форми та найефективніші види
взаємодії із ними визначає лише вчитель — головне,
щоб у нього самого було бажання змінювати
та змінюватися на краще.
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ЕКСПЕРИМЕНТ — РАДІТИ
ВІДКРИВАТИ ТЕ, ЩО ВЖЕ
ВІДКРИТЕ

ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС: БІОЛОГІЯ
ДОСЛІДЖЕНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Я

З

кими б видовищними не були 3D-наочності,
а проте вони лишаютьсяи віртуальнимиіі
моделями, й найефективнішим засобом
навчання завжди був і залишаєтьсяи реальнийіі
експеримент. Причому про нього можна і слід-таки
думати в широкому контексті, не обмежуючись
парадигмою самих лише методично усталених
лабораторних робіт. Цікавий експеримент — це
захоплива пізнавальна пригода, широке поле для
спільної творчої роботи учнів разом з учителем,
адже він потребує переосмислення підходів
до навчання навіть найочевиднішим фактам,
у викладення яких, здавалося б, не внести вже
нічого нового.
Як вдалий приклад такого творчого підходу
до практичних досліджень можна навести
експеримент німецького професора математики
Інго Альтхофера, в якому він протягом сорока
хвилин прав у пральній машині роз’єднані
цеглинки Lego. Відтак наприкінці циклу прання
вчений отримав комплекси із двох, трьох — навіть
до шести — з’єднаних цеглинок. Цей результат
настільки зацікавив пана Альтхофера, що він
продовжив свої дослідження, змішуючи цеглинки
в різний спосіб і з конструкторами різних виробників. Але все одно частина цеглинок випадковим чином вперто з’єднувалася між собою. Це
дало професору підстави припустити, що таке
змішування може бути моделлю еволюційних
процесів утворення складних органічних структур
з простих елементів. Також цей дослід став
природним ґрунтом для подальших комплексних
досліджень ймовірності зчеплення цеглинок
з точки зору математики й фізики.
Отже, навіть абстрактний бульйон кількамільярднорічної давнини можна трансформувати
у цілком реальне практичне дослідження, з сучасними компетентнісним, проблемним і проєктним
підходами до навчання — що є вимогою не тільки
часу, але й чинної програми з біології: кожен учень
упродовж навчального року повинен реалізувати
хоча б один власний проєкт.

покращенням технічних можливостей
шкіл коло проблем, можливих для
практичного дослідження, лише розширюється. І передовсім — через впровадження в активну навчальну практику
цифрових вимірювальних комплексів.
За вимогами МОН, ЦВК з біології має
складатися щонайменше з 12 датчиків:
pH, освітленості, тиску, вуглекислого газу,
вологості, дихання, ЕКГ, ультрафіолетового
випромінювання, температури навколишнього середовища, частоти серцевих скорочень, артеріального тиску та поверхневої
температури. Причому, згідно з наказом
МОН № 574, кількісний та якісний склад
цифрового
вимірювального
комплексу,
зокрема й набір датчиків, для кабінету
біології визначається педагогічним працівником. Тож вчителеві перед ухваленням
рішення про закупівлю того чи іншого
ЦВК для кабінету біології варто уважно
проаналізувати програму на предмет
обов’язкових дослідних робіт і необхідного
для
їхнього
виконання
обладнання
та визначити власні пріоритети щодо
позапрограмної чи позакласної навчальнодослідної діяльності — і, формуючи
остаточні вимоги до функціонального
складу ЦВК, виходити вже з цих потреб.

Наприклад, можливості виробника
навчального обладнання Vernier
дозволяють комплектувати цифрові
вимірювальні комплекси з біології
такими додатковими датчиками (на
вибір):
•

термопарою,

•

колориметром,

•

лічильником крапель,

•

датчиком кисню,

•

датчиком кислотновідновлювальних реакцій,

•

датчиком звуку,

•

датчиком руху,

•

датчиком радіоактивного
випромінювання та іншими.

Вже з самих назв датчиків очевидно, що їх
використання не обмежується суто біологічною
складовою, і наявність у школі хоча б одного
повного комплекту таких цифрових вимірювальних
приладів відкриває широкі можливості до взаємодії
вчителів та учнів під час практичного вивчення всіх
природничих наук.
Якщо ж у комплектуванні кабінету біології
обмежитися тільки мінімально необхідним за
Типовим переліком набором обладнання, частина
дослідних робіт, які б могли бути потенційно
реалізовані, так і залишаться не до виконання.
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Наприклад, повноцінні лабораторні дослідження
фотосинтезу, закладені в програмі для 6 класу,
не можна провести одним, а лише одночасно
двома датчиками — вуглекислого газу й кисню.
Тоді, ізолювавши зелену рослину разом із обома
датчиками в герметичній посудині, можна
відстежити зміни рівня кисню та вуглекислого
газу під час режимів дихання й сну рослини, —
відтак робити вичерпні висновки про перебіг
і взаємозв’язок цих двох процесів.
Так само неможливо уявити вимірювання порога
слухової чутливості у 8 класі без датчика звуку,
а реалізацію дослідницького проєкту з виявлення
рівня антропогенного та техногенного впливів
в екосистемах — без цілого комплексу датчиків,
що дозволили б відстежити зміни хімічного
складу й фізико-хімічних характеристик повітря,
води й ґрунтів.
Під час роботи навіть із найсучаснішими
цифровими приладами важливо пам’ятати,
що в навчальному процесі вони необхідні
не для експериментів заради експериментів,
а як складова частина системи засобів
із формування освічених, повноцінно розвинених
особистостей, що володіють всіма необхідними
в сучасному світі компетентностями. Отже,
об’єктами досліджень мають бути актуальні
практичні проблеми, як-от питання біологічної
безпеки, біоетики й розробок біологів, що
стрімко
стають
частиною
повсякденної
реальності: біопластик, екопродукти, органічна
косметика чи генетично модифіковані організми.
Такі практичні роботи із сучасною, близькою
дитині, проблематикою дозволять сформувати
особистісний досвід пізнавальної діяльності
учнів і подолати їхнє можливе відчуження від
біології.
А тоді, можливо, й вивчити 1000 термінів до ЗНО
не стане проблемою…
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КАБІНЕТ ГЕОГРАФІЇ
В ШКОЛІ
ГЕОГРАФІЯ

ОДИН КЛАС, ДВІ ЛОКАЦІЇ

М

іжнародні
стипендії,
стажування,
конференції, програми обміну, спільні
дослідження, робота закордоном,
подорожі — це об’єктивні реалії нашого часу,
що надають сучасним учням та студентам
безліч можливостей для розвитку. А тому
географія давно вже є не просто предметом,
що описує Землю за умовними позначеннями на картах, а живим життєвим досвідом школярів.
Отже, розширити й систематизувати цей
досвід, навчити розрізняти в хаосі інформаційного шуму важливі закономірності
розвитку сучасного світу, знаходити зв’язки
між подіями та явищами, які на перший
погляд можуть видаватися відокремленими, —
це все завдання навчально-виховної роботи
на уроках географії в школі. А реалізувати
весь потенціал цього шкільного предмета
для виховання дитини як дорослої освіченої
особистості, що володіє важливими конкурентними
компетентностями,
можливо
тільки на базі якісно оснащеного кабінету —
причому кабінету, в якому навчатися було
би не лише комфортно, але де міг би
падати дощ і сніг, віяти вітер, світити сонце
та сяяти зорі...

1. В ШКІЛЬНИХ СТІНАХ

Г

еографія — наука жива й предметна, а тому
для її пізнання потрібно мати повноцінну базу для
практичної роботи на місцевості, досліджень
рельєфу, атмосферних явищ, адміністративного
устрою й соціально-економічного розвитку регіону,
роботи з картами, атласами, схемами,
вивчення
абстрактних
географічних
понять
і моделей, аналізування й прогнозування
загальносвітових
процесів.
Вивчення
цього
навчального предмета в школі дозволяє дітям
вже сьогодні оволодівати компетентностями
майбутнього:
вчитися
мислити
креативно
й екологічно, аналізувати проблеми, працювати
в команді, ухвалювати спільні рішення, брати
на себе відповідальність за розвиток держави
й
планети
в
цілому.
Отже,
створення
спеціалізованого предметного кабінету в школі
має забезпечити умови для організації навчальновиховного процесу таким чином, щоб він відбувався
за оптимального балансу між практичними
та теоретичними аспектами вивчення географії.
В сучасних умовах відкритого суспільства кабінет
географії має бути орієнтованим не лише на
вивчення власне географії, а й стати повноцінним
майданчиком для розвитку в школі STEMосвіти, комбінованих факультативів, дискусійних
клубів, становити інтеграційну частину цілісної
загальношкільної лабораторії з комплексного
вивчення актуальних природничих та соціальноекономічних проблем, проведення науководослідної роботи.
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Вимоги до обладнання кабінету географії, як і до
кабінетів інших природничих наук, затверджено
в Типовому переліку засобів навчання та
обладнання для навчальних кабінетів і STEMлабораторій (наказ МОН №574).
Під час ознайомлення з цим документом відразу
впадає в очі, що в Типовому переліку є лише один
різновид цифрового обладнання з географії —
цифрова метеостанція. Це багатофункціональний
прилад, що здатен неперервно фіксувати
й зберігати інформацію про стан усіх параметрів
атмосфери
(температури,
тиску,
вологості,
швидкості вітру тощо), а відтак робити прогнози
на основі цих даних. Та попри універсальність
цифрової метеостанції, обсяг вивчення географії
в школі не варто обмежувати технічними функціями виключно цього приладу. Вчителеві географії
в практичній роботі слід звернути увагу на
потенціал і того сучасного цифрового обладнання,
що може бути класифіковане для інших кабінетів.
Під час проведенні досліджень з географії, так
само як і на уроках фізики, хімії чи біології,
в пригоді можуть стати універсальні цифрові
вимірювальні комплекси. Адже датчики gps,
температури,
тиску,
ультрафіолетового
та
радіоактивного випромінювання, рівня кисню
та вуглекислого газу, швидкості вітру, рівня
освітленості тощо — це не вузькоспеціальні
прилади для вивчення якогось одного предмета,
а широке поле можливостей для комплексних
досліджень природних явищ у всіх їхніх проявах.
Крім цифрового обладнання, на уроках природознавства та географії дитина повинна якомога
частіше контактувати з реальними об’єктами
вивчення, як-от гербаріями, колекціями мінералів
тощо — такий досвід безпосереднього пізнання
нічим не замінити. Але варто застерегти вчителів
від використання таких навчальних предметів задля
створення антуражу та естетичної привабливості
кабінетів — наочні засоби навчання географії
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мають бути справді навчальними об’єктами, а не
музейними експонатами. Учень повинен розуміти,
що в цьому просторі географії він є справжнім
дослідником та може працювати, не боячись щось
ненавмисно пошкодити. Отже, кожний елемент
кабінету має забезпечувати умови для активної
співпраці та сприяти реалізації діяльнісного підходу в навчанні.
На сьогодні географічна наука є одним з найбільш
нестабільних предметів — через постійні політичні,
економічні й соціальні зміни в Україні та світі. Тому
наочне обладнання кабінету географії потребує
регулярного оновлення. Сприяти цьому, поряд
з реальними об’єктами, може інтерактивне
мультимедійне обладнання та відповідне програмне забезпечення. Вчителеві варто подбати про
доцільне використання альтернатив друкованих
карт, плакатів, схем, моделей-муляжів — якісних
цифрових наочностей — там, де контакт з матеріальним засобом пізнання не дає ніяких переваг
для навчання.

Цифрова метеостанція Davis
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2. ПРОСТО НЕБА

О

собливо важливою частиною кабінету
географії в контексті практичного опанування цієї науки є облаштування на
пришкільній території географічного майданчика.
Створення такої спеціалізованої навчальної зони
сприяє формуванню в учнів стійких географічних
уявлень, розумінню понять та закономірностей цієї
природничої науки — через проведення дослідницьких робіт та метеорологічних спостережень.
Географічний майданчик як засіб навчання здатен
забезпечити реалізацію й ширших міжпредметних
дослідницьких проєктів, стати базою для
проведення польових робіт з усіх природничих
дисциплін та навчальної роботи в початковій
школі. Така дослідницька територія — важлива
складова екологічно-розвивального середовища.
Тут діти навчатимуться роботі з метеорологічними
приладами, техніки спостережень та методики
оброблення результатів. Географічний майданчик
має забезпечити всі умови для проведення
спостережень за погодою, сезонними явищами,
мікрокліматом на пришкільній території, а також
для практичних занять з топографії. З цією метою
його оснащують:

•

цифровою метеостанцією,

•

опадоміром,

•

ґрунтовим щупом-термометром,

•

екліметром,

•

румбічнем кільцем,

•

гномоном,

•

снігомірною рейкою,

•

сонячним годинником,

•

компасом,

•

рулеткою та іншим обладнанням.

Цифрова лабораторія для дослідження навколишнього
середовища

Таким чином, географічний майданчик, оснащений
спеціалізованими метеорологічними приладами
та обладнанням з кабінетів інших природничих
дисциплін, має стати живою лабораторію
просто неба, логічною складовою не тільки
кабінету географії, але й невід’ємною частиною
загальношкільного
навчально-дослідницького
комплексу з кількох дисциплін.
Отже, створюючи сучасний кабінет географії
в школі, слід проєктувати його як відкритий
дослідницький
простір,
що
оснащений
інтегрованою
системою
взаємопов’язаного
навчального обладнання, засобів і технологій, які
сповна відповідають вимогам часу та спрямовані
на забезпечення високої ефективності навчання.
Своєю чергою, рівень технічної оснащеності
кабінету
географії
зобов’язує
й
вчителів
до удосконалення власних форм і методів
навчання, стимулює до підвищення якості своєї
роботи задля розвитку особистостей учнів, рівня
їхньої креативності та ініціативності.
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STEM-ЛАБОРАТОРІЯ
ПОГЛЯД ЕКСПЕРТА
STEM-ЛАБОРАТОРІЇ

Н

«У XXI столітті науково-технічні інновації
стають все важливішими, оскільки ми
стикаємось із перевагами та проблемами як
глобалізації, так і економіки, заснованої на
знаннях. Щоб досягти успіху в цьому новому
інформаційному і високотехнологічному
суспільстві, студентам потрібно розвивати
свої можливості в STEM до рівня, що значно
перевищує той, який вважався прийнятним
у минулому» — National Science Foundation.

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
STEM-ОСВІТИ 2027

К

онцепція, розроблена МОН, спрямована
на модернізацію STEM-освіти, її широкомасштабне впровадження на всіх складниках
та рівнях освіти, встановлення партнерства
з роботодавцями і науковими установами та їхнє
залучення до розвитку природничо-математичної
освіти.

Головною метою Концепції є сприяння
розвитку
природничо-математичної
освіти: адже вона визначається як
фундамент
конкурентоздатності
та
економічного зростання нашої держави.
Важливим завданням є набуття учнями
STEM-компетентностей і підготовка
фахівців нової генерації, здатних до
засвоєння, втілення та розробки сучасних
знань та новітніх технологій.

а початку серпня 2020 року
Кабінет Міністрів України ухвалив
Концепцію розвитку природничоматематичної
освіти
(STEM-освіти),
реалізація якої передбачена до 2027
року.
Що важливого в цій Концепції,
і чому розвиток STEM-освіти є таким
актуальним для України?

Згідно з Концепцією розвитку, навчальні методики
та навчальні програми STEM-освіти будуть
спрямовані на формування компетентностей,
актуальних на ринку праці, а саме:
•

критичного, інженерного й алгоритмічного
мислення,

•

навичок оброблення інформації й аналізу
даних,

•

цифрової грамотності,

•

креативних якостей,

•

інноваційності,

•

навичок комунікації та командної роботи.

STEM-освіта буде впроваджуватись із урахуванням
принципів особистісного підходу, а зміст освіти —
постійно оновлюватиметься відповідно до нових
наукових досягнень і вимог ринку праці.
Представники міністерства зазначають, що розробка оновленого типового переліку навчального
обладнання для шкільних STEM-лабораторій має
на меті забезпечити комплектацію кабінетів
сучасними технічними засобами навчання для того,
щоб зацікавити учнів, залучити їх до навчальнодослідницької, конструкторської та винахідницької
пошукової діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ШКІЛЬНОЇ STEM-ОСВІТИ: СВІТОВА ПРАКТИКА

ЧОМУ STEM-ОСВІТА
ВАЖЛИВА?

М

Г

етоди викладання STEM, які давно
вже застосовуються в кращих світових
закладах освіти, суттєво відрізняються
від традиційного на пострадянському просторі
підходу до природничо-математичної освіти. Вони
доводять учням, що наука — це не абстрактне,
нудне та здебільшого теоретичне заняття. Адже
наукові методи можна щодня застосовувати
у повсякденному житті, якщо розуміти їхню суть.
Результатом такого підходу до освіти стає логікокритичне мислення, зосередженість на творчому
аспекті розв’язування стандартних задач, цікавість
до вирішення реальних проблем суспільства.
Для того, щоб STEM-освіта стала способом
мислення та сформувала світогляд людини,
залучати до неї потрібно з раннього віку. Звісно,
ніхто не пропонує вчити трирічну дитину
кодуванню, адже STEM — це значно більше, ніж
роботи, програмування та групові наукові проєкти.

STEM У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Знайомство зі STEM у наймолодших школярів
побудоване навколо дослідження та розуміння
навколишнього світу й формування обізнаності
з основними напрямами та професіями STEM. Цей
початковий крок забезпечує інтегрований підхід
до навчання з поєднанням усіх чотирьох STEMдисциплін (Science — наука, Technology — технології,
Engineering — інженерія, Math — математика).
Головна мета — викликати в малюків цікавість до
навчання та науки, а не виконати певну кількість
заданих дослідів. Окрім того, саме в молодшій
школі важливо робити акцент на можливості
вивчення STEM не лише в закладі освіти, а й поза
межами шкільних стін.
STEM У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

На цьому етапі вивчення STEM-галузей дещо
ускладнюється, вимагаючи від учнів засвоєння
нових знань і навичок. Школярі продовжують
знайомитися з напрямками та професіями STEM
і дізнаватися, яких специфічних умінь та кваліфікації потребує та чи інша галузь. Саме на цьому
етапі учні починають потроху визначатися зі своїми
вподобаннями та пріоритетами майбутньої кар’єри.

STEM У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Програма навчання зосереджена на практичному
застосуванні здобутих навичок, поглибленню
знань за всіма чотирма напрямами STEM. Досліди
ускладнюються, їх виконання займає більше
часу, а сам проєкт покликаний знайти рішення
актуальних для людства проблем сьогодення:
розвитку альтернативної енергетики, зменшенню
забруднення планети, глобального потепління,
шляхів раціонального використання ресурсів тощо.
Учні фокусуються переважно на можливостях, які
надає STEM-освіта поза межами школи.
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лобальна економіка змінюється — і дуже
швидкими темпами. Деякі робочі місця зникають завдяки автоматизації, нові професії з’являються щодня внаслідок технологічного прогресу.
Постійний розвиток технологій впливає на спосіб
навчання учнів, змінює його, адаптуючи до
вимог сучасного світу. Тому навички, які школярі
здобувають, навчаючись за принципами STEM,
можуть забезпечити їм потужну базу для успіху: не
лише в школі, а й у подальшій професійній кар’єрі.
Сьогодні існує певний дисбаланс: значна частина
школярів і студентів у всьому світі ще не вивчає
STEM і не розглядає кар’єру, пов’язану з цим. Це
викликає значну стурбованість, адже саме зараз
тисячі, мільйони молодих людей здобувають
спеціальності, які практично зникнуть або
докорінно зміняться через автоматизацію вже
протягом наступних 10–15 років.
АНАЛІТИЧНІ НАВИЧКИ:

кваліфікації та навичок у галузі науки, техніки та
математики. Тому, щоб достойно конкурувати на
міжнародному ринку праці, українські школярі
повинні вже з молодшого шкільного віку навчатися
за принципами STEM.

STEM-ОСВІТА: УКРАЇНСЬКІ
РЕАЛІЇ

Незважаючи на те, що українські
школи лише розпочинають підготовку
до роботи за принципами STEM, уже
очевидні деякі типові особливості
впровадження нової для нас STEMосвіти:
1.

Невідповідний рівень матеріальнотехнічного забезпечення закладів
освіти.

2.

Хибне розуміння всіма учасниками
освітнього процесу суті освіти за
новими стандартами.

3.

Неготовність вчителів до принципово нового обладнання та методик
викладання.

аналіз та інтерпретація інформації та оцінка
найкращого напрямку дій;
НАУКОВІ НАВИЧКИ:

розуміння складних наукових понять та систем;
МАТЕМАТИЧНІ НАВИЧКИ:

точний збір та аналіз даних; застосування
математичного апарату для розв’язування задач;
ТЕХНІЧНІ НАВИЧКИ:

усунення несправностей та налагодження
складної технологічної системи або ремонт
машини.
Освіта STEM виховує критичне мислення, підвищує
наукову грамотність та дає можливість для
розвитку наступного покоління новаторів.
Передбачається, що в найближчі роки приблизно
75% усіх нових робочих місць потребуватимуть

ЯК ОБЛАДНАТИ STEMЛАБОРАТОРІЮ В
ПОСТРАДЯНСЬКІЙ ШКОЛІ

Л

ише сучасні, щойно побудовані «з нуля»
заклади освіти повністю відповідають
технічним вимогам для реалізації STEMнавчання. Їхні просторі приміщення можна хоч
зараз перетворювати на сучасні лабораторії,
укомплектовані всім необхідним для проведення
дослідів і знайомства з інноваціями.
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Більшість же українських шкіл, намагаючись
обладнати STEM-лабораторію згідно з наказом
МОН № 574 «Про затвердження Типового переліку
засобів навчання та обладнання для навчальних
кабінетів і STEM-лабораторій», втрачають свій
ентузіазм ще на початковому етапі. Де
в переповненому маленькому кабінеті розмістити
велику мультимедійну панель, що потрібно
для фото-відеостудії, за які кошти придбати
всі цифрові верстати з витратними матеріалами
на цілий рік, рекомендовані міністерством?
Радує те, що підтримка STEM-освіти на
державному рівні передбачає фінансову підтримку
та забезпечення необхідними для закупів коштами всіх шкіл, хай навіть і поступово.

Щодо облаштування шкільних кабінетів
під STEM-лабораторії, пропонуємо дотримуватися наступних порад:
•

•

•

Парти та інші меблі повинні бути
влаштовані так, щоб забезпечити школярам
максимальну мобільність під час роботи
над проєктами: наприклад, забезпечте
широкі проходи між робочими столами.
Або подбайте про створення робочих
осередків під кожен окремий проєкт або
вид діяльності.
Співпраця є важливою складовою будьякого проєкту або діяльності STEM. Клас
повинен розташовуватися так, щоб учні
мали можливість працювати в різних за
розмірами групах. Зверніть увагу на зручні
одномісні парти, що за потреби групуються
в модулі.
Дуже полегшить учням процес навчання
адекватно підібрана сучасна візуалізація.

Що ж стосується навчальних роботів, мехатронних
систем, використання 3D-технологій і можливостей програмування, то тут оснащення лабораторій
обмежується не так потребами та бажаннями
вчителя, як коштами, виділеними на закупівлю.
Обрати із величезного асортименту інноваційних
навчальних засобів складно, особливо за умов

обмеженого бюджету. Саме тому в компанії B-Pro
існує окремий методичний відділ, спеціалісти
якого завжди готові фахово допомоги в оптимальному
обладнанні
STEM-лабораторій.
По-друге, за потреби розробити урок за принципами STEM-освіти можна й без застосування
інноваційного обладнання. Це, звісно, вимагає
від учителя додаткових зусиль і фантазії, але для
творчого педагога не є нездоланою перешкодою.
Зокрема, можна скористатися й ідеями закордонних колег:
ДЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ДЛЯ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Та ж сама Аманда Робб пропонує дослід
і з електрохімії: дослідити, чи можна
використовувати картоплю як джерело енергії для
живлення невеликого годинника.
У ході експерименту ви матимете можливість
обговорити з учнями хімічний склад картоплі,
закони окисно-відновних реакцій та принцип дії
гальванічних елементів. А знадобиться для цього
небагато: дві великі картоплі, ніж, мідний дріт,
цвяхи, вкриті цинком, затискачі-крокодили та
маленький цифровий годинник.

Вас може зацікавити експеримент «Як зробити
ракету з паперу?» Венді МакДугал, вчительки
біології та магістерки в галузі освіти.
Аеродинаміка в початковій школі? Чому б ні!
Вам знадобиться лише папір, клейка стрічка,
ножиці й соломинки — і ваші учні вже інженери,
які досліджують різні конструкції космічних
кораблів та їхній зв’язок із дальністю польоту.
Венді МакДугал,
експеримент «Як зробити
ракету з паперу?»

ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Аманда Робб, вчителька біології, яка здобула
ступінь магістерки в медичній школі Тафтса
з клітинної та молекулярної фізіології, пропонує
зробити автомобіль з канцелярської гумки.
Це справжній інженерний проєкт, який
дозволить учням наприкінці уроку зрозуміти
закон збереження енергії та його практичне
застосування.
Дороге інноваційне обладнання? Лише лінійка,
соломинки, зубочистки, гумки, шило, ножиці,
кришки від пляшок і гарячий клей.
Аманда Робб,
автомобіль з канцелярської
гумки
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Аманда Робб,
дослід і з електрохімії

Спробуйте, і ви переконаєтесь, що для STEMосвіти головне — не величезна лабораторія
з інноваційною технікою та дорогими меблями,
а ідеї вчителя та його бажання передати дітям жагу
до знань і дослідження світу.

STEM І СТЕРЕОТИПИ

Д

івчата в STEM — актуальна тема чи
не для кожної країни, де навчаються
за цим методом. Не оминуло стереотипне розуміння природничо-математи-чної
освіти й Україну. Та чи дійсно є підстави вважати,
що STEM — це швидше для хлопців?
Дослідження показують, що вже у віці
5–6 років сприйняття дівчатами предметів
STEM та навчання на основі STEM починає
змінюватися. І однією з причин є саме суспільна
думка, особливо — висловлювання батьків
і вчителів. Дівчатка можуть підсвідомо
менше цікавитися наукою, почати втрачати
впевненість, вважаючи, що STEM — це те, що
добре вдається лише хлопчикам, а не сфера,
в якій лідером може стати дівчинка.
Це сприйняття може суттєво вплинути на
результати навчання та навіть на вибір професії
після закінчення школи.

Але це — просто стереотип, міф, який потрібно
розвінчувати якщо не з перших років життя
дитини, то хоча б з першого класу шкільного
навчання. Тому завдання кожного вчителя —
наголошувати
на
рівних
можливостях,
здібностях, талантах дітей у STEM, незалежно
від їхньої гендерної належності.

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ —
ЗАПОРУКА УСПІХУ КОНЦЕПЦІЇ
РОЗВИТКУ STEM

Я

к бачимо, досвід багатьох країн свідчить:
STEM — це не лише сучасні шкільні лабораторії
з інноваційним обладнанням (хоч це і важливо
для повноцінного навчання). STEM — це, передусім,
філософія, погляд на життя та ставлення до навколишнього світу. І лише вчитель може стати для
школярів провідником у світ безмежних можливостей науки та технологій, не просто проводячи
цікаві досліди, а й допомагаючи змінити мислення
та щодня розширювати горизонти.
Є багато простих, але від того не менш захопливих
речей, які ви можете реалізовувати в класі, щоб
уже зараз зробити власний внесок у розвиток
STEM-освіти в Україні.
Заохочуючи дитину ставити запитання, ви спонукаєте її до активної участі в навчанні та допомагаєте
зрозуміти навколишній світ. Коли діти запитують
«чому?» — не давайте їм одразу ж готову відповідь.
Натомість стимулюйте пізнавальний інтерес та хід
думки альтернативними запитаннями та ідеями,
спрямованими на самостійні пошуки відповіді.
Ми ж зі свого боку завжди раді надати вам
кваліфіковану допомогу у підборі обладнання для
STEM-лабораторій, експертні поради та методичну
підтримку, доставити, встановити й налаштувати
інноваційну
техніку,
провести
інструктаж
із використання новітнього обладнання.
STEMлабораторія
під ключ
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МАТЕМАТИКА
ЯК НЕ ЗАГУБИТИСЯ В ПІДГОТОВЦІ ДО ЗНО
МАТЕМАТИКА

В

ідповідно до наказу МОН №1369
«Про затвердження Порядку проведення
державної
підсумкової
атестації» з 2021 року складання ЗНО
з математики стає обов’язковим для всіх
учнів, що здобувають повну загальну
середню освіту. Отже, хочуть вони того
чи ні, а до вивчення цієї науки в школі
доведеться поставитися серйозно. І це
добра новина.
Проте ЗНО — палиця на два кінці, адже
з ним вивчення цієї фундаментальної
науки може перетворитися на механічну
підготовку до тесту, коли обсяг та
аспекти розгляду теми визначатимуться
її наявністю чи відсутністю в підсумковому
тестуванні.
Водночас за вимогами реформи НУШ,
рекомендаціями Європейського парламенту та Ради Європи, вивчення математики
в школі має сприяти формуванню в учнів
ключових компетентностей сучасної людини: здатності мислити критично, аналізувати, ухвалювати рішення й пропонувати
ідеї для розв’язання проблем, а також умотивованості до навчання впродовж життя.
Як же реалізувати ці дві мети навчання
математики в школі — суто утилітарну
та стратегічну, — що однаково важливі
для подальшої успішної реалізації учня?
Допомогти можуть рекомендації PISA —
сформовані
на
основі
багаторічних
досліджень якості освіти, проведених
у понад 80 країнах світу.

1

Диференційоване навчання

Найпоширенішою формою навчання математики
не тільки в Україні, але й загалом у світі, є повна його
скерованість учителем. Тобто зазвичай саме вчитель
визначає обсяг, зміст та форми роботи на уроці.
І загалом такий підхід дає свої позитивні результати
— щоправда, якщо мова йде про засвоєння понять
та розв’язування задач лише на базовому рівні.
А з ускладненням завдань, як свідчать дослідження, така організація занять втрачає ефективність
й кращі результати показує вже диференційоване
навчання, що передбачає взаємодію, орієнтовану
на учнів, залучення їх до різних видів активностей
з урахуванням індивідуальних здібностей. Це може
бути робота в малих групах, оцінювання учнями
власних результатів навчання, виконання тривалих
дослідницьких проєктів чи використання сучасних
мультимедійних технологій на уроках.
Отже, для поступового просування у вивченні
від простого до складного вчителеві варто
добре володіти обома інструментами навчання
математики й вчасно переходити від традиційних
форм побудови та контролю за ходом уроку
до більш варіативних, відкритих взаємодій між
учнями й вчителем та учнями всередині мікрогруп.
За такого підходу диференційовано варто також
підбирати й змісту навчального матеріалу,
враховуючи рівень та індивідуальні особливості
розвитку учнів у класі.

2

Мислити, а не оволодівати
інформацією

Не є новиною, що зазубрити математику неможливо. Це стосується зокрема й підготовки до
тестів ЗНО. Проте значна частина учнів
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у вивченні математики досі покладається лише на
запам’ятовування — і тому вчителеві слід особливо
наполегливо заохочувати їх до мислення, а не
механічного зубріння формул і теорем.
Навіть якщо в подальшому житті математика
не знадобиться всім учням, вміння міркувати
математично тільки допоможе їм досягти успіху
в будь-якій галузі сучасного гіперінформатизованого світу.
Цікаві задачі, нестандартні формулювання, моделювання життєвих ситуацій та спирання на
попередній життєвий досвід, міжпредметні зв’язки,
рівність та сприятлива атмосфера обміну думками
без страху помилитися мають стимулювати учнів
до глибшого розуміння суті математики. Адже
формули, умовні позначення та цифри є лише
засобом вираження ідей, а не метою навчання.

3

Розумний баланс між «чистою»
та прикладною математикою

Питання суті математики, а отже й того, на чому
концентрувати увагу під час її вивчення: практичних
аспектах математичних теорій чи на абстрактній
«чистій» математиці — тема для постійної дискусії
науковців та вчителів-математиків. І підхід до розв’язання цієї проблеми різний у різних країнах світу.
Прикладна математика, без сумнівів, має більший
потенціал до зацікавлення учнів, адже завжди
дає відповідь на найскладніше питання навчання:
«А де це знадобиться в житті?» І саме прикладна
математика є основою для багатьох галузей науки,
інженерії, технологій та навіть повсякденного
життя.
Водночас, за даними досліджень PISA, кращі
результати в оволодінні математикою показують
освітні системи, де переважає навчання не
практичній, а «чистій» абстрактній математиці.
Отже, з одного боку, згідно з актуальними освітніми
стратегіями, навчання має бути максимально

спрямоване на формування практичних компетенцій учнів, але через специфіку предмета
математики бачимо, що кращі результати дає
вивчення абстрактних концепцій. Тож і в навчальній
програмі з математики загалом, і на кожному
окремому уроці варто зберігати розумний баланс
між обома підходами до її вивчення.

4

Задачі, задачі, задачі

Оволодіти математикою — це передусім навчитися
застосовувати її закони на практиці, а не знати
напам’ять основні теореми й поняття. Тільки
самостійне розв’язування задач може допомогти
учням насправді зрозуміти суть математичних
концепцій та активувати їхній пізнавальний інтерес
до подальшого пізнання цієї науки. Причому
розуміння математичної задачі не слід звужувати
лише до такої, що представлена умовою
в підручнику. Варто пропонувати учням багато
різних задач, зокрема і з прикладної математики,
які б дозволили навчитися застосовувати отримані
знання для розв’язування конкретних проблем,
переносити абстрактні поняття математичних
теорій в реальний світ, і навпаки — моделювати
справжні
проблеми
засобами
математики.
Власні дослідницькі проєкти, представлення
задач в різних контекстах, самостійне написання
задач учнями, обговорення реальних життєвих
ситуацій з точки зору математичних проблем —
це все дієві інструменти навчання через практику
розв’язування задач.

Наприклад, ось такою життєвою ситуацією
можна спонукати дитину до вивчення площі
круга:
У піцерії пропонують два види круглої піци
однакової товщини, але різного розміру.
Діаметр меншої піци дорівнює 30 см,
і вона коштує 60 грн. Діаметр більшої піци
дорівнює 40 см, і вона коштує 80 грн. Яку
з піц вигідніше купити?
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5

Урізноманітнення навчальних
завдань

Не варто забувати також і про те, що різні учні
в одному класі мають різні можливості до навчання.
Тому на уроці не обійтися без додаткових завдань
чи варіацій однієї задачі різного рівня складності —
як для тих учнів, яким навчання дається легко, так
і для тих, хто потребує більше часу на розуміння
й міркування.

Наприклад, візьмемо звичайну задачу
з підручника математики для 5 класу:
Дід Остап продав 15,8 кг вишень
по 20,5 грн за кілограм і 20,5 кг
по 16 грн за кілограм. За які фрукти він
уторгував більше грошей і на скільки?
І спробуємо додати до неї трохи гумору:
Дід Остап продавав сливи. Спочатку він
продав 15,8 кг по 20,5 грн за кілограм,
а решта 20,5 кг слив виявилися червивими,
й він уступив їх по 16 грн за кілограм.
Таке формулювання може викликати в учнів
більший інтерес й спонукатиме до подальших
інтерпретацій сюжету, а вмілий вчитель легко
скерує учнівську фантазію в конструктивне математичне річище. Можна, наприклад, доповнивши
задачу додатковими відомостями, визначити
масу всіх хробаків, яких дід Остап продав разом зі
сливами. Чи порахувати, скільки збитків наробив
дідові кожен окремий хробак.
Загальновизнано, що такі елементи гри та емоційної забарвленості добре впливають на рівень
зацікавленості та запам’ятовування інформації.

6

Не боятися складних завдань

Вважається, що складні завдання відлякують від
вивчення математики. І це насправді так, якщо
мова йде про учнів, які мають слабко розвинені
математичні компетентності. Водночас саме
складні завдання заохочують учнів мислити
глибше, шукаючи розв’язок, зосереджуватися
на методі отримання відповіді, шляху до неї,
а не самій відповіді як меті навчання. Як свідчать
дослідження, шанси учнів на успішне розв’язання
такої задачі лише збільшуються в порівнянні
з розв’язуванням простіших завдань — внаслідок
явища когнітивної активації.
Причому складна задача не завжди означає
формальну складність умови чи необхідність
застосування громіздкого математичного апарату
для розв’язування. Як-от у випадку знаменитої
задачі проф. Володимир Арнольда про книжкового
хробачка (з приміткою автора: «Ця топологічна
задача з неймовірною відповіддю геть недоступна
академікам, проте деякі дошкільнята легко з нею
впораються»):

На книжковій полиці поруч стоять два
томи: перший і другий. Сторінки кожного
тому разом мають товщину 2 см, а кожна
обкладинка — по 2 мм. Хробачок прогриз
(перпендикулярно до сторінок) хід від першої
сторінки першого тому до останньої
сторінки другого тому. Яка довжина цього
ходу?
Підказка: ні, не 4 см 4 мм.
Тож головне у складних задачах — думати й додумуватися, а відтак щиро радіти процесу пізнання.
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Застосування інноваційних
засобів навчання

Ще донедавна була поширеною думка, що
математика є однією з найдешевших наук, адже
для роботи математикові достатньо мати лише
папір та ручку, а для навчання — дошку й крейду.
Утім, зацікавити вчитися сучасних дітей лише
крейдою — завдання не з простих. А тому
в пригоді стануть інноваційні засоби навчання,
такі як програми динамічної геометрії, графічні
калькулятори, спеціальні пакети програмного
забезпечення з математики, 3D-моделі та інше —
такі
інструменти
покликані
не
лише
підвищити інтерес і мотивацію до вивчення
математики
чи
візуалізувати
абстрактні
математичні поняття, але й значно спростити
механічні обрахунки, пришвидшити процес
аналізування та прогнозування шляхів розв’язування задач.

8

Не обмежуватися рамками
програми

Справді, кожен учитель зобов’язаний виконати
в повному обсязі всі вимоги програми. Але це аж
ніяк не означає обмеженість. Навчальна програма
— це план дій, реалізація якого залежить не
лише від того, що запропонував той чи інший
автор підручників, а передовсім саме від учителя,
його вмотивованості до навчання дітей задля
їхньої кращої підготовленості до життя, а також
підвищення рівня загальної математичної культури.
В якій послідовності викладати навчальні теми,
який зв’язок вибудовувати між ними та іншими
предметами, який зміст вкладати у формули
та концепції — доречні відповіді на ці запитання
здатні суттєво допомогти в розумінні учнями
не тільки математики як такої, але й глибини
її проникнення в сучасний світ та необхідності
або ні математики для подальшого життя та
професійної кар’єри.

9

Чому акцент на математиці
важливий?

Вивченню математики в українській системі
освіти завжди приділялося достатньо уваги —
цей предмет був обов’язковим до вивчення навіть
у гуманітарних ліцеях і закладах вищої освіти.
Вважалося, що рівень викладання математики
в школах досить пристойний, а учні мають ґрунтовні знання з цього предмета, порівняно навіть
із європейськими та американськими школярами.
На ЗНО 2019 року випускники українських шкіл,
які обрали для тестування математику, показали
з цього предмета вкрай низькі результати: понад
18% учнів не подолали мінімальні порогові бали,
необхідні для вступу до вищих закладів освіти, —
це більш ніж 28 тис. випускників. Гіршими
виявилися лише результати з німецької мови —
а вона навіть не входить до переліку обов’язкових
до вивчення предметів.
Стало очевидно, що потрібно змінювати
усталені підходи до вивчення математики.
Отже, було вирішено наступний навчальний
рік 2020/2021 оголосити роком математики
в Україні. Це передбачало створення сприятливих
умов
для
сучасного
рівня
викладання
математики — із застосуванням ефективних
технологій формування математичних компетентностей досвіду держав, які демонструють
високі показники з математичної компетентності
за результатами міжнародного дослідження
якості освіти PISA.
Не зайвим на уроках математики буде говорити про
досягнення сучасних українських математикинь
Марини В’язовської, Катерини Терлецької, Олени
Ванєєвої — своїм успішним прикладом вони
можуть мотивувати учнів більше цікавитися
математикою та не здаватися перед перешкодами
на шляху пізнання.
І тоді навчання математики буде якісним не
тільки для успішного складання ЗНО, здобуття
майбутньої професії чи інших практичних цілей,
але й заради простого задоволення від процесу
пізнання та розв’язування цікавих задач.
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М

айже рік тому Кабмін ухвалив постанову
про перейменування шкільної дисципліни
«Захист Вітчизни» на «Захист України».

Чим було спричинене таке рішення? Тодішня
міністерка освіти й науки Ганна Новосад надала
вичерпну відповідь:

«Наша освіта довго наслідувала
радянську парадигму, і предмет
«Захист Вітчизни» — один із
проявів цього. Це неправильно, що
на п’ятому, практично шостому
році війни ми досі не спромоглися
замінити абсолютно радянську
назву предмета «Захист
Вітчизни» на «Захист України».
Це важливий акцент, і я рада,
що ми нарешті його поставили.
Тепер не менш важливе завдання
— покращувати зміст цього
предмета і матеріально-технічне
забезпечення шкіл».

«ЗАХИСТ УКРАЇНИ»: НОВА
НАЗВА ЧИ НОВИЙ ПІДХІД ДО
ВИКЛАДАННЯ?
«Захист України» — предмет, обов’язковий для
вивчення в 10–11 класах загальноосвітніх шкіл.
Його головна мета — підготувати юнаків та юнок до
відстоювання своєї країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях. Учні вивчають основи захисту
держави як на уроках, так і під час навчальнопольових та навчально-тренувальних занять.
Оснащення кабінету «Захист України» дуже
різноманітне: це навчальні гранати, протипіхотні
міни, пневматичні гвинтівки з комплектами куль,
бронежилети та захисні окуляри, топографічні
карти, медичні аптечки та набори інформаційних
стендів. З Типовим переліком засобів навчання та
обладнання для навчальних кабінетів предмета
«Захист України» закладів освіти, які забезпечують
здобуття повної загальної середньої освіти, можна
ознайомитися на сайті Міністерства.

Зміни планувалися не лише у назві предмета.
За словами міністерки, важливо, щоб цілі, які
були закладені в оновлений «Захист України»,
відображались і в підручниках, за якими навчаються
учні. Так зміни стануть системними і ґрунтовними.
«Саме для цього ми розпочали зміну підходів до
експертизи та виготовлення підручників. Повна
трансформація триватиме декілька років, але для
нас надзвичайно важливо зробити цей процес
якісно», – додала пані Новосад.

Інтерактивний стрілецький тир

Які ж зміни відбулись у викладанні «Захисту
України» та оснащенні предметних кабінетів
у школах протягом року? Ми вирішили дізнатися
детальніше та розпитали керівників закладів
освіти, вчителів і батьків учнів старших класів.

Втім, однією з найважливіших змін в оснащенні
традиційних шкільних кабінетів «Захисту України»
стала поява в школах спеціальних комплектів
навчального обладнання та програмного забезпечення «Інтерактивний тир».
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ІНТЕРАКТИВНИЙ ТИР ДЛЯ «ЗАХИСТУ УКРАЇНИ»

Інтерактивний стрілецький тир — це
комплект навчального обладнання,
повністю готовий до використання
без додаткового оснащення. До нього
входять:

Чи виникають у вчителів або
учнів складнощі у використанні
інтерактивного тиру? На що звертають
увагу клієнти?

КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА

•

персональний комп’ютер вчителя
БАЗОВИЙ КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ:

•

комплект програмного забезпечення
«Захист України»

•

пістолет

•

макет автомата

•

web-камера з інфрачервоним
фільтром

— Іноді під час експлуатації інноваційного
навчального обладнання можуть виникнути
певні труднощі — особливо якщо це перше
використання. Адже практично в жодному
закладі освіти немає спеціаліста, який допоміг
би коректно провести первинне налаштування
та синхронізацію елементів тиру. Серед
найпоширеніших незручностей наші клієнти
зазначають
необхідність
проводити
налаштування під час кожного ввімкнення, потребу
в калібруванні, незначні затримки між пострілом
і реакцією на нього тощо.

ПРЕЗЕНТАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

•
•

мультимедійний довгофокусний
проєктор
проєкційний екран

Чи легко вчителям предмета «Захист
України» користуватися сучасними
інтерактивними технологіями? Ми
дізналися про це в представників відділу
супроводу клієнтів компанії B-Pro —
адже саме до них звертаються клієнти
по допомогу.

Як уникнути подібних технічних
нюансів використання інтерактивного
стрілецького тиру?

— Ми вирішили, що найкращим рішенням стане
професійна сервісна й методична підтримка:
монтаж, налаштування та підключення тиру
й проведення навчання вчителів та інструктажу
щодо особливостей використання нового для них
обладнання. Окрім того, керівництво компанії
ухвалило рішення надавати цю послугу безкоштовно
для всіх клієнтів — щоб сучасні технології в навчанні
змогли собі дозволити ще більше закладів освіти
у всіх куточках України. Тож тепер подібних скарг
більше немає.

Чи дійсно такі заходи допомагають вчителям
і роблять роботу з інтерактивним тиром
простішою? своєю думкою поділилася Лариса
Чекмарьова, директорка КЗ «Красноріченський
ЗЗСО І-ІІІ ст.», де спочатку виникли певні
складнощі з інтерактивним тиром.

Ларисо Володимирівно, чи вдалося
вирішити проблему з інтерактивним
обладнанням?

— Я дуже задоволена сервісом компанії B-Pro.
Представники відділу супроводу клієнтів швидко
реагують на наші потреби, в нас із ними постійний
зв’язок, всі проблеми можна відразу обговорити.
Вони ж і встановили цю техніку. І хоча спочатку
були деякі проблеми з комплектуванням
інтерактивного тиру — ми швидко домовилися
та провели оперативну заміну того, що нас не
влаштовувало. Тобто в плані організації проблем
майже не існує.
Окрім того, пані Лариса додала, що інтерактивний
тир у школі тепер використовують не лише згідно
з затвердженою МОН програмою вивчення
«Захисту України»:

—
Ми
створили
сучасний
військовоспортивний гурток, де ведеться підготовка
учнів до змагань, тож комплекс використовується не тільки на уроках.

ХТО ВИКЛАДАЄ «ЗАХИСТ
УКРАЇНИ»?

П

роблема матеріально-технічного забезпечення
шкіл
сучасним
навчальним
обладнанням, як виявилося, не головна

для викладання «Захисту України» в школах.
Адже завдяки фінансуванню держави стан
кабінетів поступово приходить у відповідність
вимогам.
Практично всі респонденти звертали увагу на
інше: нестачу кваліфікованого викладацького
складу з цього предмета. Така ситуація виникла
не враз: викладання «Захисту Вітчизни» зазвичай
було віддано на відкуп вчителям основ безпеки
життєдіяльності, фізкультури, трудового навчання — як додаткової дисципліни.
Чому так склалося? Викладання цього предмета
передбачало мале навантаження: в програмі
на нього передбачено лише півтори години на
тиждень. (10 клас — по 1,5 години протягом
навчального року; 11 клас: в першому
семестрі — по 1,5 години, а в другому семестрі —
по 1 годині та ще 18 годин на проведення
військово-польових занять).
Зрозуміло, що за таких умов викладання
«Захисту України» не забезпечує кваліфікованому
викладачеві достойний рівень оплати праці.
Але саме кваліфікація та професійна військова
підготовка
викладача
цього
предмета
є надзвичайно важливою. Адже міністерство
передбачає, що зміст програмового матеріалу
«Захисту України», залежно від матеріальної бази,
регіональних особливостей та інших факторів,
може бути змінений вчителем — до 20% від
загального обсягу програми.
Тож якщо ми дійсно хочемо змінити підхід
до вивчення «Захисту України» та виховати
школярів справжніми патріотами своєї держави,
свідомими
громадянами,
що
спроможні
захистити її незалежність, то потрібно дбати
не лише про сучасне обладнання кабінетів,
а й про залучення до навчального процесу
професіоналів з належним рівнем військової
підготовки, з реальним бойовим досвідом.
Саме за таких умов (а не просто змінивши назву
предмета в шкільному розкладі) нам вдасться
нарешті досягнути якісних позитивних змін.
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3D-ЗАСОБИ НАОЧНОГО
НАВЧАННЯ
ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ
ШКОЛИ

ОГЛЯД ОСВІТНІХ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ MOZAWEB І LIFELIQE

«Краще один раз побачити, ніж сто разів
почути», — говорить народне прислів’я про
основоположний дидактичний принцип
навчання — наочність. Вперше на її важливості в навчальному процесі звернув
увагу ще Ян Амос Коменський у XVII ст.,
але й до сьогодні ця проблема не втратила
актуальності.
Зокрема, в Україні — про це свідчать
результати наймасштабнішого дослідження стану освіти, проведеного 2018
року Міжнародною програмою з оцінки
досягнень учнів (PISA). У звіті рекомендовано особливу увагу приділити
ширшому використанню інформаційнокомунікаційних
технологій
під
час
навчання, оновленню наочних засобів
навчання біології, астрономії, географії та
поповненню віртуальних фізичних і хімічних лабораторій.
За теперішнього розвитку засобів навчання
та поступової інформатизації шкіл зробити
це простіше, ніж здається. Адже віртуальні
наочності стають дедалі доступнішими.
І саме про особливості роботи з ними
ми поговоримо — на прикладі лідерів
у галузі інноваційного цифрового навчання,
застосунків mozaWeb і Lifeliqe.

ЩО ТАКЕ MOZAWEB І LIFELIQE

П

латформи mozaWeb і Lifeliqe є мультидисциплінарними електронними засобами
навчального призначення. Їх можна використовувати на уроках фізики, хімії, біології,
математики, астрономії, географії, інших предметів,
а також у початковій школі.
Основна спрямованість програм — візуалізація
навчального матеріалу. В базах обидвох платформ
містяться сотні 3D-моделей, мікрофотографій,
відео, планів уроків, підручників та іншої необхідної
в навчальному процесі інформації. Програми
дозволяють працювати з технологіями доповненої
та віртуальної реальності. На основі наявних
матеріалів можна конструювати уроки, проводити
презентації, складати тестові завдання, залучати
учнів до інтерактивної роботи та розв’язувати інші
необхідні в навчальному процесі завдання.
Сучасні віртуальні навчальні моделі mozaWeb
і Lifeliqe володіють невичерпним дидактичним
потенціалом: за їхньої допомогою можна
опинитися в лабораторії Марії СклодовськоїКюрі, прогулятися Акрополем у V ст. до н. е.,
продемонструвати явища та об’єкти, недоступні
для вивчення в реальних умовах, як-от «живого»
динозавра чи модель термоядерного реактора.
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ПЕРЕВАГИ 3D-ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ

ПРО ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

П

О

ро переваги використання 3D-моделей
у навчанні свідчить дослідження професорки
Анні Бемфорд (Міжнародна дослідна
агенція, Великобританія), яке вона провела
у школах
семи країн Європи в 2011 році.
З’ясувалося, що в класах, де застосовувалися
3D-матеріали на уроках:

Попри очевидну візуальну привабливість, 3Dмоделі мають також й цілий ряд інших дидактичних переваг: їх можна обертати на 360ᵒ, пересувати, змінювати розміри, виділяти окремі
групи м’язів, переглядати з текстовою інформацією чи аудіосупроводом, переходити на інші
пов’язані об’єкти тощо.

86%

у 86% учнів підвищилася якість засвоєння
навчального матеріалу

З необхідного обладнання найкращим рішенням
буде оснащення кабінету мультимедійним комплексом: учительським ноутбуком й інтерактивною
панеллю чи ноутбуком, проєктором і мультимедійною дошкою.

Програми mozaWeb і Lifeliqe мають простий та
зручний інтерфейс, тож опанувати їх під силу навіть
недосвідченому користувачеві. Крім того, нашими
фахівцями розроблено детальну інструкцію з користування Lifeliqe.

у 17% покращилася успішність

83%

Система віртуальної реальності

Одначе варто розуміти, що 3D-візуалізації —
лише інструментарій навчання, і жодне сучасне
обладнання та програмне забезпечення не здатне
замінити на уроці живих творчих ідей вчителя.

83% опитаних отримали задоволення від навчання
із застосуванням 3D-технологій
Крім того, зросла зацікавленість учнів предметом,
їхня залученість, мотивація до навчання, збільшилася кількість дискусій щодо навчального
матеріалу, підвищився рівень довгострокового
запам’ятовування.

Порівняймо для прикладу ілюстрацію в підручнику
з біології для 8 класу до розділу «Опора та рух»
та відповідні моделі програм mozaWeb і Lifeliqe.

бов’язковою умовою для роботи з бібліотеками віртуальних наочностей mozaWeb
і Lifeliqe є наявність сталого підключення
до мережі Інтернет. Якщо ж ваша школа досі не
підключена до Інтернету, в пригоді стане офлайнзастосунок mozaBook.

Якщо в закладу освіти є можливість придбання
окулярів доповненої реальності, вони також не
будуть зайвими на уроках з 3D.

17%

3D давно вже стали невід’ємною частиною
сучасного світу, тож немає нічого дивного в тому,
що можливості цієї технології об’єктивно переважають будь-які традиційні канали передавання
інформації.
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3D-моделі дозволяють застосовувати інтерактивні
методи роботи, поєднують навчання з практикою,
і вивчення навчального матеріалу відбувається
значно жвавіше та ефективніше.

Для ефективного використання віртуальних
наочностей педагоги мають бути готовими до
перегляду власної методики побудови уроку. Адже
інтегрування нової технології не лише підвищує
візуальну привабливість навчального матеріалу,
це змінює види активностей учнів, розставляє
нові акценти на досліджуваних явищах, дозволяє
вивчати їх глибше та детальніше. А тому сам
вчитель повинен заглибитися в тему, актуалізувати
власні знання та педагогічний арсенал.
Практика свідчить, що застосування 3D-наочностей
значно зменшує час вивчення теми, і постає
природна проблема якісного й ефективного
наповнення уроку додатковими активностями,
завданнями чи контентом.

Інтерактивна дошка-панель виробництва B-Pro
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LIFELIQE ЧИ MOZAWEB — ЩО ОБРАТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ?

О

тже, якщо ви готові до нових професійних
викликів, то що обрати: mozaWeb чи
Lifeliqe?

Однозначної відповіді на це запитання немає, бо
платформи не дублюють одна одної та в своїй
основі мають різні підходи до навчального використання.
Першою тут впадає в око суто візуальна відмінність:
рівень деталізації 3D-моделей mozaWeb значно
перевищує Lifeliqe.
Крім того, в mozaWeb більша частина матеріалів
має аудіосупровід українською мовою, тоді як
моделі Lifeliqe супроводжуються лише текстовими
інформаційними довідками (теж українською).
Попри приблизно однакову кількість 3D-моделей,
MozaWeb переважає Lifeliqe і за наповненістю
бібліотеки іншим навчальним контентом: у базі
програми понад 1100 навчальних відео, майже
120 навчальних ігор, 800 аудіофайлів, 5300
зображень, 200 презентацій уроків та навіть трохи
підручників.
Lifeliqe натомість має значно більше розроблених
уроків — майже 800. Щоправда, всі вони доступні
лише англійською мовою.
Але стверджувати, що якась із цих програм має
суттєву перевагу над іншою, не можна.
Річ у тім, що ліцензія mozaWeb накладає суттєві
обмеження на використання програми: з одним
ключем її можна встановити й використовувати
лише на одному пристрої. Тобто, активізувавши
застосунок, скажімо, в кабінеті біології, з ним не
можна буде працювати на комп’ютері в кабінеті
фізики, хімії, географії чи початкової школи. Тому
потрібно або купувати одночасно кілька ключів,
або мати один переносний ноутбук і домовлятися
з колегами про його чесний «поділ».

MozaWeb не дозволяє також виконувати будь-які
експортні дії зі своїм контентом: ніяких зображень,
завантажень та гіперпосилань. Один пристрій.
Один доступ. Крапка.
А от Lifeliqe значно демократичніший у своїй
політиці. В цій програмі немає прив’язки ключа
ліцензії до конкретного пристрою. Тобто за
логіном і паролем застосунок можна запускати
на будь-чому й будь-де. Також, крім використання
на учительському пристрої, ліцензія дозволяє
відкривати програму одночасно на 35 пристроях
учнів. А це означає, що цілий клас може працювати
з програмою не лише біля мультимедійної панелі,
але й з місць, наприклад, на власних смартфонах.
В Lifeliqe є також можливість копіювати
зображення, ділитися ними в Google Classroom,
Microsoft Teams, зберігати на Google Drive чи
деінде, давати прямі посилання, генерувати QRкоди для входу, експортувати матеріали для
підготовки презентацій, планів уроків тощо.
Хоча статистичні показники обидвох застосунків
можуть бути не найкращими порадниками
для вибору. Бо ж працювати доведеться не
з кількісними показниками, а з конкретною
темою на конкретному уроці в конкретній школі.
А тому варто розуміти, зміст якого із застосунків
найповніше відповідатиме навчальним потребам
у кожному індивідуальному випадку.
Для цього mozaWeb і Lifeliqe надають можливість
практичного ознайомлення з продуктом в тестовому режимі.
Сподіваємося, завдяки цьому огляду ви зможете
зробити зважений вибір на користь однієї чи
іншої платформи. І цей вибір буде однозначно за
використання 3D-наочностей на уроках.
Якщо ж у вас лишилися будь-які питання щодо
технічного забезпечення чи обладнання — без
вагань телефонуйте нашим консультантам, вони
з радістю дадуть вичерпні відповіді. Адже наша
спільна місія — робити школу кращою!

3D-засоби наочного навчання: огляд освітніх онлайн-платформ mozaWeb і Lifeliqe
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НУШ-2020
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО ЕТАПУ МОНІТОРИНГУ
ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ
КАТАЛОГ
ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ

2019/2020 навчального року ГО «Центр підтримки
освітніх реформ» спільно з Командою підтримки
реформ МОН за ініціативи Міністерства освіти
і науки України, за підтримки Швейцарської агенції
розвитку співробітництва та міжнародного фонду
«Відродження» провели комплексне дослідження
ефективності впровадження освітньої реформи
в Україні.

Моніторинг регулювався наказом Міністерства освіти і науки України №1274 від
8 жовтня 2019 року «Про затвердження програми
проведення
моніторингового
дослід-ження
впровадження реформи «Нова українська школа» у
закладах загальної середньої освіти».

В межах моніторингу експерти провели
спостереження за уроками з різних
навчальних предметів:

У проведенні першого етапу моніторингу
взяло участь 149 закладів освіти (одна школа
відмовилася від проведення дослідження):

25

125

УРОКИ

133

220

— уроки української мови та/або літературного читання
— уроки математики
— уроки курсу «Я досліджую світ» або
природознавства/основ здоров’я/трудового навчання

30
95

ПІЛОТНИХ ШКІЛ,

які проводять апробацію нового
Державного стандарту початкової
загальної середньої освіти

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ,

гімназій,
ліцеїв,
шкіл-колегіумів,
навчально-виховних
комплексів,
у складі яких є початкова школа

НЕПІЛОТНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
ШКІЛ ТА НВК
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Важливо
було
отримати
повну
картину
впровадження освітньої реформи, зрозуміти
ставлення до змін вчителів, учнів, батьків та
директорів закладів освіти, тобто всіх учасників
освітнього процесу. Задля максимальної об’єктивності було розроблено три типи інструментів для
збору інформації:
КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАВДАННЯ

ЩО КАЖУТЬ ПЕДАГОГИ?

БАТЬКІВСЬКА ДУМКА ТАКОЖ ВАЖЛИВА
МАЙЖЕ 2,5 ТИСЯЧІ БАТЬКІВ ТРЕТЬОКЛАСНИКІВ ІЗ ПІЛОТНИХ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
І ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В ОПИТУВАННІ

•

Новий підхід до викладання в НУШ
підтримують більшість опитаних вчителів.

•

Позитивне ставлення до НУШ і в керівників закладів освіти — в середньому 8,2
бала з 10.

•

99% директорів переконані, що зміни,
передбачені НУШ, здатні покращити
якість шкільної освіти в Україні.

•

99% директорів вважають, що реформа
НУШ триватиме й далі, повною мірою
або принаймні частково.

двох видів: структуровані й творчі.

ФОРМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ:

за виконанням компетентнісного завдання, за роботою учнів на уроці, за проведенням уроку вчителем.
АНКЕТИ ТА ОПИТУВАЛЬНИКИ:

анкета учня, анкета самооцінки учня,
анкета вчителя, анкета для батьків, форма
опитування для керівників закладів
освіти.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ ДЛЯ УЧНІВ?

П

озитивні результати помітні вже за даними
першого етапу моніторингу впровадження
освітньої реформи. Представники МОН
зазначають, що учні пілотних шкіл показують на
10% кращий результат за такими наскрізними
вміннями: співпраця, ухвалення рішень, розв’язання
проблемних завдань, обґрунтування власної
позиції, ініціативність і творчість.
За результатами спостережень виявилося, що
учні зі спеціалізованих і пілотних шкіл частіше
висловлюють власні ідеї, пропозиції, ставлять
запитання, знаходять практичні рішення проблем і
повсякденних ситуацій, можуть швидко знаходити
та порівнювати інформацію з декількох джерел.
Експерти відзначають, що учні таких шкіл помітно
активніше залучені до процесу пізнання, ніж у
закладах загальної середньої освіти, що навчаються
за старими стандартами.
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Серед позитивних змін у педагогічній
складовій НУШ директори відзначають
новий зміст освіти, зміну освітніх стандартів (40%), більшу свободу педагога
(40%), дитиноцентризм (39%), педагогіку
партнерства (29%), сучасне освітнє середовище (29%), а також нову структуру, нові
форми і методи роботи з дітьми (23%).
В управлінській складовій, на думку
керівників, найбільше позитивних змін
відбулося в децентралізації, більшій автономії закладу освіти (59%), справедливому
фінансуванні (27%), зміні стилю управління
закладом на демократичніший (13%) та
зменшенні документообігу (3%).

М

инулого року батьки школярів НУШ
висловлювали певні побоювання щодо
організації навчання в початкових класах
в ігровій формі та відсутності звичного формату
оцінювання знань. За результатами попередніх
досліджень МОН, близько чверті батьків були
незадоволені знаннями, навичками та вміннями,
які отримували їхні діти в Новій українській школі.

Дані, отримані за допомогою моніторингу,
оптимістичніші — ще більше батьків почали
позитивно оцінювати нововведення НУШ:

81%

батьки учнів пілотних шкіл

55%

батьки учнів спеціалізованих закладів

51%

батьки учнів загальноосвітніх шкіл

Але 49% батьків учнів пілотних шкіл усе ще
вважають, що в шкільному житті їхніх дітей бракує
оцінювання за чіткими критеріями.
Також цікаво, що з усіх принципів НУШ, зазначених
в анкеті, батьки третьокласників найбільше
підтримують дитиноцентризм, виховання на цінностях та педагогіку партнерства.

94
89
86
80

% опитаних батьків цілком згодні
з тим, що учитель має ставитися до
дитини з повагою

% батьків згодні, що у кожної дитини
є природні здібності та таланти

% батьків переконані, що дитину

треба оцінювати не в порівнянні
з іншими, а відносно її власного
прогресу

% батьків вважають, що вони повинні
брати активну участь у шкільному
житті дитини

АЛЕ, РАЗОМ ІЗ ТИМ, ДОПОМАГАТИ ДИТИНІ З ВИКОНАННЯМ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ
ЦІЛКОМ ЗГОДНІ ЛИШЕ 58%.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ

В

ажливою проблемою, яку відзначили
експерти, стала наповнюваність класів.
Причому
недоліком
для
ефективної
організації навчального процесу є як занадто
велика кількість учнів у класі (понад 30), так
і занадто мала (20 і менше).
Проблеми організації навчального процесу
в переповнених класах були очевидними
й раніше: вчитель не встигає якісно попрацювати
з кожним учнем, занадто високий рівень шуму
під час уроку, учні швидше втомлюються та
мають гірший рівень комфорту тощо. А от
про особливості організації навчання в класах
з невеликою кількістю учнів говорять значно рідше.
Цей аспект переважно стосується сільських шкіл —
в містах класи зазвичай переповнені. Виявилося,
що в класах, де навчається 20 і менше дітей,
учитель надає перевагу загальнокласній роботі: ця
форма організації навчального процесу простіша
для утримання дисципліни та позбавляє ризиків
передання контролю над ходом уроку від вчителя
до учня. За такого підходу суттєво зменшується
робота в групах і в парах, яка передбачена
концепцією НУШ. На думку експертів, це
спричинить значне зниження навичок автономної
роботи учня та знизить якість формування
наскрізних умінь, передбачених Державним
стандартом початкової освіти.
А от у класах із наповнюваністю понад 30 учнів
усі форми організації навчального процесу
збалансовані: роботі в групах і парах приділяється
достатньо уваги. Однією з причин цього є те,
що вчитель не має можливості довго утримувати на
собі увагу великої кількості дітей, тож він охочіше
практикує групові форми самостійної роботи.

Трохи статистики:
•

В середньому роботі учнів у парах
та невеликих групах (для розвитку
вміння автономно ухвалювати рішення
без безпосереднього контролю вчителя)
на уроці відводиться близько 5 хв.

•

На роботу в парах у пілотних школах
відводиться вдвічі більше часу в порівнянні з закладами загальної середньої
освіти та спеціалізованими школами.

•

У пілотних школах робота учнів у групах
триває майже в 2,5 рази довше, ніж
у спеціалізованих школах, і в 2 рази
довше — порівняно із закладами
загальної середньої освіти.

•

•

Майже дві третини уроку (близько
пів години на кожному уроці) учні
початкових класів зайняті видами адаптивної активності: слухають учителя,
працюють у зошитах і з підручником,
беруть участь у перевірці знань тощо.
Неадаптивна активність (творчі заняття,
дослідницька активність, дидактичні
ігри, проявлення емоцій тощо) займає
лише 10–13 хвилин уроку. З них на
виявлення власної ініціативи припадає
менше хвилини.

О

крім того, виявлено, що у навчальних закладах, розташованих у сільській місцевості, у класах з наповнюваністю учнів до 20 осіб, а також
у закладах загальної середньої освіти вчитель
частіше використовує такий спосіб взаємодії
з учнями як домінування/конфлікт.
Експерти
вважають,
що
такий
розподіл
активностей на уроці свідчить про відсутність
умов для розвитку творчого потенціалу школярів
та рекомендують знайти шляхи врегулювання
цієї проблеми. Передусім, розробити методи
організації рівномірного поділу учнів на класи
та привести наповнюваність класів у відповідність
до Закону України «Про повну загальну середню
освіту» — до 30 учнів.
Наразі близько 19% вчителів змушені працювати
в переповнених класах, а реальний стан шкільних
приміщень, на жаль, не дозволяє реалізувати на
практиці щодо наповнюваності.
А от приділяти більше уваги роботі в групах і парах,
заохочувати учнів проявляти себе може кожен
вчитель — варто лише переглянути звичні методи
організації навчального процесу. Як мінімум,
звернути увагу на такий факт: майже третина
опитаних учнів вказала в анкетах, що дуже рідко
отримують від учителів похвалу за успіхи.

Також експертами було надано розгорнуті
рекомендації щодо професійного розвитку
директорів шкіл, навчання та професійного
розвитку вчителів, методики викладання та
навчально-методичного забезпечення педагогів
і системи оцінювання навчальних досягнень учнів.
Рекомендовано оптимізувати розподіл державних
субвенцій на покращення матеріально-технічного
забезпечення закладів освіти: це сприятиме
своєчасному надходженню коштів для закупівлі
обладнання й технічного забезпечення шкіл.

Подальші перспективи
НУШ
На 2020/2021 навчальний рік заплановано
проведення другого етапу дослідження.
На відміну від 2019/2020 року, в ньому
візьмуть участь лише третьокласники,
які навчатимуться за програмами,
розробленими на основі Державного
стандарту початкової освіти 2018 року.
Порівняння даних дослідження 2019 та
2020 років дасть змогу зробити висновки
щодо успішності реалізації запланованих
нововведень у початковій школі.
Крім того, заплановано впровадження
Держстандарту базової середньої освіти
та перехід до третього етапу НУШ —
реформування профільної середньої
освіти.
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ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО НОВИЙ ДЕРЖСТАНДАРТ БАЗОВОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ?

Н

а другому етапі НУШ (2019–2022 рр)
передбачено
запровадження
нового
стандарту базової освіти. Наразі проєкт
активно обговорюється та вдосконалюється.
Після винесення нового стандарту базової освіти
на громадське обговорення було отримано понад
чотири сотні пропозицій. Відтак наприкінці вересня
2020 року було опубліковано видозмінений
документ.
Наступний етап обговорень нового Держстандарту
запланований на травень 2021 року — в онлайнформаті. Після цього Держстандарт обговорить
колегія МОН, а в червні 2021 року планується
розгляд документа на засіданні уряду.

міжкультурної комунікації та досвід комунікації
державною мовою;
•

літературної мови, типів мовної взаємодії,
особливостей стилів мов-лення інформаційних
та художніх текстів, медіатекстів тощо;
•

•

Базова середня освіта, ймовірно, матиме два
цикли:

знаходити та опрацьовувати інформацію
з різних (друкованих та цифрових, зокрема
аудіовізуальних) джерел у різних освітніх
галузях і контекстах, критично осмислювати
її та використовувати для комунікації в усній та
письмовій формі, для обстоювання власних
поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей;
відповідально, усвідомлюючи цінність української мови як мови взаємодії на всій території
держави, використовувати мовні засоби для
досягнення особистих і суспільних цілей
у життєвих та навчальних ситуаціях, творчого
самовираження.

відповідно до ситуації ефективно виражати ідеї,
почуття, пояснювати та обговорювати факти,
явища, події, обґрунтовувати свої погляди
та переконання в усній і письмовій формі
у різних особистісних і соціальних контекстах
(побутових, навчальних, громадських тощо),
спираючись на мовний і мовленнєвий досвід,
мовні норми у спілкуванні, соціокультурні реалії
та особливості міжкультурної комунікації;

3

2

•

моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичного апарату;

•

усвідомлення ролі математичних знань і вмінь
в особистому та суспільному житті людини.

ПРЕДМЕТНО-БАЗОВИЙ

(7—9 класи).

•

Це дасть змогу враховувати вікові та індивідуальні
особливості розвитку і потреби учнів, а також
забезпечить просування індивідуальними освітніми траєкторіями.
Як і в молодшій школі, здобувачі базовою середньої
освіти будуть зосереджені на компетентісному
навчанні, опановуючи:

1
•

•

Вільне володіння державною
мовою

учень має комунікувати в усній та письмовій
формі на основі знання функцій мови, ресурсів
(лексики, граматики) і норм сучасної української

•

4

здійснювати комунікацію в усній та письмовій
формі на основі знання функцій мови,
ресурсів (лексики, граматики) і норм мови,
особливостей основних стилів і жанрів мовлення, типів мовної взаємодії;
здобувати і опрацьовувати інформацію з
різних (друкованих та цифрових, зокрема
аудіовізуальних) джерел, критично осмислювати її, використовувати в усній та письмовій
комунікації для обстоювання власних поглядів,
переконань, суспільних і національних цінностей;
відповідально використовувати мовні засоби
для досягнення особистих і суспільних цілей
у життєвих та навчальних ситуаціях, творчого
самовираження, спираючись на особливості

Компетентності у галузі
природничих наук, техніки
і технологій

•

формування наукового світогляду;

•

здатність і готовність застосовувати відповідний комплекс наукових знань і методологій
для пояснення світу природи;

•

набуття досвіду дослідження природи та формулювання доказових висновків на основі
отриманої інформації;

•

розуміння змін, зумовлених людською діяльністю, відповідальність за наслідки такої
діяльності.

5
•

відкритість до нових ідей;

•

ініціювання змін у класі, закладі освіти, родині,
громаді тощо;

•

спроможність визначати і ставити перед
собою цілі, мотивувати себе та розвивати
в собі стійкість і впевненість, щоб навчатися
і досягати успіхів.

6
•

здатність розвивати і застосовувати математичні знання та методи для розв’язання широкого спектра проблем у повсякденному житті;

Здатність спілкуватися рідною
(у разі відмінності від державної)
та іноземними мовами

•

Математична компетентність

•

АДАПТАЦІЙНИЙ

(5—6 класи),
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Інноваційність

здатність учня реагувати на зміни та долати
труднощі;

Екологічна компетентність

усвідомлення екологічних основ природокористування, необхідності охорони природи,
дотримання правил поведінки на природі,
ощадливого використання природних ресурсів, розуміння контексту і взаємозв’язку господарської діяльності й важливості збереження
природи для забезпечення сталого розвитку
суспільства.

7

Інформаційно-комунікаційна
компетентність

•

впевнене, критичне і відповідальне використання цифрових технологій для власного
розвитку і спілкування;

•

здатність безпечно застосовувати інформаційно-комунікаційні засоби в навчанні та інших
життєвих ситуаціях, дотримуючись принципів
академічної доброчесності.

8

Навчання впродовж життя

•

здатність визначати і оцінювати власні потреби
та ресурси для розвитку компетентностей,
застосовувати різні способи розвитку компетентностей, знаходити можливості для
навчання і саморозвитку;

•

спроможність навчатися і працювати в колективі та самостійно, організовувати своє
навчання, оцінювати його, ділитися його
результатами з іншими, шукати підтримки,
коли вона потрібна.
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9
•

•

•

Громадянські та соціальні
компетентності

спроможність
діяти
як
відповідальний
громадянин, брати участь у громадському та
суспільному житті, зокрема закладу освіти і класу,
спираючись на розуміння загальнолюдських
і суспільних цінностей, соціальних, правових,
економічних і політичних принципів, ідей
сталого розвитку суспільства, співіснування
людей та спільнот у глобальному світі, критичне осмислення основних подій національної,
європейської та світової історії, усвідомлення
їхнього впливу на світогляд громадянина та
його самоідентифікацію;
виявлення поваги до інших, толерантність,
уміння
конструктивно
співпрацювати,
співпереживати, долати стрес і діяти
в конфліктних ситуаціях, зокрема пов’язаних
з різними проявами дискримінації;
дбайливе ставлення до особистого, соціального здоров’я, усвідомлення особистих
відчуттів і почуттів, здатність дослухатися до
внутрішніх потреб;

•

дотримання здорового способу життя;

•

розуміння правил поведінки та спілкування,
що є загальноприйнятими в різних спільнотах
і середовищах та ґрунтуються на спільних
моральних цінностях;

•

спроможність діяти в умовах невизначеності
та багатозадачності.

10
•

•

Культурну компетентність

наявність стійкого інтересу до опанування
культурних і мистецьких здобутків України та
світу, шанобливого ставлення до культурних
традицій українців, представників корінних
народів і національних меншин, інших держав
і народів;
здатність розуміти і цінувати творчі способи
вираження та передачі ідей у різних культурах
через різні види мистецтва та інші культурні
форми;

•

прагнення до розвитку і вираження власних
ідей, почуттів засобами культури і мистецтва.

11

Підприємливість і фінансова
грамотність

•

ініціативність, спроможність використовувати
можливості та реалізовувати ідеї, створювати
цінності для інших у будь-якій сфері життєдіяльності;

•

здатність до активної участі в житті суспільства,
керування власним життям і кар’єрою;

•

уміння розв’язувати проблеми;

•

готовність брати відповідальність за ухвалені
рішення;

•

здатність працювати в команді для планування
і реалізації проектів, які мають культурну,
суспільну або фінансову цінність тощо.

Базова середня освіта матиме наступні
цикли:
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ТРЕТІЙ ЕТАП НУШ:
2023—2027 РР

П

ісля того, як завершиться розробка нового
стандарту базової середньої освіти, і нинішні
третьокласники підуть до п’ятого класу
НУШ, планується розпочати підготовку до змін
у профільній середній освіті. Для неї також
передбачено два цикли.

Старшокласники матимуть змогу на
власний розсуд обирати з-поміж двох
спрямувань навчання:
АКАДЕМІЧНЕ

поглиблене вивчення окремих
предметів, подальше спрямування на навчання в університеті.
ПРОФЕСІЙНЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

мовно-літературний (МОВ);
математичний (МАО);
природничий (ПРО);
технологічний (ТЕО);
інформатичний (ІФО);
соціальний і
здоров’язбережувальний (СЗО);
7. громадянський та історичний
(ГІО);

8. мистецький (МИО);
9. фізичної культури (ФІО).

За словами тодішньої очільниці МОН, Любомири
Мандзій, реформа НУШ для 5–9 класів розпочнеться 2022 року. А початок пілотування нового
стандарту заплановано на вересень 2021 року.
Тобто цьогорічні четверті класи, які випереджають
впровадження НУШ на рік, продовжать пілотування і в п’ятих класах.

поряд зі здобуттям загальної
середньої освіти забезпечується
отримання першої професії.
Водночас немає обмежень на
подальше продовження освіти.

Профільну середню освіту за професійним
спрямуванням учні, як і раніше, здобуватимуть
у професійних ліцеях та профільних коледжах.
Також заплановано важливе нововведення:
здобуття
профільної
середньої
освіти
за
академічним спрямуванням буде здійснюватися
в академічних ліцеях — окремих закладах освіти.
Планується створення мережі академічних ліцеїв
на зразок мережі професійних ліцеїв. А це означає,
що третій ступінь школи буде відокремленим від
другого ступеня.
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Що кажуть освітяни про B-Pro

БУКОВИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ (М. НОВОДНІСТРОВСЬК)

Постачання:
цифрова лабораторія з фізики,
демонстраційне та лабораторне
обладнання для кабінетів біології,
географії й фізики, комп'ютерне
обладнання
Бюджет:
понад 500 тис. грн

Процес закупівлі з B-Pro

Ірина Анастіна
заступниця директора з навчальної роботи

Закупівлю ми проводили через систему Prozorro.
Ми хотіли осучаснити наше обладнання, щоб
рухатися в ногу з часом. Адже ми добре розуміємо,
що без сучасного обладнання дуже важко
сьогодні зацікавити учнів таким предметом як
фізика. Тому що коли наші вчителі працюють на
традиційному обладнанні, з блоками, важками
й пружинними динамометрами — це добре, але
коли з’являється можливість сучасними засобами
показати досліди фронтально, з аналітичними
графіками — це вже зовсім інший рівень,
застосування нових інформаційних технологій
заохочує учнів до навчання. Саме тому ми
зацікавилися цифровою лабораторією Vernier.
І наступим етапом, сподіваємося, вдасться
закупити
також
кабінет
інформатики
за
бездротовими технологіями на нульових клієнтах.

К

омпанією B-Pro ми задоволені. Поставка
обладнання
відбулася
відповідно
до
накладних, жодних нарікань на комплектування та самі прилади не виникло.
Загалом ми мали досить велику суму на
покращення кабінетів природничо-математичного
циклу, і найбільша проблема виникла з визначенням переліку обладнання для замовлення,
адже хотілося купити все й відразу. Тому ми багато
спілкувалися зі спеціалістом, що супроводжував
замовлення, він консультував нас щодо всіх
незрозумілих питань, навіть про різноманітне
дрібне приладдя. І така допомога була дуже
доречною. Це була виснажлива, але дієва робота:
менеджер показував нам фотографії приладів,
пояснював їхнє призначення, щоб ми могли
з усім якісно розібратися. Оскільки я, наприклад,
вчителька математики і розуміюся на забезпеченні
свого кабінету, а правильно визначитися з фізикою
й хімією самій мені було би важче.
Потім ми узгоджували списки з вчителями,
вивчали вартість товару в Інтернеті — й у результаті
чітко розуміли, що саме замовляємо. Це була дуже
плідна співпраця!
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НОСІВСЬКИЙ ЗСО №5

Моїм завданням було побудувати не просто
звичайну сільську школу, а сучасний заклад освіти:
з новим обладнанням, з сучасними методиками,
успішними вчителями — щоб усе працювало
в комплексі. Ми фактично з нуля розробляли
дизайн, розміщення кабінетів, я відвідувала
найкращі заклади в Києві, в Чернігові, вивчала, як
це робиться за кордоном — збирала ідеї, що можна
реалізувати в нашій школі.
Для реалізації цього проєкту ми моніторили ринок
шкільного обладнання і шукали потужні компанії
— так відбулося перше знайомство з «B-Pro». Ми
вивчили реалізовані проєкти, відгуки про роботу
й побачили, що це перспективна компанія, яка
працює з сучасним обладнанням, відповідно до
вимог законодавства.

Про співпрацю з компанією «B-Pro»

Наталія Василівна Тонконог
начальниця відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту
Носівської міської ради

На етапі формування замовлення спеціалісти
«B-Pro» надали нам велику допомогу, адже без
фахових порад нам було би дуже важко розібратися
у великому переліку пропозицій і розподілити
кошти раціонально, щоби кожен кабінет був
оптимально укомплектованим.
До кінця року компанія «B-Pro» виконала всі свої
зобов’язання. Ми лишилися задоволені якістю та
швидкістю комплектування.

Постачання:
комплексне оснащення кабінетів
фізики, хімії, біології, географії,
математики, історії, зарубіжної
літератури, захисту Вітчизни,
обладнання для актової зали,
спортивної зали, початкової школи,
комп’ютерний і лінгафонний
класи, мультимедійне обладнання,
шкільні меблі.
Бюджет:
7,5 млн грн

Але з початком навчання виникли перші проблеми:
що робити з цим дорогим сучасним обладнанням,
якщо ми ніколи ним не користувалися? Тоді до нас
приїхали методисти компанії: провели семінари
для вчителів, як правильно користуватися
обладнанням, донесли, що його можна і треба
давати дітям.
Згодом виникли складнощі з підключенням
лінгафонного кабінету, 3D-принтерів, запитання
щодо інтерактивної підлоги — і методисти «B-Pro»
не пошкодували часу приїхати вдруге. Показово,
що навіть вчитель, у якого в цей день був вихідний,
прийшов на консультації, щоб розібратися, як все
правильно налаштувати.
Маємо надію, що наша плідна дружба з «B-Pro»
триватиме й надалі.
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КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Що кажуть освітяни про B-Pro

У 2019 році МОН України виділило кошти на
оновлення матеріально-технічної бази нашого
університету, тому постало питання вибору
якісного сучасного обладнання, яке можна було
б використовувати в навчальних та наукових цілях.
Проаналізувавши фірм-виробників та постачальників такого обладнання в Україні, ми дійшли
висновку, що найповніше всім нашим вимогам
відповідає обладнання Vernier. Оскільки ми
мали справу з бюджетними коштами, для нас
було дуже важливо, що ця фірма має офіційного
представника в Україні — компанію B-Pro. Особливе
значення для ухвалення остаточного рішення
мали також фахові консультації представників цієї
компанії. Ми зрозуміли, що маємо справу справді
з професіоналами.

Микола Слюсаренко
в. о. завідувача кафедри фізики та методики
її навчання, доцент

Поставка:
цифрове обладнання для
навчально-наукової лабораторії
з фізики
Загальний бюджет:
565 тис. грн

Загалом процес закупівлі на всіх етапах формування
замовлення та оформлення технічної документації
відбувався чітко та злагоджено. А після поставки
обладнання методисти компанії безпосередньо
в нашій лабораторії провели якісне навчання
з налаштування та користування ним.

Цифрове обладнання Vernier
у ВНЗ

П

ід час вибору фізичного обладнання ми
керувалися тим, що воно має забезпечувати
повноцінне функціонування навчальнонаукової лабораторії.
Передбачається, що таке обладнання дозволить,
з одного боку, здійснювати підготовку майбутніх
вчителів фізики на сучасному рівні, а з іншого—
використовуватиметься в наукових цілях: для
написання
курсових,
кваліфікаційних
робіт
студентами, підготовці наукових робіт учнів-членів
Малої академії наук України. На базі цієї лабораторії плануємо проводити й курси з підвищення
кваліфікації вчителів фізики міста Кривого Рогу
та Дніпропетровської області.
На
сьогодні
функціональність
обладнання
Vernier повістю виправдала всі наші очікування.
Сподіваюся,
в
подальшому
ми
зможемо
розширювати його можливості й закуповувати
додаткові елементи та цифрові датчики.
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