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PREFACE 

 

The growing role of science and education in the context of global challenges is attributable to 

economic and social transformations in the modern world. It requires the organization of a 

qualitatively new system of education and science, which is able to ensure their rapid adaptation to 

the conditions of sustainable development. 

The basis of social progress modern understanding is a new vision of education and science as 

important components of sustainable development, ensuring progress in such areas as technology, 

legislation and production.  

Sustainable development is a much broader process than economic growth, and it covers the 

most important areas of human society. The defining element of this process is human resources 

development, which includes education, training and human potential using for social and economic 

progress. 

The development of human resources is provided by many factors aimed at the formation and 

improvement of physical and intellectual abilities of a person. These factors, next to education and 

science, include health, quantitative and qualitative indicators of nutrition, the state of the 

environment, employment, and political and economic freedoms. They are all interconnected and 

interdependent, but education and science are the bases for everyone else. 

Education and science are essential factors for health improving and nutrition, ensuring a 

high-quality environment, spreading and improving jobs, and implementing political and economic 

responsibility. 

The role of education and science in society is determined by the fact that through the 

knowledge, skills, and education transferring, they generate not only competent employees, but also 

socially responsible citizens. 

The scientific monograph is devoted to the discussion of important issues of science and 

education in the civil society development and is relevant in our time.  

The monograph examines such aspects as: economic and financial mechanisms of sustainable 

development; education for sustainable development: an interdisciplinary approach; social and 

humanitarian dimensions of sustainable development. 

In the scientific work the researchers presented their results of theoretical concepts 

generalization, empirical research and practical experience of modern education and science in the 

development of civil society. The authors’ scientific research has shown once again that current 

trends in education and science in the development of civil society reflect the objective need to 

consider them an integral part of the social system, which plays a special role in the process of 

human development. 

Thus, science and education are the head start of society development, which requires the 

participation of all elements of the social system in its formation, through the technologies using, 

which are described by the authors in the monograph and those that are still developing and testing 

nowadays.  

The monograph corresponds to the principles of academic integrity. It can be useful for 

scientists, teachers, and students. 

 

Editors 
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3.20. LEARNING PROCESS FOCUSED ON PROMOTING SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT: ESSENCE, DIDACTIC TRIAD STRUCTURE, INNOVATIVE BASIS 
 

3.20. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ОРІЄНТОВАНИЙ НА СПРИЯННЯ СТАЛОМУ 

РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ, ДИДАКТИЧНА ТРІАДНА СТРУКТУРА, ІННОВАЦІЙНА 

ОСНОВА 

 

Сталий розвиток – це «процес позитивних, постійно зростаючих культурних, 

соціально-економічних, політичних, науково-освітніх, технологічних та інноваційних змін, 

що ґрунтується на узгодженні потреб сучасних і майбутніх поколінь у ресурсах розвитку, 

упровадженні соціальних стандартів, новітніх технологій і збереженні довкілля в інтересах 

людини»951. Виокремлення в феномені «сталий розвиток» лише процесу позитивних, 

постійно зростаючих науково-освітніх змін, привертає увагу до освітнього процесу, який 

будучи утворенням соціуму, функціонує й розвивається завдяки модернізаційним явищам та 

інноваційним доробкам учених всього світу. Значущість такого акценту суголосна з 

сучасним осмисленням освіти, яка відповідно до міркувань В. Огнев’юка952, забезпечує 

відтворення людини і суспільства, виступаючи при цьому «не пасивним індикатором сталого 

розвитку, а індикатором, що одночасно є чинником і рушієм розвитку»953.  

Усвідомлення освіти як індикатора, чинника і рушія сталого розвитку привертає увагу 

до сучасних науково-освітніх інноваційних доробків учених значущих для удосконалення 

освітнього процесу та процесу навчання, у яких узгоджено потреби поколінь у ресурсах 

розвитку, упроваджено соціальні стандарти в контексті ціннісного виміру, запроваджено 

новітні технології для розвитку успішної особистості в умовах відкритого громадянського 

суспільства та відкритого глобального світу, збережено довкілля в інтересах кожної людини 

та людства в цілому.   

Процес навчання, орієнтований на сприяння сталому розвитку, має розглядатися як 

складне утворення, що являє собою відкриту систему. Проєктування чи моделювання 

процесу навчання має розпочинатися з конкретизації діадного базису. Поняття «діадний 

базис» введено в науковий обіг В. Савошем954 на позначення: 

1) основи для здійснення наукового (навчального, пізнавального) пошуку в царині 

педагогіки (дидактики, психології тощо) чи окремо окресленої теми пізнання, що 

розгортається в межах однієї діади або декількох; 

2) поля діяльності, визначеного однією діадою або декількома, в межах якого 

розглядається досліджувана проблема чи тема; 

3) підходу, яким визначається поле розгляду досліджуваного процесу (явища, об’єкту, 

суб’єкту, ознаки тощо) на основі обмеженості його однією діадою або декількома. 

Поняття «діада» потрактовано В. Савошем955 як результат, який утворюється 

смисловим поєднанням двох процесів у тому разі, якщо:  

- першим процесом визначається суть дій, а другим – дії спрямовуються на внутрішній 

світ того, хто їх здійснює, з метою вироблення (удосконалення) певних особистісних 

якостей, рис, розвитку тих чи інших психічних процесів, оволодіння новими знаннями й 

уміннями, формування певних ціннісних установок на основі усвідомлених потреб та 

самостійно ініційованих дій, які підтримуються внутрішніми мотивами й скеровуються 

пізнавальним інтересом;  

                                                             
951 Освітологія: витоки наукового напряму : монографія / За ред. В. О. Огнев’юка; авт. кол.: В. О. Огнев’юк, 

С. О. Сисоєва, Л. Л. Хоружа, І. В. Соколова, О. М. Кузьменко, О. О. Мороз. Київ: ВП «Едельвейс», 2012. 336 с. 
952 Там само. 
953 Там само. 
954 Савош В. О. Професійний розвиток учителів фізики в системі неперервної освіти: теорія і практика: 

монографія. Луцьк: ТМ «ВолиньПоліграф», 2020. 420 с. 
955 Там само. 
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- назва другого процесу утворюється з використанням сполучного звука, яким поєднано 

лексему «сам» з лексемою-назвою першого процесу (як-от, свідомість – самосвідомість, 

розвиток – саморозвиток, навчання – самонавчання, виховання – самовиховання, 

управління – самоуправління тощо);  

- процеси є взаємообумовленими, оскільки кожен з них спричинює позитивний або 

негативний вплив на перебіг та результати іншого. 

Для організації процесу навчання, орієнтованого на сприяння сталому розвитку, 

значущими постають діади: «розвиток – саморозвиток»; «навчання – самонавчання»; 

«виховання – самовиховання», «управління – самоуправління». Розвиваючи далі науковий 

доробок В. Савоша956, привертаємо увагу до дидактичної тріади «учіння – викладання – 

управління». Назва тріади є узагальнюючим терміном для трьох структурних складників 

процесу навчання, які виокремлюються в контексті дидактики як науки про процес навчання, 

та суттєво впливають на осмислення процесу навчання, орієнтованого на сприяння сталому 

розвитку. Відповідно до останнього мають бути задоволені потреби поколінь у ресурсах 

розвитку. У свою чергу, ресурси розвитку слід розглядати стосовно учасників процесу 

навчання (того, хто навчає, та тих, хто навчається) та узгоджувати з прийнятими у 

суспільстві соціальними стандартами. Поза увагою не має залишатися й той факт, що кожен 

із учасників процесу навчання має власне поле діяльності та поле взаємодії з іншими 

учасниками процесу навчання. Самореалізація в кожному із полів позначається на 

результатах процесу навчання. Акцентування уваги на полях діяльності учасників процесу 

навчання здійснюється за допомогою аналізу: 

- складників дидактичної тріадної структури (учіння, викладання, управління); 

- дидактичної тріади як єдиного функціонального цілого в процесі навчання.  

Для організації процесу навчання, орієнтованого на сприяння сталому розвитку, 

проаналізуємо учіння як складник дидактичної діадної структури «учіння – викладання – 

управління». Учіння являє собою «усвідомлену, цілеспрямовану й самостійну діяльність 

того, хто навчається, яка супроводжується безпосередньою або опосередкованою взаємодією 

з іншими (тим, хто навчає, та тими, хто навчається), спрямовується на оволодіння знаннями, 

способами дій та на формування досвіду організації власної діяльності»957. Учіння не 

ототожнюється з поняттям «учбова діяльність», оскільки пронизує кожний вид людської 

діяльності, у тому числі й учбову діяльність. Пасивного учіння не буває, оскільки учити 

себе – це означає: 

- виявляти активність, скеровану усвідомленою метою; 

- самоорганізовувати дії, спрямовані на засвоєння певних знань, умінь, навичок, 

компетентностей. 

В. Гузєєв та А. Остапенко характеризують «учіння як активний спосіб, що забезпечує 

навчання самого себе»958. За Р. Гегні959, процес учіння складається з фаз:  

- фази сприймання (отримання інформації за рахунок актуалізації уваги, сприймання й 

короткочасного запам’ятовування);  

- фази засвоєння (кодування й переведення отриманих знань у довгострокову пам’ять);  

- фази зберігання (власне зберігання, пошук у пам’яті необхідної інформації й 

відтворення); 

 - фази виконання і контролю (зовнішнє виконання дій та одержування зворотного 

зв’язку).  

                                                             
956 Там само. 
957 Мієр Т. І. Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів: монографія. Кіровоград: 

ФО-П Александрова М. В., 2016. 424 с. 
958 Остапенко А. А. Моделирование педагогической реальности: теория и технологии. 2-е изд. Москва: 

Народное образование, 2007. 384 с. С. 248. 
959 Gagni R. The condition of learning and theory of snstruction.4thedition. Holt. Rinehart and Winston. Inc. 1985. 

Florida-ABD. 
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Здійснення учіння стає можливим лише на певному щаблі розвитку психіки зокрема 

тоді, коли той, хто навчається, стає спроможним регулювати свої дії свідомо поставленою 

метою. 

Під час організації процесу навчання, орієнтованого на сприяння сталому розвитку, 

важливо враховувати те, що переживання успіху в учінні спонукає до активних дій та 

діяльності та супроводжується почуттям пізнавального зростання, загальним позитивним 

ставленням до цього процесу та його результатів. У той час як відсутність переживання 

успіху в учінні, що відповідно до своєї сутності виражає ставлення до себе та до навчального 

предмета, негативно позначається на пізнавальній активності та на результативності 

діяльності того, хто навчається. А відтак, учіння доцільно розглядати в контексті інших 

складників дидактичної діадної структури «учіння – викладання – управління», а саме в 

контексті викладання та управління. 

Для організації процесу навчання, орієнтованого на сприяння сталому розвитку, варто 

акцентувати увагу на процесі викладання. Викладання у ранзі складника дидактичної діадної 

структури являє собою «процес безпосереднього інформаційно-навчального впливу того, хто 

навчає, на того, хто навчається»960. Викладання включає в себе: 

- постановку мети діяльності, тих, хто навчається; 

- забезпечення інформаційно-навчального супроводу виконання ними різних види 

діяльності.  

Викладання може здійснюватися з використанням різних сучасних засобів, а також 

передбачати звернення до образів уяви. Інформаційно-навчальний вплив під час викладання 

забезпечується не лише мовленням того, хто навчає, а й його жестами, мімікою, тональністю 

голосу, темпом мовлення тощо.  

Основу викладання складають знання (теоретичні (загальні (філософські, 

методологічні), спеціальні (педагогічні, дидактичні, психологічні, соціологічні, андрагогічні 

тощо), професійні (фахові), процесуальні, процедурні, технологічні, знакові тощо). 

На якості викладання позначається рівень фахової майстерності викладача. Також на 

якість викладання впливають різні мотиви, зокрема:  

- професійні (бажання здійснювати професійну діяльність по-новому, інтерес до 

педагогічної професії, можливість творчо себе реалізувати тощо);  

- соціальні (реалізація прагнення здобути статус, вибудувати кар’єру тощо);  

- мотиви престижу (досягти визнання серед колег тощо);  

- мотиви співпраці (бажання використати побачене (сприйняте) в роботі, розширити 

свої функціональні можливості);  

- мотиви самоактуалізації (бажання експериментувати, засвоювати нововведення 

сучасної психології, педагогіки, дидактики, соціології тощо).  

На результативності викладання впливає: 

- правильність, помірність темпу й інтонаційна виразність мовлення того, хто навчає;  

- використання дистанції як засобу контакту та зміна місця положення в приміщенні 

під час процесу викладання;  

- доброзичливий і зацікавлений погляд на тих, хто навчається.  

Продуктивність викладання постає як значуща характеристика складника дидактичної 

діадної структури з огляду на організацію процесу навчання, орієнтованого на сприяння 

сталому розвитку. Непродуктивний рівень викладання характеризується тим, що той, хто 

навчає, переказує тим, хто навчається, те, що знає сам. За малопродуктивного викладання, 

інформаційно-навчальний вплив того, хто навчає, характеризується пристосуванням змісту 

інформації до особливостей тих, хто навчається. Під час реалізації середньо продуктивного 

викладання інформаційно-навчальний вплив спрямовується на безпосереднє й послідовне 

включення тих, хто навчається, у діяльність. Високий рівень викладання спрямовується на 

створення умов для різних способів учіння тих, хто навчається, та керування їхньої 

                                                             
960 Мієр Т. І. Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів: монографія. Кіровоград: 

ФО-П Александрова М. В., 2016. 424 с. 
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пізнавальною самостійністю й активністю на основі зворотної інформації про перебіг 

процесу навчання. 

Для організації процесу навчання, орієнтованого на сприяння сталому розвитку, варто 

акцентувати увагу на управління як складник дидактичної діадної структури «учіння – 

викладання – управління». Управління слід розуміти як постійний рух та обмін інформацією 

між учасниками процесу навчання, тобто між тим, хто навчає (суб’єкт управління), та тими, 

хто навчається (об’єкти управління). В управлінні інформація розглядається як засіб зв’язку 

суб’єкта з об’єктами управляння та об’єктів управління із зовнішнім середовищем. 

Інформація управління процесом навчання містить сукупність відомостей, потрібних 

суб’єкту управління для пізнання та оцінювання стану процесу навчання. Інформація як 

зворотний зв’язок дає змогу суб’єктові управління зіставляти дійсний стан процесу навчання 

з тим, який було спроєктовано відповідно до поставленої мети.  

Здійснення управління передбачає володіння того, хто навчає, менеджерськими та 

дидактико-управлінськими знаннями й уміннями. Серед дидактико-управлінськими знань 

варто виокремити різні типи управління, зокрема961:  

- циклічний (діяльність тих, хто навчається, скеровується на основі цілеспрямованого 

контролю, самоконтролю та взаємоконтролю);  

- спрямований (здійснюється на основі індивідуального управлінського впливу);  

- розсіяний (реалізується в процесі навчання як фронтальне скеровування дій, тих, хто 

навчається);  

- ручний (забезпечення вербального управління);  

- автоматизований (реалізується в процесі навчання за допомогою різних сучасних 

засобів);  

- розімкнутий (в умовах процесу навчання наявна некерована і неконтрольована 

діяльність тих, хто навчається). 

Упродовж декількох століть скеровуюча діяльність того, хто навчається, набувала 

певних домінуючих характеристик, які склали основу для розроблення теорії управління та 

становлення різних стилів управління тими, хто навчає. Встановлено962, що у разі реалізації в 

процесі навчання автократичного стилю управління дії тих, хто навчається, скеровувалися 

вказівками, інструкціями, контролем, який здійснювався тим, хто навчає, основі лише 

зорового сприйняття перебігу процесу навчання. Інформація про внутрішні протиріччя, що 

супроводжували усвідомлення тими, хто навчається, навчального матеріалу була 

відсутньою, оскільки не передбачалося висловлювання ними власних міркувань, постановка 

запитань чи залучення їх до обговорення актуальних проблем.  

Серед управлінських дії, притаманних авторитарному типу управління процесом 

навчання, домінували вказівка, інструкція та подяка з докором («Ви добре попрацювали 

сьогодні, не чекав(ла) такої пізнавальної активності). Певну зміну спектру управлінських дій 

можна пояснити тим, що інформація про внутрішні протиріччя, які породжувалися в 

свідомості тих, хто навчається, набувала деякого проговорювання ними. Цьому сприяло те, 

що в процесі навчання допускалася можливість участі тих, хто навчається, в обговоренні 

різних питань (аспектів проблеми), які стосувалися здійснюваної ними діяльності. Проте 

відведення тим, хто навчається, лише ролі пасивних слухачів, які сприймали результати 

формулювання тим, хто навчає, узагальнень, проміжних і загальних висновків 

перешкоджало постійному руху й обміну інформацією в процесі навчання. 

До управлінських дій ліберального типу управління процесом навчання можна віднести 

пораду, інформування, керування на основі нечітких та неузгоджених вимог. Аналіз цих 

управлінських дій засвідчує, рух та обмін інформацією між учасниками цього процесу є 

епізодичним явищем. Відповідно той, хто навчає, через дефіцит зворотної інформації 

виявляє нечітку педагогічну позицію щодо ходу й результатів діяльності тих, хто навчається. 

                                                             
961 Там само. 
962 Там само. 
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Інформування, епізодичне керування на основі нечітких та неузгоджених вимог – це 

управлінські дії, типові для реалізації тим, хто навчає, ігноруючого типу управління 

процесом навчання. Відсутність руху та обміну інформацією між його учасниками 

призводить до низької результативності процесу навчання. 

Дещо інший набір управлінських дій використовувався тими, хто навчає, у разі 

здійснення демократичного типу управління процесом навчання. Це порада, інформування, 

узгодження, керування, яке здійснюється на основі чітко сформульованих вимог, що 

попередньо узгодженні з тими, хто навчається. Процес навчання «наповнений» 

спілкуванням, яке ґрунтується на глибокій повазі та орієнтує на самоорганізацію, 

самоуправління тими, хто навчається, власних дій, слугує вияву ними пізнавальної 

активності, супроводжується висловлюванням власних міркувань тощо. 

Управління того, хто навчає, включає в себе такі взаємопов’язані функції, як963:  

- планування (формулювання мети, визначення контенту діяльності, дидактичного 

інструментарію (форм, методів, засобів, прийомів);  

- організація (реалізація процесу відповідно до запланованого);  

- керування (використання різних засобів з метою активізації діяльності тих, хто 

навчається);  

- контроль (поточний контроль – аналіз інформації про дійсний стан процесу 

навчання);  

- регулювання (встановлення відповідності між діяльністю тих, хто навчається, та 

метою;  

- координація (встановлення відповідності між досягнутими й очікуваними 

результатами, визначення подальших дій). 

Для організації процесу навчання, орієнтованого на сприяння сталому розвитку, 

важливо сприймати складники дидактичної діадної структури «учіння – викладання – 

управління» як динамічні утворення, яке має змінюватися на інноваційній основі. 

Інноваційні нововведення, мають реалізовуватися в і полі діяльності того, хто навчається, і в 

полі діяльності тих, хто навчає, та слугувати ефективному функціонування тріади «учіння – 

викладання – управління» як єдиного цілого. 

Дидактична тріада «учіння – викладання – управління» є цілим утворенням, що 

характеризується перебігом двох процесів:  

- процесу функціонування (підтримання досягнутого в дидактичній тріаді «учіння – 

викладання – управління» як в єдиному цілому, тобто досягнення того моменту, коли 

процеси, що характеризують висхідну та низхідну стадії розвитку дидактичної тріади 

«учіння – викладання – управління» як єдиного цілого, знаходяться у стані відносної 

рівноваги);  

- процесу розвитку (виведення дидактичної тріади «учіння – викладання – управління» 

як єдиного цілого на новий рівень функціонування). 

Далі наведемо приклади процесу розвитку дидактичної тріади «учіння – викладання – 

управління» на основі введення в складники тріади сучасних авторських наукових 

напрацювань. Інноваційним авторським нововведенням у структурний складник тріади 

«викладання» може слугувати введення в науковий обіг поняття «міждіяльнісна інтеграція» 

(авторський доробок Т. Мієр964) та застосування підходу «міждіяльнісна інтеграція» для 

ефективної організації викладання, тобто діяльності того, хто навчає, з метою забезпечення 

процесу безпосереднього інформаційно-навчального впливу на того, хто навчається.  

Поняття «міждіяльнісна інтеграція» введено в науковий обіг на позначення965, 966:  

                                                             
963 Там само. 
964 Там само. 
965 Мієр Т. І. Дидактичні основи організації навчально-екскурсійної діяльності як засобу вибудовування 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії тих, хто навчає, з тими, хто навчається. Научен вектор на Балканите. Вип. № 1. 

България: «Научен хронограф» ЕООД., 2018. С. 67-70. 
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1) стану поєднання різних видів діяльності у цілісність, що характеризується словами 

«впорядкування» і «взаємопроникнення», набуває вияву в повному і частковому поєднанні 

різних видів діяльності між собою та йменується «повна міждіяльнісна інтеграція» й 

«часткова міждіяльнісна інтеграція»;  

2) процесу, що веде до цього стану;  

3) результату, що отримано на основі поєднання різних видів діяльності між собою; 

4) підходу як способу трактування стану, процесу чи результату певного педагогічного 

(дидактичного) явища.  

Повною міждіяльнісною інтеграцією передбачено моделювання процесу навчання 

тими, хто навчає, на основі взаємопроникнення одного виду діяльності тих, хто навчається, в 

тло іншого виду діяльності. Приклади реалізації повної міждіяльнісної інтеграції може бути 

організація процесу навчання на основі: 

- навчально-дослідницького завдання, яке є результатом поєднання навчальної 

діяльності з дослідницькою діяльністю й трактується таким контекстом: «спеціально 

створена навчальна ситуація, яка являє собою низку взаємопов’язаних навчальних проблем, 

які, набувши вигляду оптимальних структурних одиниць навчального матеріалу (вправ, 

задач, дидактичних ігор, навчальних проектів, дослідів, спостережень, екскурсій, практичних 

робіт), містять необхідну супровідну навчальну інформацію (запитання, приписи, інструкції, 

алгоритми способів дій тощо), сприяють пізнавальній самостійності тих, хто навчається, та їх 

взаємодії з іншими учасниками процесу навчання та спрямовують дії тих, хто навчається, в 

напрямі формулювання проміжних і кінцевих висновків з метою відкриття суб’єктивно 

нових знань і способів дій»967; 

- навчально-екскурсійне завдання, що є продуктом поєднання навчальної діяльності з 

екскурсійною діяльністю й тлумачиться як «спеціально створена навчальна ситуація, що 

являє собою низку взаємопов’язаних міні-завдань, послідовне розв’язання яких здійснюється 

в ході екскурсійної діяльність з використанням супровідної навчальної інформації (запитань, 

приписів, інструкцій, алгоритмів способів дій тощо), передбачає вияв пізнавальної 

активності тих, хто навчається, в різноспособовому учінні (учіння «я навчаю себе», учіння «я 

навчаю інших», учіння «мене навчають інші», учіння у взаємонавчанні), яке спрямовується 

на формулювання проміжних і кінцевих висновків діяльності»968. 

Часткова міждіяльнісна інтеграція набуває вияву в моделюванні процесу 

впорядкування одного виду діяльності у складі іншого виду діяльності на рівні окремого 

етапу діяльності тих, хто навчається. У цьому випадку організація діяльність тих, хто 

навчається може здійснюватися в такій послідовності: ті, хто навчаються, долучаються до 

виявлення проблеми (протиріччя); застосовують відомі знання і способи дій для вирішення 

проблеми (подолання протиріччя); формулюють припущення щодо способу чи результату 

розв’язання проблеми (подолання протиріччя); послідовно виконують дії з виявлення 

істинності чи хибності висунутого припущення; формулюють висновки на основі отриманих 

даних.  

Інноваційним авторським нововведенням у структурний складник тріади «управління» 

може слугувати результат введення в науковий обіг поняття «екоінтедиференційний підхід» 

(авторський доробок Л. Голодюк969, 970). Уведення в науковий обіг цього поняття здійснено 

на позначення971, 972:  

                                                                                                                                                                                                          
966 Мієр Т. І. Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів: монографія. Кіровоград: 

ФО-П Александрова М. В., 2016. 424 с. 
967 Там само. 
968 Мієр Т. І. Дидактичні основи організації навчально-екскурсійної діяльності як засобу вибудовування 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії тих, хто навчає, з тими, хто навчається. Научен вектор на Балканите. Вип. № 1. 

България: «Научен хронограф» ЕООД., 2018. С. 67-70. 
969 Голодюк Л. С. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи у навчанні математики в 

урочний та позаурочний час: теоретичний аспект: монографія. Кропивницький: ФО-П Александрова М. В., 

2017. 404 с. 
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1) наукової позиції щодо організації діяльності тих, хто навчається, на основі 

цілеспрямованої гармонізації впливів вікових і життєвих криз;  

2) практичної реалізації екологізації як орієнтованості того, хто навчає, на зведення до 

мінімуму «життєвих криз», які переживаються тими, хто навчаються, або тим, хто 

навчається, унаслідок особливих випадкових обставин, що набули розгортання на 

особистісному, міжособистісному або суспільному рівнях, виявляються в родинному колі чи 

в колективі тих, хто навчаються;  

3) гнучкого запровадження інтеграції й диференціації з метою пом’якшення перебігу 

вікових і життєвих криз. 

Відповідно до авторського доробку Л. Голодюк973, 974, застосування 

екоінтедиференційного підходу слугує трактуванню результатів постійного руху й обміну 

інформацією між тим, хто навчає (суб’єкт управління), та тими, хто навчаються (об’єкти 

управління). Це стає можливим тому, що отримана інформація, будучи засобом зв’язку між 

учасниками процесу навчання та зовнішнім середовищем, містить сукупність відомостей, 

необхідних для пізнання та оцінювання стану процесу навчання на основі встановлення 

наявності чи відсутності ознак вікових (умовна назва перехідних етапів від одного вікового 

відтинку до іншого періоду розвитку того, хто навчається) і життєвих (будь-яка руйнівна 

подія життя, що спричиняє втрату важливих відносин і соціального статусу, вимагає 

коригування, здатна загрожувати цілісності особистості та соціальним відносинам) криз. 

Отримання зазначених даних надає тому, хто навчає, повну інформацію про те, яким чином 

доцільніше в умовах, які виявлено, організовувати процес навчання. 

Л. Голодюк975 зазначає, що в межах як вікової кризи, так і життєвої у тих, хто 

навчається, спостерігається:  

- зниження успішності;  

- послаблення інтересу до процесу навчання;  

- загальне зниження працездатності;  

- несподівані форми протесту проти реального або уявного тиску з боку тих, хто 

навчає. 

У разі наявності в поведінці тих, хто навчається, ознак вікових і (чи) життєвих криз, 

вибудовування навчально-пізнавальної діяльності здійснюється з домінуванням інтеграції, 

тобто їх об’єднання у комфортні для взаємодії групи за власним вибором, який 

опосередковано контролюється тим, хто навчає, через складність змісту запропонованих 

задач (завдань), та власним бажання тим, хто навчається, розвивати здібності інших («я можу 

і хочу допомогти іншому (іншим)»976, 977). 

                                                                                                                                                                                                          
970 Голодюк Л. С. Екоінтедиференційний підхід та підхід міждіяльнісної інтеграції у навчанні математики. 

Проблеми математичної освіти (ПМО – 2017): матеріали міжнародної науково-методичної конференції 

(Черкаси, 26-28 жовтня 2017 р.). Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є. І., 2017. С. 58-59. 
971 Голодюк Л. С. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи у навчанні математики в 

урочний та позаурочний час: теоретичний аспект: монографія. Кропивницький: ФО-П Александрова М. В., 

2017. 404 с. 
972 Голодюк Л. С. Екоінтедиференційний підхід та підхід міждіяльнісної інтеграції у навчанні математики. 

Проблеми математичної освіти (ПМО – 2017): матеріали міжнародної науково-методичної конференції 

(Черкаси, 26-28 жовтня 2017 р.). Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є. І., 2017. С. 58-59. 
973 Голодюк Л. С. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи у навчанні математики в 

урочний та позаурочний час: теоретичний аспект: монографія. Кропивницький: ФО-П Александрова М. В., 

2017. 404 с. 
974 Голодюк Л. С. Екоінтедиференційний підхід та підхід міждіяльнісної інтеграції у навчанні математики. 

Проблеми математичної освіти (ПМО – 2017): матеріали міжнародної науково-методичної конференції 

(Черкаси, 26-28 жовтня 2017 р.). Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є. І., 2017. С. 58-59. 
975 Голодюк Л. С. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи у навчанні математики в 

урочний та позаурочний час: теоретичний аспект: монографія. Кропивницький: ФО-П Александрова М. В., 

2017. 404 с. 
976 Там само. 
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За відсутності в поведінці тих, хто навчається ознак вікових та життєвих криз 

вибудовування навчально-пізнавальної діяльності здійснюється з домінуванням 

диференціації. Зазначене реалізується як свідоме обрання тим, хто навчається, одного з видів 

диференціації, зокрема диференціації за різноспособовим виявом пізнавальної активності 

(«я хочу»); диференціації за бажанням розвивати свої здібності («я можу»); диференціації за 

різноспособовим виявом пізнавальної активності й бажанням розвивати свої здібності 

(«я можу і хочу»978, 979). 

Отже, інноваційне авторське нововведення Л. Голодюк980 реалізується на рівні 

управління й слугує гнучкому запровадженню інтеграції й диференціації з метою 

пом’якшення перебігу вікових і життєвих криз, котрі можуть переживатися тими, хто 

навчається.  

Інноваційним авторським нововведенням у структурний складник тріади «учіння» 

стало981:  

- розроблення способів учіння «я навчаю себе», мене навчають інші», «я навчаю 

інших», «учіння у взаємонавчанні» з огляду на функціонування локального освітньо-

інформаційного простору взаємодії учасників процесу навчання;  

- розроблення макету загальної таблиці-матриці організації процесу навчання з 

дотриманням тріади «учіння – викладання – управління» (Табл. 1);  

- розроблення таблиці-матриці проблемного викладу навчального матеріалу, таблиці-

матриці реалізації частково-пошукового викладу навчального матеріалу, таблиці-матриці 

організації діяльності тих, хто навчається, під час проведення навчальної самостійної роботи 

(авторський доробок Т. Мієр982).  

Використання зазначеного доробку (Табл.1) здійснювалося з метою: 

- акцентування уваги тих, хто навчає, на можливості застосування різних способів 

учіння тих, хто навчається983;  

- здійснення управління процесом одночасного перебування тих, хто навчається, в 

різних способах учіння984;  

- реалізації управлінських дій, спрямованих на пізнання й оцінювання стану процесу 

навчання з метою встановлення наявності (відсутності) ознак вікових і (чи) життєвих криз та 

гнучкого запровадження інтеграції й диференціації з метою пом’якшення їх перебігу, тобто 

практична реалізація екоінтедиференційного підходу (інноваційне авторське нововведення 

Л. Голодюк985, 986).) тощо. 

                                                                                                                                                                                                          
977 Голодюк Л. С. Екоінтедиференційний підхід та підхід міждіяльнісної інтеграції у навчанні математики. 

Проблеми математичної освіти (ПМО – 2017): матеріали міжнародної науково-методичної конференції 
(Черкаси, 26-28 жовтня 2017 р.). Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є. І., 2017. С. 58-59. 
978 Голодюк Л. С. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи у навчанні математики в 

урочний та позаурочний час: теоретичний аспект: монографія. Кропивницький: ФО-П Александрова М. В., 

2017. 404 с. 
979 Голодюк Л. С. Екоінтедиференційний підхід та підхід міждіяльнісної інтеграції у навчанні математики. 

Проблеми математичної освіти (ПМО – 2017): матеріали міжнародної науково-методичної конференції 

(Черкаси, 26-28 жовтня 2017 р.). Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є. І., 2017. С. 58-59. 
980 Голодюк Л. С. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи у навчанні математики в 

урочний та позаурочний час: теоретичний аспект: монографія. Кропивницький: ФО-П Александрова М. В., 

2017. 404 с. 
981 Мієр Т. І. Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів: монографія. Кіровоград: 
ФО-П Александрова М. В., 2016. 424 с. 
982 Там само. 
983 Там само. 
984 Там само. 
985 Голодюк Л. С. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи у навчанні математики в 

урочний та позаурочний час: теоретичний аспект: монографія. Кропивницький: ФО-П Александрова М. В., 

2017. 404 с. 
986 Голодюк Л. С. Екоінтедиференційний підхід та підхід міждіяльнісної інтеграції у навчанні математики. 

Проблеми математичної освіти (ПМО – 2017): матеріали міжнародної науково-методичної конференції 

(Черкаси, 26-28 жовтня 2017 р.). Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є. І., 2017. С. 58-59. 
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Переживання успіху в учінні тими, хто навчається, спонукало їх до активної діяльності, 

а виразне переживання почуття пізнавального зростання породило позитивне ставлення до 

перебігу процесу навчання та його результатів. Використання сучасних інноваційних 

авторських нововведень слугує: 

- інноваційною основою для організації процесу навчання, орієнтованого на сприяння 

сталому розвитку; 

 - моделюванню процесу навчання з чіткою продуманістю як реалізованості кожного із 

складників дидактичної тріади «учіння – викладання – управління», так і організації процесу 

навчання, під час якого зазначена тріада виступає як нове цілісне утворення, що відображає 

діяльність тих, хто навчається, та тих, хто навчає, у взаємообумовлюючих впливах; 

- суттєвому зростанню у процесі навчання показників ефективної самореалізації тих, 

хто навчається, та тих, хто навчає, з огляду на моделювання й організацію процесу навчання 

з акцентуванням уваги на складниках дидактичної діадної структури «учіння – викладання – 

управління». 

 

Таблиця 1. Макет загальної таблиці-матриці організації процесу навчання з дотриманням 

тріади «учіння – викладання – управління» 

Викладання –діяльність того, 

хто навчає 

Учіння – 

діяльність того, 

хто навчається 

Управління – діяльність  

того, хто навчає 

Застосування підходу 

«міждіяльнісна інтеграція» у 

разі організації діяльності того, 

хто навчається, у назві якої 

зазначено два (три) види 

діяльності (як-от, навчально-

екскурсійна, проєктно-

управлінська, навчально-

дослідницька, навчально-

пізнавальна тощо).  

Застосування підходу 

«міждіяльнісна інтеграція» 
слугує ґрунтовному 

визначенню дидактичних основ 

організації освітнього процесу 

на основі повного або 

часткового поєднання різних 

видів діяльності між собою; 

визначення різних способів 

учіння тих, хто навчається. 

Організація 

учіння  

з урахуванням: 

- способів його 

здійснення  

(«я навчаю себе», 

«мене навчають 

інші»,  «я навчаю 

інших», «учіння у 

взаємонавчанні»); 

- кількості тих, 

хто навчається 
(індивідуальне, 

парне, групове, 

міжгрупове); 

- вияву 

пізнавальної 

самостійності та 

взаємодії з 

іншими.  

Реалізація функцій управління: 

- планування (формулювання мети, визначення 

контенту діяльності, дидактичного інструментарію);  

- організація (організація процесу навчання відповідно 

до запланованого та з урахуванням результатів 

застосування екоінтедиференційного підходу, тобто 

встановлення наявності чи відсутності ознак вікових і 

(чи) життєвих криз);  

- керування (використання різних засобів з метою 

активізації навчально-пізнавальної діяльності тих, хто 

навчається, у тому числі й гнучке запровадженню 

інтеграції та диференціації з метою пом’якшення 
перебігу вікових і життєвих криз, котрі переживаються 

тими, хто навчається, у разі вияви ознак криз);  

- контроль (поточний контроль (на основі отриманої 

інформації про хід навчально-пізнавальної діяльності 

тих, хто навчається);  

- регулювання (встановлення відповідності між 

діяльністю тих, хто навчається, та метою);  

- координація (встановлення відповідності між 

досягнутими й очікуваними результатами, визначення 

подальших дій). 

 

Отже, організацію процесу навчання, орієнтованого на сприяння сталому розвитку, слід 

розглядати і як соціальне утворення, якість та ефективність функціонування якого суттєво 

позначається на особистісному й суспільному прогресі; і як динамічне соціальне утворення, 

що зазнає процесу розвитку у разі запровадження результатів сучасних наукових досліджень 

у різних галузях науки (психології, педагогіці, дидактиці, технологічних науках тощо) як 

інноваційної основи для змін.  

Процес навчання, орієнтований на сприяння сталому розвитку, має реалізовуватися на 

основі взаємопов’язаної діяльності тих, хто навчається, з тими, хто навчає. Активна 

діяльність тих, хто навчається, має розглядатися як результат чіткого продумування 

реалізації кожного зі складників дидактичної діадної структури та передбачати 

функціональність тріади «учіння – викладання – управління» як єдиного цілого. 
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