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ДОСВІД РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК «ВЧИТИСЯ 

ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ» 

 
Стаття присвячена проблемі формування ключових компетенцій на уроках математики в старшій школі, а саме – 

формуванню компетенції «вчитися впродовж життя» [1]. У статті розглядається досвід роботи вчителя. Свої 

напрацювання автор об’єднав в піраміду-самоосвіти. Фундамент піраміди – вміння самостійно працювати з джерелами 

інформації і складати конспект. Наступний рівень – перевернутий клас, далі – розробка навчальних проєктів. Вершина 

піраміди - створення проєктів практичного застосування знань. Побудована таким чином система навчання дає змогу 

сформувати навички самоосвіти, аналітично мислити, а на додачу підготувати учнів до викликів майбутнього. Таким 

викликом став карантин. І піраміда- самоосвіти трансформувалась в піраміду дистанційного навчання. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 

стрімких соціально- економічних, політичних 

процесів, які відбуваються в Україні, обсяг 

необхідних для людини знань різко і швидко 

зростає. Вже неможливо робити головну 

ставку лише на засвоєння певної суми знань. 

Необхідно розвивати вміння та навички 

самостійно організовувати та планувати свою 

навчальну діяльність, моделювати власну 

освітню траєкторію, коригувати та оцінювати 

результати своєї навчальної діяльності 

орієнтуючись у стрімкому потоці наукової та 

політичної інформації. Таке навчання 

впродовж життя є однією з 10 ключових 

компетентностей Нової української школи [1]. 

Хочу зазначити, що ця ідея далеко не нова, 

В.О. Сухомлинський понад 50 років тому 

сформулював основну мету школи - навчити 

дитину вчитися, дати їй уміння, за допомогою 

яких вона буде самостійно здійматися зі сходинки 

на сходинку довгого шляху пізнання [3]. Не 

навчити фізики, математики, історії, а 

сформувати здатність навчатися. Важливо 

навчити дитину самостійно здобувати 

інформацію й уміти її обробляти. Тільки на 

цьому підґрунті може постати справжній 

інтерес до навчання. А завдання вчителя - 

допомогти дітям розвинути потребу в знаннях, 

уміти набувати їх, бо ці важливі якості 

залишаться з ними й по закінченні школи. 

В чому тоді проблема? А проблема в тому, 

що мета є, а алгоритм її досягнення за 50 років 

так і не сформульован. Тому педагоги вимушені 

самостійно шукати шляхи розв’язку цієї задачі. 

Мета статті полягає в актуалізації досвіду роботи 

з формування вмінь вчитися впродовж життя. 

Основні результати дослідження. Сучасна 

школа повинна не тільки давати знання, уміння, 

навички, але й розвивати учня як гармонійну 

особистість, здатну до безперервного 

вдосконалення шляхом самоосвіти [4]. Про 

важливість цього вміння свідчить і “Національна 

доктрина розвитку освіти” (2002 р.), у якій 

сказано: “Мета державної політики щодо 

розвитку освіти полягає у створенні умов для 

розвитку особистості і творчої самореалізації 

кожного громадянина України, вихованні 

покоління людей, здатних ефективно працювати 

і навчатися протягом життя”[2]. Звісно, у 

кожного вчителя є арсенал власних прийомів та 

методів навчання. Свої напрацювання я 

об’єднала в піраміду-самоосвіти. 
 

 

 

Фундамент піраміди - конспект. Його веде 

багато вчителів, я розробила свій формат. 

Конспект - файлова папка розміром А-5. Це 

дуже зручна форма: файли можна 

переставляти, їх наповнення можна змінювати, 

доповнювати і продовжувати, змінювати 

порядок конспектів. Спочатку я знайомлю 

учнів з вимогами до ведення конспекту: 

- конспект має назву (тему); 

- нова тема - новий конспект; 
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- в конспект записується тільки головне; 

- до кожного правила ( визначення, 

теореми, властивості, формули) додається 

приклад застосування, малюнок; 

- кожне правило починається з нового 

абзацу, використовуються 

кольорові чорнила, підкреслюються 

ключові слова, потреби вводиться нумерація,; 

- конспект залишається на наступний рік 

(або роки). 

Потім навчаю учнів складати та користуватися 

конспектом. Ця робота складається з декількох 

етапів (залежить від віку дітей). Звичайно, 

виникають певні труднощі: 

- переконати учнів та їхніх батьків в 

необхідності застосування такого виду діяльності; 

- навчити дітей правильно складати й 

користуватися конспектом; 

- навчити дітей приносити конспект на 

кожен урок; 

- це додаткове навантаження на вчителя, в 

кінці великої теми необхідно перевірити і 

виставити оцінку за ведення конспекту. 

Труднощів вистачає, але така робота 

формує вміння самостійно працювати з 

підручником та іншими джерелами 

інформації, виділяти головне; формує навички 

систематизувати інформацію в зручному 

форматі; дає можливість організувати 

багаторазове повторення; скорочує час на 

виконання домашнього завдання. 

Після того, як учні опанували методику 

роботи з конспектом, можна переходити на 

наступний рівень піраміди - перевернуте 

навчання або перевернутий клас. Головна ідея 

така: вдома діти готуються до нової теми - 

опановують теоретичний матеріал, а в школі 

виконують практичні завдання. Змінюються 

ролі вчителя і учнів. Учитель перестає бути 

транслятором, перетворюється на організатора 

та координатора навчального процесу. Учні 

більше не спостерігачі, вони самі відповідають 

за здобуті знання. 

Наступний рівень піраміди - розробка 

навчальних проєктів. Звісно, вміння 

формуються поступово: спочатку проєкти 

створюються під керівництвом учителя, а з 

часом учні можуть уже самостійно впоратися з 

навчальним проєктом. У цьому навчальному 

році, мої учні 8-го класу працювали над 

проєктом "Трапеція та її види". Діти 

об’єдналися в три команди. Перша - розробляла 

тему "Трапеція та її властивості", друга - 

"Рівнобока трапеція", третя - "Прямокутна 

трапеція". На уроці команди презентували свої 

роботи, обмінялись новими знаннями, усно 

склали спільний конспект теми. А домашнє 

завдання було таке - написати і вивчити 

конспект. Керівники груп організували 

розсилання презентацій всім учням класу. 

Найвищий рівень піраміди (на сьогодні) - 

створення проєктів практичного застосування 

знань. Протягом навчального року будь-яких 

проєктів не може бути багато. Їх кількість треба 

закладати в календарному плануванні. Така 

робота не може бути легкою, є деякі труднощі: 

по-перше, це групова робота, тому інколи треба 

розподілити обов’язки, бути зв’язуючою ланкою 

між учасниками групи; по-друге, необхідно 

допомогти учням з джерелами інформації; по-

третє, діти не завжди бачать практичне 

застосування теми, яка вивчається, або бачать не 

всі можливості застосування. У цьому році були 

розроблені наступні проєкти: 

✔ проєкт "Орел і решка". Алгебра. 8 клас. 

Тема "Переріз, об’єднання і різниця множин"; 

✔ проєкт "Котеджне містечко" . Геометрія. 

8 клас. Тема " Чотирикутники". 

Ми дісталися до вершини піраміди. 

Побудована таким чином система навчання 

дає змогу сформувати навички самоосвіти, 

аналітично мислити, а на додачу підготувати 

учнів до викликів майбутнього. Таким 

викликом став карантин. І піраміда-

самоосвіти трансформувалась в піраміду 

дистанційного навчання. В яку форму я 

впишу дистанційне навчання ще попереду, а 

сьогодні це виглядає так: 
 

 

Фундаментом моєї версії дистанційного 

навчання є вміння працювати з інформацією, а 

саме - самостійно складати конспект. Стала в 

нагоді і модель перевернутого навчання, що 

дало можливість на Zoom-уроках 

зосереджуватись на практичних завданнях. Я 

тільки доповнила вже існуючу базу 
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можливостями інтернету, який дає безмежні 

засоби для пошуку інформації та навчання [5]. 

Якщо проаналізувати мою модель 

дистанційного навчання, то вона мало чим 

відрізняється від навчання в школі, за 

винятком онлайн-уроків. Дистанційне 

навчання – це наша реальність, сьогодення, без 

якого взагалі я вже не уявляю навчання. А 

завдання для педагога - навчитися доцільно 

використовувати можливості інтернету. 

Висновки та пропозиції. Отже, піраміда-

самоосвіти, як система навчання, має право на 

існування, вона дійсно формує навички та 

вміння самостійної роботи з джерелами 

інформації, які сприяють якісному вживанню 

контента і дають змогу швидко опанувати нові 

інструменти для успішної реалізації учнів в 

майбутньому. Таким чином здійснюється 

компетентнісний підхід до навчання. 

Важливим крітерієм є те що, піраміда легко 

пристосовується до нових обставин, тим 

самим дає ще більше можливостей для 

використання. Мені цікаво, як вона буде далі 

розвиватись, яких трансформацій зазнає.  
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Холодных Инна Николаевна 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ФОМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ «УЧИТЬСЯ В ТЕЧЕНИИ ЖИЗНИ» 

Статья посвящена проблеме формирования ключевых компетенций на уроках математики в старшей школе, а 

именно – формированию компетенции «учиться в течении жизни» [1]. В статье рассматривается опыт роботы 

учителя. Свои наработки автор объединил в пирамиду-самообразования. Фундамент пирамиды – умения 

самостоятельно работать с источниками информации и составлять конспект. Следующий уровень – 

перевернутый класс, дальше – разработка учебных проектов. Вершина пирамиды – создание проектов 

практического применения знаний. Построенная таким образом система обучения дает возможность 

сформировать навыки самообразования, аналитически мыслить и подготовить учащихся к вызовам будущего. 

Таким вызовом стал карантин. И пирамида-самообразования трансформировалась в пирамиду дистанционного 

обучения. 

Ключевые слова: ключевые компетенции, опыт роботы, самообразование, математика. 
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WORK EXPERIENCE ON FORMATION OF «LIFELONG LEARNING SKILL» 

The article is devoted to the problem of forming key competencies in mathematics lessons in high school, namely, the 

formation of the competence to "learn throughout life" [1]. The article highlights the experience of the teacher. The author 

combined his achievements into a pyramid of self-education. The foundation of the pyramid is the ability to independently 

work with sources of information and compile a summary. The next level is the inverted class, then the development of 

educational projects. The top of the pyramid is the creation of projects for the practical application of knowledge. The system 

of training built in this way allows you to form self- education skills, think analytically, and in addition prepare students for 

the challenges of the future. Such a challenge was quarantine. And the pyramid-self-education was transformed into a 

pyramid of distance learning. 

Keywords: key competencies, work experience, self-education, mathematics. 
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