
Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

 

Факультет початкового навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТСЬКІ ІНІЦІАТИВИ: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
 

 

МАТЕРІАЛИ 

ІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ 

ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ 

 

 

(12 травня  2021 р., м. Харків) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2021 



 

Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

 

Факультет початкового навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТСЬКІ ІНІЦІАТИВИ: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
 

 

МАТЕРІАЛИ 

ІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ 

ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ 

 

 

(12 травня 2021 р., м. Харків) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2021



 

УДК 373.3 

ББК 74.202.21 

С 88 

 

 

 

 

Затверджено до друку кафедрою початкової і професійної освіти 

(протокол № 16 від 30.03.2021 р.) 

 

Затверджено редакційно-видавничою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Протокол № 3 від 07.04.2021 р. 

 

 

С 88 Студентські ініціативи : теорія і практика початкової освіти : 

матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції студентів 

факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

(12 травня 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. 

В. В. Ушмарової. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2021. 70 с. 

 

У збірнику подано матеріали тез виступів на науково-практичній 

інтернет-конференції студентів факультету початкового навчання ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди. У матеріалах висвітлені актуальні питання теорії і методики 

навчання та виховання молодших школярів, питання природничо-математичної 

та філологічної освіти. 

 

 

 

УДК 373.3 

ББК 74.202.21 

 

 

Видано за рахунок авторів. 

 

 

© Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди, 2021 



5 

24.  Сіроус Тетяна (наук. кер. – д. пед. н., проф. В. М. Гриньова) 

Екскурсія в початкових класах як форма організації навчального 

процесу…………………………………………………………………… 

 

 

 

32 

 

25.  Скусова Валерія (наук. кер. – к. пед. н., викл. К. В. Зозуля) 

Розвиток критичного мислення молодших школярів…………………. 

 

 

33 

26.  Хазикова Вікторія (наук. кер. – д. пед. н., доц А. С. Ткачов) 

Ранкові зустрічі як засіб формування патріотичних почуттів в учнів 

початкової школи…………………………………………....................... 

 

 

 

34 

27.  Черепаха Наталія (наук. кер. – к. пед. н., доц. І. В. Єсьман) 

Формування самостійності учнів молодшого шкільного віку……….. 

 

 

35 

28.  Черникова Софія (наук. кер. – к. пед. н., доц. Л. С. Філатова) 

Кібербулінг як соціально-педагогічна проблема……………………… 

 

 

36 

29.  Шерстньова Яна (наук. кер. – к. пед. н., доц. І. В. Єсьман) 

Ранкові зустрічі як засіб патріотичного виховання учнів початкової 

школи……………………………………………………………………... 

 

 

 

37 

 Секція 2. Актуальні питання природничо-математичної освіти 

 

 

1.  Войлокова Лілія (наук. кер. – к. пед. н., доц. С. А. Білецька) 

Використання прийомів маніпуляції з предметами на уроках 

математики в 1 класі…………………………………………………….. 

 

38 

2.  Горбань Аліна (наук. кер. – к. пед. н., доц. Л. П. Старікова) 

Технологія колективної і групової роботи на уроках дисципліни «Я 

досліджую світ»………………………………………………………….. 

 

 

 

39 

3.  Дем’яненко Олеся (наук. кер. – д. пед. н., проф. О. М. Іонова) 

Створення сприятливого середовища у вальдофській школі………… 

 

 

40 

4.  Єдіфанова Юлія (наук. кер. – к. пед. н., доц. О. М. Масюк) 

Формування алгоритмічного мислення учнів початкової школи……. 

 

 

41 

5.  Кобець Дар’я (наук. кер. – к. пед. н., доц. В. В. Партола) 

Екологічне виховання учнів початкової школи……………………….. 

 

 

42 

6.  Липницька Таміла (наук. кер. – к. пед. н., доц. В. В. Партола) 

Формування екологічної культури молодших школярів шляхом 

позакласної діяльності…………………………………………………... 

 

 

 

 

43 



41 

Формування алгоритмічного мислення учнів початкової школи 

Єдіфанова Юлія 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Масюк 

 

Формування алгоритмічного мислення – важлива складова частина 

педагогічного процесу. Допомогти учням повною мірою проявити свої 

здібності, розвинути ініціативу, самостійність, творчий потенціал - одне з 

основних завдань сучасної школи. Реформування шкільної освіти вимагає від 

дітей початкової школи оволодіння інформаційно-цифровою компетентністю, 

складовою якої є формування  алгоритмічного мислення, а саме: самостійно 

будувати алгоритми, планувати та моделювати майбутню діяльність, здатність 

мислити логічно (аналізувати, порівнювати, абстрагувати та узагальнювати). 

Проблемою формування алгоритмічного мислення в учнів початкової 

школи займалися такі науковці, як Т. Губіна, В. Вдовенко, Г. Звенигородський, 

А. Копаєв, А. Кушніренко, Г. Лєбєдев та інші. Як зазначає Т. Губіна, 

алгоритмічне мислення – це так званий стиль мислення людини, що являє 

собою конструкції, розумові прийоми, набір способів дій необхідних для 

вирішення поставлених цілей в алгоритмічній формі. Процес його формування 

у молодших школярів полягає в: ознайомленні учнів з алгоритмами певної 

структури; введенні елементів навчальної алгоритмічної мови; реалізації 

системи вправ на виконання: відшукування помилок, відтворення, заміну, 

конструювання, перехід від однієї до іншої форми подання алгоритмів різної 

структури. 

У процесі формування в учнів початкової школи алгоритмічного 

мислення виробляється уявлення про алгоритм та його властивості, 

з'ясовуються форми подання алгоритмів, забезпечується ознайомлення з 

основними алгоритмічними структурами. На уроках математики в учнів 

формуються навички складання алгоритмів, покрокового їх виконання, 

структурування власної діяльності. Ці уявлення та навички засвоюються 

учнями поступово, через виконання системи вправ, протягом усього періоду 

навчання математики у початковій школі. 

Як підкреслює Г. Звенигородський, важливим завданням вчителя є 

навчити учнів початкової школи планувати структуру дій, потрібних для 

досягнення цілей, за допомогою фіксованого набору знань та засобів. 

Алгоритмічне мислення формується в учнів під час роботи над 

обчислювальними прийомами та сюжетними задачами. Так, під час роботи над 

сюжетними задачами учні навчаються опрацьовувати текст задачі, формувати її 

короткий запис, здійснювати розбір задачі та пошук шляхів її розв’язання, 

складати плану розв’язання, оформлювати запис розв’язання та відповіді, 

здійснювати перевірку розв’язання задачі, виконувати творчу роботу над 

розв’язаною задачею.  

Отже, вважаємо, що уроки математики дають реальні передумови для 

розвитку алгоритмічного мислення учнів завдяки всій своїй системі, виключної 

ясності і точності своїх понять, висновків і формулювань.  


