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ÍÏÁ
Ноосфера (на відміну від біосфери) – це сфера розуму, тобто
частина планети і навколопланетного простору зі слідами
діяльності людини. Метою ноосферної освіти є формування в
людині ноосферної свідомості – цілісного мислення, моделі
поведінки, світогляду.
Дмитрієв, А. Ноосферна освіта у формуванні особистості / А.
Дмитрієв // Сучасна школа України. – 2015. - №4. – С. 4-6.
Золотоверха, О. Ноосферна освіта у формуванні нової людини / О.
Золотоверха, О. Алексеєнко // Сучасна освіта України. – 2015. - №
4. – С. 7-55.
Дмитрієв, А. До слова про ноосферну освіту / А. Дмитрієв //
Сучасна школа України. – 2015. - №4. – С.56.
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Äóàëüíà îñâ³òà –
не є чимось новим – термін використовується з середини 60-х
років минулого століття. Ця освіта – більш гнучка форма
організації професійного навчання і передбачає узгоджену
взаємодію освітньої та виробничою сфер за схемою :
підприємство – учень – профшкола.
Короденко, М. Про дуальну освіту / М. Короденко // Освіта
України. – 2015. - № 17. – С. 9.
Êîíòåêñòíà îñâ³òà
Сучасна освіта вимагає переходу від традиційного "абстрактного методу школи" до практико-орієнтованого навчання, але
без утрати фундаментального теоретичного змісту.
Вербицкий, А. А. Контекстное образование : проблемы и
перспективы / А. А. Вербицкий // Педагогика. – 2014. - №9. – С.3-14.
Êâåñò – òåõíîëîã³¿
Освітній квест – це навчальна гра – подорож, яка має загальну
ігрову ситуацію с завданнями по маршруту. Ця технологія
мотивує дитину на учбову діяльність для отримання знань та
сприяє особистому розвитку.
Магич, Е. А. Образовательный квест и как его создать / Е. А.
Магич, А. А. Скулачев // Школьные технологии. – 2015. - № 1. – С.
135-141.
Мельник, О. Перетворює з легкістю квест на пригоду навчальний
процес : Квестова технологія у навчанні молодших школярів // О.
Мельник, А. Карапейчик // Учитель початкової школи. – 2017. –
№ 1. – С. 19-23.

Íàðîäíà ïåäàãîã³êà
Мудрість народу витворила струнку систему виховних
цінностей, яка спирається на приналежність до родини, роду,
громади, народу. Широкий масив народної культури охоплює
повсякденну практику виховної роботи у всіх вимірах і деталях.
Особливе місце у народній педагогіці посідають прислів'я і
приказки.
Народна педагогіка : світовий досвід / Уклад. А. І. Кузьмінський,
В. Л. Омелянко. – К. : Знання- Прес, 2003. – 134 с.
Лупарев, Г. П. Народная педагогика в пословицах и поговорках / Г.
П. Лупарев // Педагогика. – 2016. - № 2. – С. 72-80.
²íòåðàêòèâíå íàâ÷àííÿ –
це діалогове навчання, метод, за яким "усі навчають кожного й
кожний навчає всіх"; процес, при якому всі учні залучені до
навчання. Педагог є організатором, лідером, творцем умов для
ініціативи учнів.
Свінченко, І. А. Інтерактивне навчання / І. А. Свінченко // Біологія.
– 2016. - № 7-8. – С. 8-22.
Ïðîåêòèâíà îñîáèñò³ñíà îñâ³òà
Розуміти цей метод освіти потрібно як освіту безпосередньо у
процесі життєдіяльності людини упродовж всього життя, тому
здійснюватися вона може також поза освітніх структур.
Ильин, Г. Л. Проективное личностное образование в теории и
реальной жизни / Г. Л. Ильин // Школьные технологии. – 2015. №4. – С. 3-10.
Â³äåîñêðàéá³íã –
це анімаційні відеоролики в яких мальоване зображення з'
являється на екрані безпосередньо на очах глядача. Особливості
відеоскрайбінгу : емоціональність та динамічність, здібність
привертати увагу на довгий час, можливість використовувати в
презентаціях, електронних курсах.
Баданова, Н. М. Видеоскрайбинг : создаём сами / Н. М. Баданова,
А. Г. Баданов // Школьные технологии. – 2015. - № 4. – С. 124-128.

