
Поколiння Z 
(Центенiали) 

Прибульцi з 

майбутнього – 



ТЕОРIЯ ПОКОЛIНЬ 

Нейл Хоуф, Віліам Штраус (США, 1991 г.) 
Євгенія Шаміс (Росія)  



ТЕОРIЯ ПОКОЛIНЬ 

причиною конфліктів є не різниця у віці,  
а різні цінності, на формування яких  

впливають зовнішні фактори 



Поколiння Z –  

вони iншi… 



Орієнтири 

#Вони встигають все і скрізь                        
(гуртки, секції, YouTube…) 
 

#Можуть взаємодіяти з 
різними людьми       (не 
зважаючи на їх релігійну 
приналежність і колір шкіри.) 
 

#Прагнуть виділятися і 
відмовляються від 
непрактичних речей. 

 

generation Z 



#Досить швидко працюють і 
обробляють інформацію 
(покоління лайків та посилань). 

#Не люблять довго 
концентруватися  
(віддають перевагу один раз 
побачити, аніж сто разів почути чи 
прочитати про це). 

generation Z 

Орієнтири 



#Покоління, яке думає про 
майбутнє і надає перевагу 
здоровому способу життя 

#Не носяться з життєвими 
цілями і не мріють здивувати 
оточуючих. 

#Не схильні до субординації 
(вимагають рівності та хочуть 
будувати з дорослими партнерські 
стосунки).  

generation Z 
Орієнтири 



#Їхні почуття - це смайли та 
статуси. А текст, фото і відео - 
головні враження. 

#Пошук - те, що вміють 
найкраще.  

 

generation Z 

Орієнтири 

#Якщо їм цікаво, самі чогось 
хочуть - готові без відпочинку 
працювати.  



Проблеми з якими 
стикаються Z 

#Депресії 
#Залежність від оцінок в 

інтернеті 

#Троллінг або кібербуллінг 
#Самотність 



Як вчителям 
порозумітися з 
«цифровим» 
поколінням 

дітей 



Проблеми порозумiння 
 Проблеми з увагою. 
 Проблеми з пам’ятю 
 Кліпове мислення 
 Атрофічні процеси в 

мозку дитини. Навіщо 
вчити, якщо можна 
знайти? 

 «Мовчазне покоління» 
 Нетерплячість та 

егоцентричність 
 Зі старшими на рівних 



Рецепти порозумiння 
 Говорити з ними 

«твітами», тобто коротко і 
з перервами, а завдання 
розсилати на гаджети.  

 Вчителю варто завести 
для класу групу в 
соцмережі. 

 Спиратись на любов до 
публічності.  

 Створення інтересу через 
залучення до участі у 
проектах. 



Рецепти порозумiння 
 Ставити чіткі цілі і завдання, 

які дають швидкий видимий 
результат, розписуючи всі 
нюанси. 

 Терміни виконання роботи, 
доручення, завдання повинні 
суворо регламентуватися 

 Заохочення і невеликі 
винагороди в кінці кожного 
успішного завершення 
доручення, завдання. 



Рецепти порозумiння 
 Спілкування на рівних. 

 Головний принцип – свобода і 
відповідальність за наслідки 
своїх дій.  

 Візуалізація 

 Урок потрібно зробити більш 
динамічним, а навчальний 
матеріал слід подавати в 
оптимістичному тоні 



Що очiкує освiту у майбутньому? 

 відеолекції, відеокурси, 
вебінари 

 персоналізація навчання 
 окуляри типу Google 

Glass 
 гейміфікація навчання 
 технологія 

«перевернутого класу» 



Що очiкує освiту у майбутньому? 

 Інтерактивні підручники– новий 
жанр навчальної літератури 

 забезпечує миттєвий зворотний зв’язок;  
 допомагає швидко знайти необхідну 

інформацію, пошук якої у звичайному 
підручнику утруднений;  

 істотно економить час при багатократних 
зверненнях до гіпертекстових пояснень;  

 окрім тексту – розповідає, демонструє, моделює 
тощо (переваги мультимедіа-технології);  

 дозволяє швидко (але в темпі, відповідному для 
конкретного індивідуума) перевірити знання з 
певного розділу;  

 може актуалізувати необхідну навчальну 
інформацію,наприклад за допомогою мережі 
Інтернет. 





1. Джерело  графіних зображень:  https://www.vectorstock.com/royalty-free-
vectors/vectors-by_nadia_bormotova 

2. Інформація зі статей вільно поширювальних в Інтернеті 
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Школа 
сприймається як 

витрата часу і 
додатково як місце 

для спілкування 

Раніше школа була основним 
джерелом знань, а сьогодні 

навряд, в школі все 
відбувається повільно, тому 

дітям там нудно.  



Вони вже не зачеплені старою 
освітою, а нової для них ще не 

створили 


