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Причиною конфліктів є не різниця  

у віці, а різні цінності на формування 

                                                              яких впливають зовнішні фактори. 

Вільям Штраус та Ніл Хоув,  

автори Теорії поколінь.  

Теорія поколінь, що стала мейнстрімом сучасності, була розроблена 

наприкінці XX століття американськими істориками Нілом Хоувом та 

Вільямом Штраусом. Ідея цієї теорії настільки масштабна, що її 

застосовують глобально.

 

Виховання по-старому не завжди вписується в оновлений освітній 

простір для дітей нового покоління. Тому що кожне покоління, народжене в 

окремий період часу, має власні характерні риси, на формування яких 

впливають: економіка, політика, культура, технології, оточуюче середовище, 

тощо. Якщо дотримуватися «Теорії поколінь», то всі люди, які народилися в 

один час і отримали схожий досвід у дитинстві, мають однакові цінності. 

Саме вони й відрізнятимуть їх від людей інших поколінь. Наприклад, люди, 

які народилися під час війни, дуже боятимуться голоду і цінуватимуть 

працьовитість, а вже їх діти, більш щасливі та вільні, шукатимуть відпочинку 

та самореалізації.  

Для того, аби зрозуміти, як це відбувається, я опрацювала дослідження 

зарубіжних та вітчизняних науковців , і з висновками зараз вас ознайомлю.     

Покоління Х (ікси) – люди, народжені   

з 1963 по 1984 рік 
Це багато хто з нас в цьому залі, тому про нас коротенько. 

Люди покоління Х багато працюють та поважають сімейні цінності. 

Мають бажання по максимуму забезпечити дітей матеріально: дати їм 

найкращу освіту, одяг, іграшки, квартиру, тощо. 



 

Життєві цінності Робота, духовні цінності, вірять у 

стабільність, але готові до змін  

Характерні риси Скептики, відповідальні, трудоголіки, 

гнучкі  

Авторитети Експерти  

Досвід побудови 

відносин оффлайн 

Високий  

Способи навчання В групах, на семінарах, практичні 

приклади, заучування  

 

Ікси не дуже довіряють державі та розраховують лише на свої сили. 

Вони скептично ставляться до усього, що їх оточує, тому й обирають вміння 

розраховувати виключно на свої сили. Їм притаманне альтернативне 

мислення, а також висока проінформованість про абсолютно усе, 

що відбувається у світі. У той же час, ікси надзвичайно гнучкі, для них немає 

проблеми у тому, щоб якось змінюватися. Основною їхньою метою 

є наполеглива праця та досягнення індивідуального успіху.  

Успіх кожної окремої особистості їм набагато важливіший за спільну 

працю. Їм властиві: технічна грамотність, прагнення полагодити все самому, 

робота заради захищеності. 

Покоління Y ігрек (міленіали) – люди 

народжені з 1984 по 2000 рік 
    Міленіали –  перше покоління людей, які не уявляють життя без цифрових 

технологій. Це -«Мережеве покоління» , яке все купує через смартфон. 

Покоління  ігрек вважають розпещеним та помічають за ним манію величі, а 

все тому що, їх  відрізняє почуття свободи та бажання добре заробляти без 

особливих зусиль. Робота  для міленіала має бути цікавою та з кар'єрним 

розвитком. Вони менш працьовиті, не будуть працювати тільки за гроші і 

віддадуть перевагу гнучкому графіку.  Вони не квапляться зі створенням 

сім’ї, народженням дітей. Міленіали дуже цінують комфорт та не дуже 

люблять брати на себе відповідальність. 



     Міленіали зростали в період епохальних змін: розбудова, розвал СРСР, 

лібералізація та перехід до ринкової економіки, глобалізація, бурхливий 

розвиток цифрових технологій, стрімке поширення інтернету та світова 

фінансова криза. Звідси готовність мілініалів до змін, зневіра у довгострокові 

перспективи та непорушні авторитети. Цьому поколінню також властиві 

цинізм, самовпевненість, інфантильність та оптимізм. 

Життєві цінності  Свобода, комфорт, бажання добре 

заробляти без особливих зусиль  

Характерні риси  Діти технологій, джампери, мобільність, 

подорожі, не вірять в стабільність та 

авторитети, самовпевненість, оптимізм, 

здоровий спосіб життя  

Авторитети  реклама і друзі   

Спосіб взаємодії  співробітництво  

Досвід побудови відносин 

оффлайн  

середній  

Способи навчання  візуальний формат  

 

Щодо залежності, все впевненіше розвивається тренд здорового 

способу життя: міленіали  все менше зацікавлені «підхопити» нездорову 

звичку. Це покоління вже помірно споживають міцні напої. Замість міцного 

алкоголю вони зупиняються на келиху вина, замість божевільної вечірки 

обирають посиденьки в ресторані або барі. Похмілля не в тренді у міленіалів. 

Та і паління для них вже також непопулярна звичка. У розвинених країнах 

все рідше можна зустріти курця з «покоління ігрек».  

Міленіали намагаються «диджиталізувати» своє життя: останні моделі 

телефонів, фітнес-трекери, бездротові навушники, смарт-годинники є 

частиною їхнього повсякденного життя. Фактично покоління ігреек – двигун 

прогресу в усіх індустріях, навіть найбільш консервативних. Вони  

реформують індустрію: замість готівки – PayPass, замість нервового 

підрахунку калорій – додаток, замість дзвінків – аудіо- і відеоповідомлення. І 

так до повного оновлення світу, задаючи тон наступним поколінням. 

Вбивають вони тільки сферу кіно бо вважають, що краще дивитися серіали 

вдома. 



Покоління Z (зумери)  люди, народжені з 

2000 по 2010 рік. 
Його зазвичай описують як глобальне, соціально активне, технологічно 

розвинуте, толерантне та оптимістичне. Нам випала нагода навчати 

представників покоління Z (зорро). А що ми про них знаємо? 

Життєві цінності  Комфорт, безпека, свобода, 

толерантність  

Характерні риси  Без комплексів, соціально активні, 

поглиначі інформації, багатозадачні  

Авторитети  Тренди  

Спосіб взаємодії  Спільна творчість, співробітництво  

Досвід побудови 

відносин оффлайн  

Низький  

Способи навчання  eLearning (онлайн-курси, скайп-

консультації), мультимодальні приклади. 

Дослідники: зрозуміти і спробувати 

самому!  

 

Принципова властивість цього нового покоління полягає в тому, що у 

нього в крові високі технології. З ними воно звертається на зовсім іншому 

рівні.  На відміну від міленіалів, вони народилися у часи, коли доступ до 

сучасних цифрових технологій вже був нормою – вони виросли в епоху 

смартфонів, і багато з них не знають життя без соціальних мереж та вільного 

доступу до інформації. Представники цього покоління виросли в світі, в 

якому можливості просто безмежні, а ось часу на все не вистачає. Саме тому 

вони адаптувалися до необхідності дуже швидко оцінювати і просіяти 

величезні обсяги інформації. Люди більш старшого віку і педагоги, в першу 

чергу, не можуть зрозуміти, для чого молодь стільки часу проводить в 

онлайні. А це тому що вони  не ставлять зайвих запитань —  вони «гуглять». 

Вони не запитують дорогу у перехожих — вони шукають потрібне місце за 

допомогою навігатора. Крім того, підлітки цього покоління хочуть бути 

лідерами, а для цього треба в когось вчитися. На Ютубі  та Instagram для них 

сила-силенна виступів, на які вони можуть рівнятись. А от міленіали, тим 



часом, все ж більше використовують Facebook. Теж цікаво, та підтверджено 

даними експертів, що серед інших девайсів міленіали найбільше 

використовують комп’ютер, у той час як покоління Z надає перевагу 

смартфонам. При цьому багато дослідників погоджуються, що новому 

«цифровому поколінню» набагато легше адаптуватися до постійних оновлень 

додатків та програм, навіть у порівнянні із досить сучасними міленіалами. 

 
Що треба знати, аби краще розуміти зумерів? 

 вони виросли у епоху, коли в день виходить по мільйону новин, а 

повідомлення можна доставити за секунду. В них більше можливостей, 

більше завдань та надзвичайний темп. Вони можуть швидко знайти 

потрібні відповіді, відкинувши зайве. 

 ці підлітки – багатозадачні. Вони водночас виконують домашнє 

завдання, переписуються із кількома друзями в соцмережах та 

месенжерах і розмовляють з дідусем, а на фоні ще Смарт-TV 

демонструє фільм, за сюжетом якого вони встигають стежити. 

Здібність водночас бачити та сприймати інформацію із різних джерел 

сприяє значному збільшенню швидкості сприйняття. Тому не 

сердіться, якщо дитина робить домашку, дивиться Ютуб і відповідає 

вам “так-так, мамо, я вже йду вечеряти”. На перший погляд здається, 

що вони розпорошені, неуважні до деталей, але не все так просто. Це 

покоління дуже швидше перемикається між іграми та роботою, при 



тому, що на задньому плані їх постійно щось відволікає, на нашу 

думку. Але на робочому місті це може стати досить корисними 

навичками. Вони здатні аналізувати великі обсяги інформації і 

фокусуватися тільки на тому, що їм цікаво або потрібно. 

 Вони можуть взаємодіяти з різними людьми (не зважаючи на їх 

релігійну приналежність, колір шкіри та інше), але в них не так добре 

розвинута емпатія , тому що вони значно менше спілкуються між 

собою. 

 Крім того вони діти персонального брендингу: вони хочуть бути 

популярними серед однолітків, набирати лайки, бути блогерами, 

відчувати свою приналежність до якоїсь групи людей. Але тут треба 

розуміти, що вони у більшості слідують, а не ведуть за собою. 

 Вони не відчувають межі між реальним та віртуальним життям. 

 не люблять фізичну працю, не вміють слухати та мають погану 

аудіальну пам'ять 

 багато психологів зазначають, що «вік дорослішання» у дітей цього 

покоління  затримується. 18-річні зараз поводять себе, як колись себе 

поводили 15-річні, а 15-річні поводяться більш як 13-річні. Дитинство 

зараз затягується. 

 
Зети прямі, не люблять "офіційності. І це не є невихованістю. Для них 

притаманні: справжність – життя без прикрас, мінімалізм, простота думок, 

прямота в спілкуванні: так-так, ні-ні. Ніяких загадок, все просто, все по-

справжньому.    Більшість дітей  покоління Z дуже легко ставляться до 



дружніх та «ділових» відносин. До того ж в їхньому світі практично не 

існує ієрархії. Вони не підкорятимуться комусь лише тому, що цей 

«хтось» старший за них або взагалі директор.  

В них багато друзів на Фейсбуці, може трохи менше приятелів в 

ігрових соцмережах та вони постійно «лайкають» фото вчителів в 

Інстаграмі. Якоюсь мірою це все здається легковажним, але, поміркуйте, 

які можливості для дитини у майбутньому! Вони мають надзвичайно 

широкий кругозір. Серед їхніх друзів знайдуться і терапевт, і 

зварювальник, і менеджер з реклами… І кожен з них зможе дати кілька 

порад та допомогти. Крім цього, завдяки соціальним мережам 

представники Z покоління завжди обізнані щодо останніх тенденцій. 

Якщо вміти користуватися всіма вхідними даними, така людина стає 

справжньою «скарбницею інформації».

 

И головне, вони мислять постами з соціальних мереж, тому 

висловлюються стисло, і чекають таку ж стислу відповідь.  При цьому вони 

мають бути завжди в русі, в ритмі міста, інформації.  Їм треба більше ідей: 

що робити, як робити, де робити. Але самі активно вигадувати не можуть, їм 

треба допомога. Стати другом, а згодом й лідером думок для підлітка цього 

покоління педагогу можливо тільки через стисле та зрозуміле для них 

спілкування та довіру. Дайте їм бути почутими , прийміть до уваги їхні 

думки. Не припускайте, що «дорослі» знають краще. Використовуйте те, що 

молоді  цікаво.  



 

 

         Навчаються ці підлітки найбільш ефективно, коли їм потрібно 

розв’язувати проблеми і знаходити рішення, тобто такий практичний підхід. 

У більшості цікавляться тільки окремими предметами, до яких мають хист 

або мотивацію. 

 
Зумери адаптуються до нових технологій швидше, ніж будь-яке інше 

покоління. Крім того вони - візуали.  

Згідно з дослідженнями, це покоління насприйнятливіше та найкраще 

реагує саме на візуальне навчання. 



А найголовніше те, що покоління Z настільки звикло до перемикання 

між короткими уривками інформації, наприклад у такому вигляді, як вона 

відображається в соціальних мережах, що не може зосередитися чи 

аналізувати довгі фрагменти інформації. Згідно з дослідженнями, сьогодні 

тривалість уваги учня в класі становить всього 7–10 хвилин. 

 

Гарвардська медична школа пояснює ці зміни мозку як стан, що 

називається синдромом дефіциту уваги. Крім того всі експерти та педагоги  

дійшли висновку, що в дітей покоління Z явно інші навчальні уподобання, 

цілі й цінності порівняно з попередніми поколіннями.  

Найбільша проблема полягає в тому, що сучасна система освіти ще не готова 

до кардинальних змін. Небагато вчителів розуміє сучасних дітей та знає, як їх 

можна навчити. А методи навчання мають бути іншими й адаптуватися до 

особливостей цієї групи. 

 



По-перше, діти покоління Z проводять величезну кількість часу за 

переглядом відео. Чому б не робити це з користю? Під час навчального 

процесу треба використовувати якомога більше відео- та аудіо матеріалів. 

Швидке засвоєння інформації — це дійсно дуже корисна навичка, якої 

бракує попереднім поколінням. Але розум, що звик до швидкого потоку та 

опрацювання інформації, починає нудьгувати, коли її замало і вона надається 

дуже повільно. Значна різниця у швидкості сприйняття у дітей та вчителів 

старшого віку призводить до певних проблем: учителям не вдається 

утримати увагу дітей;  дітям не вдається уважно слухати матеріал та 

засвоювати його; учителі сердяться на учнів, а учні — на вчителів. 

 

 Крім того треба розуміти, що доступність інформації позбавляє дітей 

покоління Z необхідності тягати за собою величезний «багаж знань», тому їх 

«внутрішній сортувальник інформації» може легко перенести прізвище 

першого світового космонавта до папки «неважливо».  

 



По-друге, гейміфікація. Гра — один з найкращих способів навчання, 

практичне застосування і відпрацювання отриманих знань у веселій формі. 

Діти насолоджуються такою формою засвоєння знань і при цьому показують 

значний прогрес у навчанні. Науковці передбачають, що в майбутньому 

отримання всіх нових знань нагадуватиме захопливу гру — із різними 

рівнями складності, елементами змагання та нагородами. 

 По-третє. Треба застосовувати кінестетичні активності, під час яких 

задіяні різні канали сприйняття інформації. Ви мабуть помічали, що деякі 

учні навіть коли вони сидять на стільці, слухаючи вчителя,  виконують 

невеликі дії, наприклад, постукують пальцями або рухають ногами. Їм 

неприємно просто слухати або дивитись на дошку. Серед підлітків покоління 

Z  дуже багато кінестетиків, які набагато більше контактують зі своїм тілом, 

ніж зазвичай, і тому їм потрібно рухатися. Саме для них потрібні змагання, 

квести, екскурсії, проєкти — знання на практиці, а не в теорії. Вони дуже 

добре запам’ятовують те, чому навчились, беручи участь у якійсь діяльності. 

Деякі експерти навіть рекомендують для таких дітей навчання стоячи, або 

дозвіл малювати під час навчання. 

Четверте. Візуалізація інформації. Завдяки переважанню візуального 

каналу сприйняття, дуже важливо використовувати наочні матеріали — це 

значно спрощує процес навчання і засвоєння інформації. 

П'яте. Часта зміна активностей. Через короткострокову концентрацію 

дуже важливо постійно змінювати активності. У цілому кожен вид діяльності 

повинен займати 7–10 хвилин, щоб діти не втомлювалися і не перемикали 

увагу на щось інше. 

Шосте. Індивідуальний підхід — діти покоління Z мають зовсім інший 

стиль навчання, тому дуже важливо враховувати особливості кожного учня 

окремо і шукати індивідуальний підхід до кожної дитини. 

 



Зети були виховані Іксами, але на подив їх не настільки хвилюють 

матеріальні цінності. Вони не квапляться з покупкою квартири, адже 

її можна просто орендувати, не хочуть купляти авто, коли можна 

користуватися таксі. Покоління Z більше цінує емоційний стан, аніж 

матеріальний. Але при цьому роботодавці повинні враховувати те, що 

представник покоління Z ніколи не працюватиме  за гарну посмішку або для 

«отримання неоціненного досвіду». Або ви платите, що працівник хоче, або - 

до побачення. 

 

Ця теза, очевидно, є трохи перебільшеною, але не можна заперечувати, 

що покоління Z з точки зору вимогливого підходу до життя перевершить 

підходи до роботи міленіалів. Покоління Z має прагматичне відношення до 

зайнятості: робота для того, щоб заробляти гроші. Свої амбіції та пристрасті 

слід реалізовувати в іншому місці. Тому роботодавці повинні бути готові до 

достойної оплати працівників цього покоління. Це для  нас, покоління Х 

робоче місце - «справа» життя, яка несе сенс та користь. А ось покоління Z, 

більше схиляється до безпеки та грошей. Крім того, на відміну від міленіалів, 

особливістю яких є вміння працювати в команді, покоління Z є досить 

конкурентоспроможним та здебільшого покладатиметься на себе, а не на 

членів команди. Зараз у них більш партнерські відносини, ніж «я начальник – 

ти дурень», як було в наші часи. 

Покоління Z - це люди, які добре розбираються в сучасних технологіях 

і їм важко зрозуміти, що не всі навколо так посилено користуються благами 

технологічного прогресу, наприклад, соціальними мережами. Тому майте на 

увазі, що представник такого покоління надсилатиме вам повідомлення у 

месенджери, а не телефонувати. 

https://kfund-media.com/shema-ya-nachalnyk-ty-jolop-davno-vzhe-ne-pratsyuye/
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І, головне, ні в якому разі не намагайтеся змінити дитину покоління Z і 

зробити з неї людину з аналогічними вашим переконаннями, настановами і 

поглядами на життя як у вас. Прийміть той факт, що вони інші, а у чомусь 

навіть зараз краще вас. Допоможіть їм увійти в доросле життя, поділіться 

своїм досвідом і придивіться уважніше — можливо, вам теж є чого 

повчитися у них. 

 
Нове покоління набирає обертів, диктуючи нам свої правила, що ми не 

повинні ігнорувати. У такий ситуації найкращім рішенням є тільки симбіоз 

поколінь — максимальне взаєморозуміння та співпраця. 

  



Покоління α (альфа)  це діти, народжені 

після 2010 року (приблизно до 2025 року). 
Не встигли ми звикнути до нового покоління Z, як йому на зміну 

прийшло нове. Ті, хто народився після 2010 року, вже належать до 

покоління-альфа α. Пророками яких істин вони будуть, чи покладуть новий 

початок нашому світу, чи зруйнують його? 

Покоління α - ця назва придумана з метою підкреслити, що стара 

хронологія поколінь обнулилася і людство починає новий етап  з першої 

літери грецького алфавіту. У цих дітей ні на що не схожий інтелект, і навіть 

експерти демографи не до кінця розуміють, якими виростуть люди-альфа і 

які у них будуть цінності.  Це діти, яким судилося остаточно зануритися в 

світ цифрового простору і адаптувати життя під нові реалії. Можливо, саме 

вони будуть рости в епоху штучного інтелекту. Поки що рано робити якісь 

однозначні висновки, але можна  хоча б спробувати зрозуміти, яке покоління 

йде на зміну поколінню Z. 

Діти-альфа переживуть нову технічну революцію, яка торкнеться 

побуту, відпочинку, освіти. Багато мам з покоління Y родили цих дітей вже 

після 30-40 років. Коли зробили кар’єру, реалізували свої амбіції і заробили 

всі необхідні матеріальні блага. Саме тому матеріальні цінності діти 

покоління Альфа сприймають як належне. Вони виросли в суспільстві, де 

вже задоволені всі базові потреби.  

 



Вони з дитинства відчувають відсутність кордонів: географічних, 

соціальних. Це робить їх мислення більш вільним, незалежним - малюки не 

бачать перешкод на шляху до мети. 

Зараз люди стали більше 

подорожувати, вивчати мови, 

спостерігати за людьми інших 

культур. І діти-альфа вже з 

народження включаються до  

різноманіття життя, легко 

знаходять спільну мову з 

іноземцями. В майбутньому цьому 

поколінню належить 

співпрацювати з людьми 

абсолютно різного походження, створюючи новий світ.  

Їм належить вирішувати глобальні питання, які стосуються 

навколишнього середовища і середовища проживання, спільно з людьми з 

інших країн і культур. Це буде покоління легких на підйом людей, здатних 

швидко приймати рішення.  

Тенденцію рівності та толерантності почали діти попереднього 

покоління (зумери), а от альфам вдасться це вдосконалити. Вони дуже 

обережні у словах по відношенню до оточуючих людей. Та й до свого 

психічного здоров’я альфа ставляться з максимальною турботою. 

 



Альфи прийшли навіть не просто в цифровий світ, а у світ портативних 

девайсів, що забезпечують включеність у глобальну мережу та взаємодію з 

різноманітним контентом де завгодно в режимі 24/7, - і саме це вирішально 

впливає на формування портрета 

даного покоління. Недарма їх 

називають 

«діджиталнародженими» (digital 

native). Вони з пелюшок 

використовують різні гаджети, 

тому набувають навички 

користування ютьюбом раніше, 

ніж починають читати і писати. 

Не дивно, що ці діти з ранніх 

років вчаться вибирати самі, що і 

як їм дивитися в Інтернеті, тому для них вкрай важлива свобода вибору і 

персоналізація. Діти  покоління альфа знають, що у кожного є свій особистий 

аккаунт в соцмережах, де можна формувати індивідуальну стрічку, виходячи 

зі своїх уподобань. Вони звикли, що розумний алгоритм зможе скласти 

список мультфільмів або музики на основі попередніх переглядів і 

прослуховувань.  Так, згідно з дослідженням Університету Айови приблизно 

90 % сучасних дітей вже до 2 років вміють користуватися планшетами, а 

кожен п'ятий має особистий гаджет в 3-4 роки.  

Так що можна з упевненістю сказати, що до того часу, як діти-альфа 

підростуть, вони будуть жити в особливому просторі, немов спеціально 

сконструйованому під їх потреби. Освіта майбутнього вже не буде базуватися 

на запам'ятовуванні. Потрібну інформацію буде легко миттєво знайти в 

мережі, а людина матиме більше часу на те, аби аналізувати факти. 

 



Крім того, вчителів, які вважають, що успіх треба заробити 

наполегливою працею, дратуватимуть спроби «дітей смартфонів» вигадати 

щось, щоб завдання можна було зробити якомога швидше. 

Для дітей, які народилися в цифрову епоху, віртуальний і реальний 

світи майже однакові. Вони вільно переміщаються з одного в інший, тому що 

звикли, що картинка на екрані все більше схожа на ту, яка їх оточує у житті. 

 
Зараз для дітей немає особливої різниці, як сприймати інформацію 

через екран смартфона або наживо. Віртуальна реальність для них не менш 

цінна, тому покоління Альфа не особливо переймається над тим, щоб 

виглядати на екранах смартфонів краще, ніж в реальному житті. 

Нове покоління рано почне заробляти, захоче та зможе забезпечувати 

себе навіть в підлітковому 

віці. Крім того, вже 

зрозуміло, що цифрова 

грамотність цих дітей 

досягне найвищого піку 

розвитку. Діти-альфа вже 

зараз блискавично сканують 

текстовий і графічний 

контент, поглинають 

рекордно велику кількість 

даних за добу. Вони всебічно освічені, мають широкий кругозір. У 

дорослому віці вони будуть готові в будь-який момент приступити до 

вивчення нових дисциплін, тому що звикнуть до постійного, безперервного 



навчання. А зараз варто заохочувати підприємницькі нахили - для дітей-

альфа дуже важливо, щоб ідеї монетизувалися. 

Крім того, незаперечно, що Альфа 

остаточно з'єднають Інтернет і життя. Діти 

вже зараз транслюють події життя в блогах, 

генеруючи контент свого покоління: відео 

без сюжету і очевидного сенсу, до якого 

звикли ми, представники попередніх епох. 

Для дітей-альфа Інтернет став продовженням 

існування, тому вони не сприймають пости і 

публікації як окремий жанр, над змістом 

якого потрібно працювати - лише діляться 

деталями побуту.  

Можливо, ці ролики користуються успіхом, тому що діти в них дійсно 

відчувають щирі емоції. Цікаво, що сучасні популярні додатки типу TikTok 

дозволяють користувачам з ранніх років самим створювати контент без 

якого-небудь спеціального обладнання та навичок.  

Нинішнє молоде покоління буде застосовувати технології скрізь - для 

навчання, подорожей, 

відпочинку, розваги. 

Віртуальна реальність 

стане повноцінним 

продовженням 

біологічного життя. 

Вираз «Перестань 

сидіти в Інтернеті» 

втратить сенс - 

неможливо відмовитися 

від частини своєї 

ідентичності. 

Покоління «Альфа» 

сприймає цифрову інформацію на такому ж рівні, як і в реальному житті. 

Відстань перестає для них мати те значення, яке ще мало для їхніх батьків – 

нове покоління не відчуватиме залежності від конкретного місця, наприклад 

місця народження, а буде більш прив’язане до людей і стосунків. 

Експерти переконані, що покоління  альфа  буде  вкрай ерудованим, так 

як його утворення буде починатися мало не з пелюшок і тривати протягом 



усього життя. Та й у цілому діти, народжені в благополучних країнах, 

повинні стати самим здоровим і довготривалим поколінням. Тому сьогодні 

так важливо розвивати фізичний тонус з дитинства, щоб тіло залишалося 

сильним на довгі роки. 

Крім того, покоління альфа буде прагнути до загальної гармонії, 

ненасильницького спілкування, щоб люди змогли спілкуватися на рівних і 

продуктивно співпрацювати. Вчені переконані, що установки дітей 

покоління альфа більш спокійні, адекватні, ніж десятиліття тому. Ці діти вже 

відрізняються відсутністю агресії. 

Покоління Z (12-22 років) та Альфа (0-11 років) народилися у світі, в 

якому алгоритми постійно змушують їх натискати, скролити і свайпати з 

шаленою швидкістю. Тепер непросте завдання постало й перед викладачами. 

Як пристосувати традиційну навчальну програму до учнів, вихованих 

технологіями, і якою буде ціна компромісу з традиційною освітою? 

З огляду на особливості дітей покоління альфа та Z зрозуміло,  що вже 

зараз потрібно вкладати в процес навчання та виховання нові елементи.  

По-перше, слід враховувати, що якщо раніше дітей прийнято було 

розділяти на обдарованих та не дуже, то з поколінням Альфа все змінилося. 

Кожна дитина точно обдарована, важливо тільки знайти у чому та допомогти 

їй у розвитку цього таланту. Навчання підростаючого покоління повинно 

носити індивідуальний характер - викладачам слід враховувати інтереси 

дитини, мрії, прагнення; придивлятися до вроджених здатностей і 

вдосконалювати їх.  

Всі діти обдаровані !!!

Оскільки тепер майже кожен має доступ до будь-якої 
інформації, успіх більше не пов’язаний просто зі знаннями.

 



Те, на якому рівні буде 

розвиватися творчий 

потенціал дитини в значній 

мірі залежить від батьків та 

педагогів. Ми ж як педагоги 

маємо не тільки навчити 

дитину відображати будь-яку 

дію, але й дати їй можливість 

проявити: 

 свою ініціативу, 

 винахідливість,    

 розкрити свої творчі 

здібності. 

По-друге, якщо попередні покоління звикли вирішувати питання за 

допомогою криків чи фізичної сили, то нове альфа-покоління навпаки, більш 

спокійне, врівноважене та адекватне. Вони вирішуватимуть усі питання лише 

словами та в спокійному тоні. Але при цьому, не забуваємо, що дитина 

копіює звернені до неї слова і вирази, поведінку ровесників і соціального 

кола, тому дуже важливо говорити з дитиною правильно, ввічливо та 

грамотно. Для дітей-альфа дуже  важливе середовище, насичене 

позитивними емоціями і новими враженнями. 

Більш уразливі, образливі та емоційні, ці діти та підлітки вимагатимуть 

делікатності, поваги до індивідуальних особливостей, навіть коли будуть ще 

зовсім малими. Певно, систему оцінювання доведеться міняти, щоб вона не 

травмувала нове покоління. 

І найголовніше,  у молодого покоління будуть серйозні проблеми з 

тривалою концентрацією.  Порівняно з дітьми покоління Z час уваги ще 

суттєвіше зменшиться. Чому? Вони вже, у своєму віці, споживають 

інформацію  по 10 годин в день, тому їх мозку треба якось справлятися з 

таким навантаженням. Сьогодні декілька секунд — це час, за який дитина 

вже навчилася розуміти, цікавий їй цей контент чи ні. Лише працюючи з 

дітьми так, щоб вони активно проявляли свою фантазію, постійно 

створювали щось нове, можна захопити їхню увагу.  

  



Покоління Z

концентрація уваги 
7-10 хвилин 

Покоління α

концентрація уваги 
1 -60 секунд

 
Але, завдяки цьому у дітей дуже добре розвивається критичне мислення: у 

них просто немає часу на те, щоб витрачати його на неважливі і непривабливі 

для них речі. А ще, враховуйте, що в їхньому світі картинка майже повністю 

витісняє текст. 

І ще, дуже цікава тенденція, що кожне нове покоління більш вільне від 

усяких умовностей, ніж попереднє. І експерти прогнозують, що із-за 

повсюдного розвитку Інтернету всілякі межі, культурні чи політичні, будуть 

стиратися ще сильніше. І поколінню альфа будуть чужі прояви будь-якого 

роду формальностей. Для покоління Альфа не існує формальностей та 

субординації, рамок та авторитетів. Не посади, не соціальний статус чи 

приналежність до певної групи не зможуть викликати у них повагу та 

бажання наслідувати. А тільки ваш образ життя, погляди, яких ви 

притримуєтеся, та цінності, які транслюєте. 

Люди старше 50 років тяжко 

зітхають, думаючи, що з онуків нічого 

путнього не виросте. Батьки 

захоплюються і турбуються, що 

більшість їх діти прагнуть бути в 

цифровому світі. А експерти 

вважають, що вони зроблять 

мегастрибок у розвитку світу і 

зроблять технологічний переворот. 

Вони точно знають, чого хочуть. Легко сприймають величезні масиви 

інформації, поки їхні батьки шоковані кількістю уроків, домашніх завдань і 

контенту, що обрушується на дітей звідусіль. Яскраві, творчі, гармонійно 



розвинені та самодостатні особи, які здатні досягти всіх поставлених цілей. 

Позитивно дивляться на світ і не бачать меж там, де дорослі поставили собі 

жорсткі рамки. І водночас ці діти чутливі та вразливі. Вони більше відкриті 

назустріч емоціям, легше кажуть слова кохання, роблять компліменти та 

мислять позитивно. Давати жорсткі установки та вчити з-під ременя вже не 

вдасться. З ними слід домовлятися, адже ними керує самодисципліна. 

Крім того наші побоювання що інтернет-залежні діти ризикують 

перетворитись на «діджитал-зомбі», яким байдуже, що відбувається в 

реальному світі спростовуються багатьма експертами та дослідженнями. 

Нагорі у них - справжні цінності: родина та друзі. 

 
Вчені переконані, що світ, де люди освоюють одну спеціальність, піде 

в минуле: поколінню альфа доведеться вибирати нову професію приблизно 

раз в 5 років. Це не завжди буде їх особистим вибором - просто швидкість 

зміни умов життя продиктує свої правила. В майбутньому діти-альфа стануть 

багато і плідно вчитися, щоб забезпечувати гідний рівень життя, 

підтримувати особистісний розвиток.  

Ось, наприклад, німецький професор Август-Вільгельм Шеер вважає, 

що в майбутньому університети пропонуватимуть по життєвий контракт на 

навчання. І як тільки у сфері, в якій працює людина, з'являтиметься щось 

новеньке, освітній заклад одразу запрошуватиме її детально вивчити ще один 

предмет. І тут ви розумієте наскільки викладачі мають бути попереду?!  

  



Вік живи — вік учись!

Новому поколінню доведеться постійно здобувати нові навички або 

навіть змінювати рід 

діяльності, тому що їх 

дохід буде залежати від 

розуміння ситуації і 

швидкого включення в 

процес. За деякими 

прогнозами, за своє 

життя людина 

покоління Альфа 

встигне змінити 

близько 5 видів 

діяльності і 20 

роботодавців.  Крім того, покоління «альфа» по-іншому ставитиметься до 

освіти, для них головними будуть навички, а не дипломи. Для майбутнього 

ринку професій диплом та ступінь не матимуть великої ваги. В пріоритеті 

буде навчання безпосередньо на робочому місці. Цікаво, що на відміну від 

попередніх поколінь, «альфа» не перейматимуться навіть тим, що 

роботодавець проводить моніторинг співробітників. Вони без проблем 

ділитимуться своїми даними, адже виросли у часи, коли люди демонструють 

та розповідають про себе в мережі якщо не все, то багато чого. При цьому 

аналітики вважають, що нове покоління буде вельми освіченим за рахунок 

самонавчання і самоосвіти. Таке відчуття, що людям Альфа доведеться 

інтуїтивно здогадуватися, якими навичками їм потрібно володіти, щоб 

досягти успіху в майбутньому. 

Життєві обставини змінюються настільки швидко, що система освіти 

не встигає підлаштовуватися під них. Набагато важливіше зробити упор на 

розвиток загальних навичок (так званий, soft skills), щоб при виборі будь-

якого фаху дитина могла швидко освоїти її. 

Що входить в перелік умінь? 

1. Цифрові навички. Діти швидко освоюють нові гаджети, із задоволенням 

працюють з ними, навіть інтуїтивно розуміють призначення програм і т. д. 

2. Комунікативні навички. Альфа треба вчити взаємодії, вигідної 

співпраці, принципам спілкування. Знайомства забезпечать інтелектуальний 

обмін, цікаві проекти. 

3. Робота з інформацією. Необхідно вчити дітей швидкому аналізу, 

порівнянню, логічних міркувань. 



4. Самостійність. Дітям покоління альфа треба буде реалізовувати безліч 

ідей на самоті, не тільки в команді, тому буде потрібна самодисципліна і 

відповідальність. 

Нові тенденції освіти, що необхідні поколінню Альфа: 

1. Інтерактивність та іноваційність. Технології невпинно заполоняють усі 

сфери нашого життя, і освіта не є винятком. Насамперед до цього 

мають бути готовими вчителі та адміністрація навчальних закладів. Без 

їхньої мотивації впроваджувати інновації в освітній процес будь який 

навчальний заклад  ризикує відбити в «альф» усю жагу до знань.  . 

Викладачі зможуть зацікавити примхливих «альф» (і наступні 

покоління) лише тоді, коли самі почнуть використовувати нові 

технології у навчальному процесі. Кожне нове покоління відчуває себе 

більш вільно порівняно зі своїми попередниками, тому навряд чи вийде 

змусити їх пів дня сидіти на одному місці. Через те, що вони з самого 

дитинства знайомі з Інтернетом та технологіями, вони сприйматимуть 

інформацію швидше і знайдуть їй нове застосування. Крім того, для 

них не існуватиме кордонів: онлайн-навчання буде нормою, адже вони 

проходили його з початкових класів та воно супроводжуватиме їх по 

життю. 

2. Візуальність. Це і візуально-технічні засоби передачі інформації  і 

психологічні прийоми використання та розвитку візуального мислення 

в процесі навчання. Ми вже звикли до скрайбінгу  –  технології 

візуалізації, яка забезпечує відображення ключових моментів змісту 

навчального матеріалу шляхом використання простих графічних 

елементів (малюнків, піктограм, символів, слів, схем, діаграм), що 

послідовно створюються на екрані відповідно до її усного викладу (або 

аудіоряду). А треба йти ще далі і застосовувати відеоскрайбінг – 

короткі яскраві відеопояснення з певних питань, які супроводжуються 

схематичними малюнками. Класичним прикладом такої візуалізації є 

принцип викладання ютуб-каналів. 

Приклад https://youtu.be/zobJcwcec_E 

А під час практичних занять застосовувати скрайбінг-фасилітацію  

переклад інформації зі словесної форми у візуальну та фіксування її у 

режимі реального часу, супроводження розповіді схематичними 

малюнками, графіками, діаграмами в реальному часі.   

Приклад  https://youtu.be/mEitdkL3yYM 

3. Відео-контент.  Наприклад ефективним засобом зацікавленості 

студентів навчальним матеріалом і методом підтримання уваги є 

інтернет-мем будь-яка дотепна коротка інформація (фраза, 

https://youtu.be/zobJcwcec_E
https://youtu.be/mEitdkL3yYM


зображення, звукоряд, відео) іронічного характеру, яка відтворює певне 

ставлення до певних подій чи обставин. В основі мему може бути 

певна фраза, спірне питання, формула, афоризм тощо.  

4. Гейміфікація. Гейміфікація є методом підвищення ефективності 

навчання або роботи, адже коли ми призвичаюємося до повторюваної 

діяльності, вона стає автоматичною. Крім того, коли замість боротьби з 

нудьгою є драйв і позитивні емоції, будь яка інформація теж  

засвоюється краще. А зосередження уваги на спільній меті та кроках  її 

досягнення підвищують ще і комунікативні навички: співпраці, 

спілкування, діалогу. Гейміфікація реорганізовує і перетворює досвід, 

який часто буває рутинним чи складним на найбільш сприятливий для 

дітей та підлітків контент. Але щоб створити сприятливий простір для 

досягнення результату, необхідно розуміти, які установки і цінності 

має ця цільова група. Від цього залежить дизайн, стиль мовлення та 

спосіб інтеракції. Браян Баркл, віце-президент з досліджень у Gartner, 

наголошує, що при розробці гри важливими є не лише такі очевидні 

компоненти як дошки лідерства та бали. Набагато більш значущим є 

створення механізмів для балансування конкуренції та співпраці. 

5. Персоналізація та високий рівень уваги до індивідуальності дитини. 

Навчання підростаючого покоління повинно носити індивідуальний 

характер - викладачам слід враховувати інтереси дитини, мрії, 

прагнення; придивлятися до вроджених здатностей і вдосконалювати 

їх. 

6. Варто заохочувати підприємницькі нахили - для альфа важливо, щоб 

ідеї монетизувати. Надайте їм  повну свободу самовираження в області 

творчості, науки, ведення «бізнесу». Нехай вони тренуються на 

вигаданих об'єктах - розробляють стартапи, ведуть блоги. В 

майбутньому діти нового покоління зможуть втілити мрії в реальність. 

7. «Альфи», особливо в дитинстві та підлітковому віці, житимуть так, 

ніби в них попереду вічність. Тож це обертатиметься недоліками: їм 

буде важко розрахувати час на певну діяльність, вони забуватимуть про 

інтернет-дедлайни з різних предметів, постійно запізнюватимуться на 

уроки. Ці учні будуть переконані, що глобальне важливіше за деталі та 

формальності, тож цікаві замисли та міркування не можна обмежувати 

часом. Варто буде розробити спосіб навчати цих дітей не одночасно, а 

в різному темпі. 

Найголовніше, пам’ятаємо, більшість сучасних викликів лежать на 

перетині кількох вимірів і потребують комплексних рішень! 
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