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Таргонський Григорій Миколайович, начальник управління
освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
ВСТУПНЕ СЛОВО. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ
ГАЛУЗІ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОСВІТНІХ
СТАНДАРТІВ
Основним завданням системи освіти України в цілому та Рівненщини
зокрема є створення умов для рівного доступу мешканців регіону до якісної
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої
освіти. Пріоритетними напрямами роботи у зазначеному напрямку є:
 збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою;
 забезпечення впровадження нових Державних стандартів у початковій та
середній ланці;
 забезпечення функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх
навчальних закладів;
 подальше впровадження системи профільного навчання;
 удосконалення структури та ефективності роботи шкільних округів;
 інформатизація та комп’ютеризація навчально-виховного процесу;
 використання інформаційно-комунікаційних Інтернет-технологій для
створення єдиного освітнього інформаційного простору;
 актуалізація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,
підготовки вчителів та вихователів до роботи в умовах профільного навчання,
інклюзивної освіти;
 посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської
молоді;
 збільшення охоплення дітей позашкільною освітою, технічне оснащення
позашкільних закладів;
 забезпечення обладнанням закладів для дітей з особливими потребами з
метою покращення корекційної освіти;
 сприяння забезпеченню соціальних гарантій педагогічних працівників;
 сприяння зміцненню матеріально-технічної бази загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів;
 будівництво нових шкіл та ліквідація аварійності приміщень навчальних
закладів;
 збільшення показника підвезення до шкіл учнів сільської місцевості, які
проживають за межею пішохідної доступності.
Реалізовуючи названі пріоритети, в області досягнуто значних успіхів.
У минулому навчальному році відновлено роботу трьох дошкільних
навчальних закладів, з сезонного на постійний режим роботи переведено один, з
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короткотривалого на режим повного дня переведено два дошкільні навчальні
заклади.
Відкрито 16 дошкільних навчальних закладів у пристосованих приміщеннях,
створено 14 навчально-виховних комплексів. Реорганізовано у навчальновиховні комплекси 40 діючих загальноосвітніх шкіл та дитячих садків. Відкрито
41 дошкільну групу у діючих дошкільних закладах.
Загалом у дошкільних навчальних закладах додатково створено 1 640 місць.
У порівнянні з минулим навчальним роком мережа навчальних закладів
скоротилась на 10 закладів, реорганізовано в інші типи три навчальні заклади.
Рівненщина належить до числа небагатьох областей де спостерігається
позитивна динаміка народжуваності. Як результат, вперше за останні роки,
учнівський контингент у порівнянні з попереднім роком збільшився на 34 учні і
складає 142 664 учнів.
У 19 інтернатних закладах області виховувалося та навчалося 2730
вихованців. Упродовж останніх років мережа та контингент вихованців
інтернатних закладів залишаються незмінними.
У системі освіти області забезпечено функціонування 54 комплексних і
профільних позашкільних навчальних закладів системи освіти. У гуртках і
творчих об’єднаннях позашкільних закладів займалося понад 55 тисяч дітей та
учнівської молоді (близько 40 %). Окрім того діти мали змогу розвивати свої
творчі здібності у 2337 гуртках на базі загальноосвітніх навчальних закладів.
Загалом позашкільною освітою у закладах системи освіти було охоплено 68 %
дітей та учнівської молоді, що є на 9 % більше у порівнянні з минулим роком.
Завершено будівництво початкової школи у с. Корчин Костопільського
району, реконструкцію незавершеного будівництва загальноосвітньої школи І
ступеня під навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа І ступеня» в с. Калинівка Корецького району, переведено
37 навчальних закладів з двозмінного на однозмінне навчання (41 % від кількості
закладів з двозмінним навчанням).
У минулому році загальноосвітні навчальні заклади області одержали за
державний кошт 35 шкільних автобусів. Загальна кількість учнів та дітей
дошкільного віку, які проживають за межею пішохідної доступності становить
близько 15 300. Підвозилося 13 700 учнів та дітей дошкільного віку, що складає
90 %.
З числа педагогічних працівників, які потребують підвезення організовано
підвозилися близько 2 300 працівників, що складає 73 % від потреби.
Усі загальноосвітні навчальні заклади І – ІІІ ступенів області у повному
обсязі забезпечено навчальними комп’ютерними комплексами. Впродовж 2013
року в заклади освіти надійшло 14 навчальних комп’ютерних комплексів та 95
персональних комп’ютерів (у 2012 році 12 навчальних комп’ютерних
комплексів).
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Всі загальноосвітні навчальні заклади І – ІІІ та І-ІІ ступенів під’єднано до
глобальної мережі Інтернет. Показник кількості учнів на один комп’ютер складає
17 учнів ( у порівнянні з минулим навчальним роком – 19).
Мережа закладів професійно-технічної освіти складає 23 заклади.
У профтехзакладах області показник кількості учнів на один персональний
комп’ютер зменшився з 9 у 2013 році до 8,5 учнів у 2014 році.
Мережа вищих навчальних закладів області нараховує 35 закладів. Кількість
студентів зменшилася більш як на 3 тисячі осіб і складає майже 42 тисячі осіб.
У вищих навчальних закладах розпочато підготовку фахівців за 29 новими
спеціальностями.
Виконанням наукових досліджень та розробок займається 12 підприємств.
Відкрито дві спецради по захисту кандидатських дисертацій. Збільшилася
кількість докторів наук на 10, кандидатів наук на 51 особу.
Із метою матеріального стимулювання молодих науковців за підсумками
2013 року встановлено п’ять премій голови облдержадміністрації молодим
ученим, 70 премій кращим студентам вищих та учням професійно-технічних
навчальних закладів, 197 премій для обдарованої молоді та педагогічних
працівників, які підготували призерів інтелектуальних змагань державного рівня,
135 премій студентам вищих навчальних закладів усіх форм власності та рівнів
акредитації, учням загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладів за рахунок обласного бюджету, які стали призерами та переможцями
Всеукраїнських заходів із художньо-естетичного, науково-технічного,
туристсько-краєзнавчого,
еколого-натуралістичного
та
фізкультурноспортивного напрямів.
Шановні присутні! Як бачимо досягнуто не мало. Проте освітянська галузь
не може залишатися на місці, вона має рухатися вперед, досягаючи нових
вершин. Розвиток системи освіти значним чином визначається досконалістю
законодавчої бази, об’ємами фінансування, матеріальним забезпеченням і
багатьма іншими чинниками. Проте у цьому переліку чи не найважливішим є
творчість вчителя. Специфіка педагогічної творчості полягає в тому, що об’єктом
і підсумком її є творення особистості. Тому сьогоднішній захід без сумніву є
важливим для подальшого розвитку творчості педагога, а відтак і підвищення
якості надання освітніх послуг.
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Лавренчук Андрій Олександрович, кандидат наук з державного
управління, доцент, завідувач кафедри філософії, економіки та
менеджменту освіти, в.о.ректора Рівненського ОІППО
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР
У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
визначено, що відповідно до аналізу сучасного стану національної системи
освіти «потребують якісного поліпшення освіта дорослих, діяльність закладів
післядипломної педагогічної освіти, структурних підрозділів вищих навчальних
закладів, на базі яких здійснюються перепідготовка та підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників».
Серед основних орієнтирів стратегічного розвитку у післядипломній
освіті передбачено:
 удосконалення
нормативно-правового
забезпечення
системи
післядипломної педагогічної освіти; розроблення стандартів післядипломної
педагогічної освіти, зорієнтованих на модернізацію системи перепідготовки,
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних
працівників і керівників навчальних закладів;
 реалізацію сучасних технологій професійного вдосконалення та
підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів
системи освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти;
 забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації
педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів відповідно до потреб
реформування системи освіти, викликів сучасного суспільного розвитку.
Також передбачено, що «модернізація системи управління освітою має
здійснюватися на засадах інноваційних стратегій відповідно до принципів
сталого розвитку» та бути спрямованою на створення гнучкої, цілеспрямованої,
ефективної системи державно-громадського управління освітою, що
забезпечуватиме інтенсивний розвиток та якість освіти, спрямованість її на
задоволення потреб держави, запитів особистості.
У напрямку вдосконалення структури системи освіти у Стратегії
передбачено «реформування системи післядипломної освіти відповідно до
запитів економіки, потреб педагогічних і науково-педагогічних кадрів;
закріплення за обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти
статусу ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації».
Зважаючи на це, для післядипломної освіти, як і для всіх ланок освіти,
стратегією обрано генеральний план дій на довгостроковий період, що
передбачає реформування системи післядипломної освіти відповідно до
соціально-економічних запитів та потреб педагогічних та науково-педагогічних
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кадрів, результатом чого в перспективі повинно стати досягнення визначеної
місії та цілей розвитку системи післядипломної освіти.
При цьому варто враховувати, що реалізація стратегії – це проведення
стратегічних змін у системі чи організації, які приводять їх у стан готовності
перетворити стратегію у реальність. Проте часто бувають випадки, коли
менеджмент не може своєчасно і належним чином використати наявні ресурси
для реалізації стратегії. Тому процес виконання, як і процес побудови стратегії,
потребує застосування стратегічного контролю, що дозволить з’ясувати міру
досягнення стратегічних цілей за допомогою вибраної стратегії.
Зрозуміло, що вирішення задекларованих орієнтирів неможливе без
розвитку вітчизняної системи післядипломної освіти, в тому числі закладів
післядипломної педагогічної освіти та управління їх розвитком. Реалізувати їх
можливо лише тоді, коли вся система післядипломної освіти є стратегічно
орієнтованою, в якій:
- поєднується цільовий та інтегративний підходи до діяльності, що дає
можливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх із наявними
можливостями та приводити у відповідність шляхом розробки та реалізації
системи набору стратегій;
- здійснюється формування нової політики післядипломної освіти як
загальних орієнтирів для необхідного унормування та узаконення
функціонування повноправності такої системи та сприяння впровадженню в
життя перспективних намірів щодо урізноманітнення стратегічних альтернатив
її забезпечення;
- використовуються різні варіанти стратегічного розвитку та поєднання
стратегії внутрішнього і зовнішнього зростання та стратегії виходу на
міжнародний ринок, що дасть можливість прискореного зростання.
- перехід від традиційного до стратегічного планування як вектору
цілеорієнтованої діяльності.
Про стратегічну орієнтацію на спеціалізоване вдосконалення освіти та
професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її
професійних знань, умінь, інших компетентностей або здобуття іншої
спеціальності та професії у межах здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного
рівня зазначено у проекті Закону України «Про післядипломну освіту».
Такі підходи дають змогу вибудувати інноваційну стратегію управління
системою післядипломної педагогічної освіти та перейти від горизонтальної до
вертикальної інтеграції або комбінації різногалузевих інститутів у академії
освіти дорослих, а також переорієнтувати концентричну диверсифікацію різних
форм підвищення кваліфікації, що зосереджувалися в одній галузі, на
конгломератну диверсифікацію підвищення кваліфікації та перепідготовку
фахівців різних галузей з орієнтацією на європейський і світовий простір.
Опираючись на філософію організаційного розвитку, теорію управління
змінами, стратегічні орієнтири прогнозують революційні зміни, що виведуть
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систему післядипломної освіти на новий рівень. Все це пов’язано із ламанням
усталеної системи, старих організаційних структур, стереотипів мислення і
усталеного порядку. При цьому маємо цілеспрямовано орієнтуватися на
використання переваг вітчизняної системи післядипломної освіти та історичний
досвід практики підвищення кваліфікації працівників галузі, що тісно пов’язана
із розвитком різних ланок освіти.
Стратегічно орієнтована система післядипломної освіти України – це
інтегративна організація стратегічного планування та функціональної
єдності взаємоузгоджених навчальних складових, явищ та процесів,
спрямованих на забезпечення безперервності навчання (освіти впродовж
життя) та повсякденну діяльність щодо зростання та удосконалення
освітнього рівня й фахової підготовки громадян, що підпорядкована
досягненню поставлених стратегічних цілей на основі створення виробничого
потенціалу для потреб особи, суспільства та держави.
Багато вчених-економістів скептично висловлюються з приводу розробки
стратегії. Вони вважають, що стратегія на 60% складається з вдачі, й лише на 40%
– з ідеї. Так, роль вдачі важко і непотрібно заперечувати. Проте досвід показує,
що в переважній більшості випадку успіху досягають ті, хто приймає рішення,
спираючись на механізми дії економічних законів, хто розробляє стратегічні
плани (Річард Кох «Стратегія»).
До преваг стратегічної орієнтації системи післядипломної освіти можна
віднести:
- зменшення впливу можливих негативних змін, а також факторів
невизначеності майбутнього;
- можливість врахувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища і
європейського та світового простору;
- можливість зробити галузь більш керованою, оскільки наявні стратегічні
плани дають змогу порівняти досягнуті цілі з запланованими;
- можливість створення умов для забезпечення гнучкості до змін;
- забезпечення динамічності змін через прискорення практичних дій щодо
реалізації стратегічних планів на основі адаптивного управління та відповідної
системи аналізу і контролю;
- здійснення більш ефективного розподілу ресурсів та їх концентрація на
досягнення цілей;
- чітке формулювання бачення, місії, цілей на різних рівнях систем освіти і
управління.
Пошук механізмів стратегічної орієнтації системи післядипломної
педагогічної освіти дозволить використати наукові засади і досвід стратегічного
управління організацією для забезпечення випереджувального характеру
професійного зростання керівних і педагогічних кадрів.
Тому орієнтирами проведення стратегічних змін у Рівненському обласному
інституті стало оновлення стратегії розвитку інституту, застосування
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концептуально-методологічних ідей інноваційного передбачення й механізмів
забезпечення випереджувальної післядипломної педагогічної освіти та
формування нової якості професійного зростання, підвищення кваліфікації
педагогічних і керівних кадрів на засадах сталого розвитку.
Такий підхід дасть змогу створити систему післядипломної педагогічної
освіти в регіоні і Україні нового покоління, що забезпечуватиме
«випереджувальний загальноцивілізаційний розвиток людини, її інтелекту», а
також професійну підготовку компетентних менеджерів системи освіти та
педагогів-професіоналів, здатних забезпечити формування нової генерації
українців, які мислять і діють системно як у життєвих, так і в кризових ситуаціях.
До найбільш характерних особливостей неперервної професійної освіти
сьогодні відносять фундаменталізацію освіти; випереджувальний характер
освіти; збільшення доступності системи освіти для населення; технологічність
освіти.
Фундаменталізація післядипломної освіти спрямована на формування
системного мислення; цілісної наукової картини світу; забезпечення
пріоритетності інформаційних компонент у перспективній системі освіти.
Випереджувальна освіта зорієнтовує на майбутнє, на умови майбутньої
професійної діяльності в інформаційному суспільстві. Збільшення доступності
всіх видів освіти для населення забезпечується дистанційним навчанням та
упровадженням різних телекомунікаційних технологій. Високі темпи оновлення
техніки і технологій, які перевищують сьогодні темпи зміни поколінь людей,
зумовлюють зміни в системі неперервної професійної освіти. Вона відрізняється
від традиційної освіти, перш за все, своїм технологічним забезпеченням, оскільки
не може функціонувати на базі традиційних освітніх технологій.
Технологічність неперервної професійної освіти означає таке:
 збільшення часових термінів і значущості етапів самоосвіти;
 підвищення ролі засобів навчання, особливо розроблених на основі
сучасних інформаційних технологій; • підвищення значущості принципу
індивідуалізації навчання.
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інформаційних технологій в освіті управління освіти
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ХМАРО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК
ІННОВАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ЦЕНТРІВ З
ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
Анотація
Сьогодні збільшується роль інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)
у взаємодії науково–методичних центрів з загальноосвітніми навчальними
закладами.
Виникає нагальна потреба он–лайн зв’язку з методистами школи,
вчителями–предметниками, доступу до нормативно–методичних матеріалів, їх
зберігання, надання методичних рекомендацій, інструкцій, проведення
експертизи та оцінювання якості дидактичних розробок вчителя, використання
під час щорічних атестацій, презентацій на різних педагогічних конференціях і
конкурсах, що обумовлює необхідність використання хмаро орієнтованих
навчальних середовищ.
Сучасні ІКТ, такі як хмаро орієнтовані навчальні середовища, дають
можливість вирішити ряд проблем, однією з яких є створення і розвиток
динамічних віртуальних методичних предметних об'єднань (ВМПО) і
забезпечити комплексну взаємодію з науково–методичними центрами.
Матеріали даної статті присвячені дослідженню розвитку хмаро
орієнтованої навчальної середовища (ХОНС), формуванню віртуальних
методичних предметних об'єднань (ВМПО) та забезпечення неперервної
взаємодії з науково–методичними центрами в корпоративній хмарі, що
розгорнуто за допомогою сервісу компанії Microsoft Office365.
Формування віртуальних методичних предметних об'єднань (ВМПО) - це
етап взаємодії суб’єктів ХОНС та мережі «Партнерство у навчанні» за
допомогою інноваційних технологій. Тому в статті здійснено аналіз результатів
дослідження зарубіжних вчених, розкрито поняття ВМПО, детально описано
нормативно-методичне забезпечення діяльності вчителя та характерні
особливості ВМПО, дано визначення поняття «віртуальне предметне
співтовариство » і «віртуальне методичне предметне об’єднання».
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Узагальнено причини необхідності впровадження ХОНС в системі середньої
освіти та зроблені висновки про те, що створення і наповнення інформаційних
сховищ ВМПО служить засобом управління нормативно-методичним,
дидактичним забезпеченням діяльності загальноосвітньої школи, підвищує
якість освітніх послуг, забезпечує мобільність усіх учасників навчальновиховного процесу.
Ключові слова : хмаро орієнтована, навчальне середовище, віртуальні
предметні методичні об'єднання, віртуальний кабінет, хмарні обчислення.
Актуальність обумовлена тим, що виникає нагальна проблема
реформування діяльності науково–методичних центрів (НМЦ), забезпечення
неперервної взаємодії суб’єктів НМЦ з вчителями, головами методичних
об’єднань, керівниками шкіл.
Ще недавно педагоги в школі вчилися включати і вимикати комп'ютер, а
сьогодні почали освоювати хмарні технології і розвивати інноваційне навчальне
середовище школи. Останнім часом масштаби впровадження хмарних
технологій набувають популярності. Тепер, щоб вчитися, вчителю не обов'язково
стояти біля дошки. Вчитися можна скрізь: в приміщенні і на відкритій місцевості,
під деревом, і на борту морського чи повітряного судна. Для цього потрібно лише
підключитися до мережі Інтернет, на що вказує Морозов А. [9].
Ми стаємо свідками швидкого впровадження хмарних обчислень і сервісів в
систему середньої та вищої освіти та розвитку єдиного освітнього
інформаційного простору.
Єдиний інформаційний простір загальноосвітніх шкіл розбудовується з
використанням хмарних обчислень, які надає компанія Microsoft Україна.
Загальноосвітні навчальні заклади будуть застосовувати хмарний сервіс Office
365 для впровадження нових форм проведення уроків, безпечного зберігання
даних і електронного обміну даними.
Базовий тарифний план хмарного сервісу Office 365, доступний для
загальноосвітніх шкіл безкоштовно і, вже використовується в багатьох
українських дитячих садах, школах і університетах - всього відкрито понад 247
тис. облікових записів.
Хмарні обчислення мають ряд переваг: не потрібні потужні комп'ютери
(більше 30 % комп'ютерів у школах підлягають списанню), потрібно менше
витрат на закупівлю програмного забезпечення і його систематичне оновлення
(закупівля і оновлення програмного забезпечення для загальноосвітніх
навчальних закладів майже не фінансується), доступність з різних пристроїв і
відсутність прив'язки до робочого місця, забезпечення захисту даних від втрат,
при виконанні багатьох видів навчальної діяльності, контроль та оцінювання,
тестування он-лайн, відкритість освітнього середовища, економія коштів на
утримання технічних фахівців, оскільки все знаходиться в хмарі, відсутнє
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піратство, створюються умови для зберігання необмеженого обсягу даних
(масштабованість).
З розвитком хмарних обчислень з'являються нові форми управління даними
і формування різних спільнот. В останні роки багато робиться для того, щоб
використовувати досвід обміну знаннями та залучити вчителів, керівників НМЦ,
методистів до участі в житті реальних предметних спільнот, де в рамках окремої
спільноти всі учасники можуть обмінюватися повідомленнями, текстовими
документами, відео та аудіо файлами, а також знаннями, які вони можуть
використовувати у своїй діяльності [12].
Постановка проблеми. Наукове співтовариство активно обговорює
питання, як можна використовувати Інтернет-технології, щоб забезпечити дієву
підтримку вчителю на рівні школи, району (області), організувати науково–
методичний супрод його діяльності з метою забезпечення якісної освіти учнів
загальноосвітніх навчальних закладів.
Ситуація складається таким чином, що апаратне і програмне забезпечення
вдосконалюється і оновлюється практично щодня і будь-яка школа навряд чи
зможе змінювати свою комп'ютерну техніку та програмне забезпечення
відповідно до мінливих тенденціями розвитку ІКТ, забезпечуючи систематичний
і безперервний розвиток інформаційно- комунікаційних компетентностей
вчителів-предметників.
Інноваційні технології такі як веб, віртуальні, хмарні радикальним чином
змінюють навчальні заклади, навчально-виховний процес, природу освіти та її
доступність. Як показує досвід розвинених зарубіжних країн, відмінним
рішенням вищеописаних проблем є розвиток навчального середовища школи на
основі впровадження хмарних обчислень.
Такий підхід забезпечує як вчителям, методичним об’єднанням середньої
школи повсюдний доступ до навчальних, методичним та дидактичним
матеріалами, назалежно від місця їх перебування і наявного комп'ютерного
обладнання, будь-то ноутбук, планшет, телешет або що-небудь інше.
Сучасні ІКТ, такі як хмаро орієнтовані навчальні середовища, дають
можливість вирішити ряд виниклих проблем, однією з яких є створення і
розвиток динамічних віртуальних методичних предметних об'єднань, основним
завданням яких є підвищення якості наданих освітніх послуг з метою розвиток
особистості учня.
Аналіз останніх досліджень показав, що питання використання хмарних
обчислень для організації тестування розкриті в роботах Морзе Н.В.,
Кузьминской А.Г. [8], організації самостійної роботи за допомогою хмарних
сервісів Яндекс відображено в роботах Алексанян Г.А. [1], організації
«віртуальної»
учительській
засобами
Google-site
досліджується
Рождественською Л.В. [1 ].
У науковій літературі дослідження віртуальних спільнот мають, в
основному, описовий характер і орієнтовані на вирішення наступних завдань:
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розвиток віртуальних спільнот (Биков В.Ю., Голощук Р.О., Жалдак М.І.,
Задорожна Н.Т., Кухаренко В.Н., Малицька І.Д., Морзе Н.В., Осадчий В.В., Раков
С.А., Самойленко А.М.); формування визначення поняття «віртуальна спільнота»
(Рідінгз К., Хільц З. та ін), педагогічний підхід до вивчення віртуальних спільнот
розглядає (Патаракіна Є.Д.), визначення структурних властивостей віртуальних
спільнот (Фігалло К., Джонс К., Крішнамерти С., Харрісон С. та ін), розробку
класифікації віртуальних співтовариств (Портер К., Долака В., Вірнош М., Джонс
К., Рафаелі С., Прііс Дж., Армстронг А. та ін).
Питання використання сервісу Microsoft Office365 для формування хмаро
орієнтованого навчального середовища, віртуальних предметних об'єднань
вчителів-предметників середньої школи вченими не досліджувалося.
Мета даної статті здійснити аналіз розвитку хмаро орієнтованих
навчальних середовищ (ХОНС), формування віртуальних методичних
предметних об'єднань вчителів (ВМПО), створення віртуальних предметних
кабінетів учителів засобами хмарних обчислень; визначити засоби комунікації
НМЦ з вчителями в даних середовищах і переваги від впровадження хмаро
орієнтованих навчальних середовищ для забезпечення науково–методичного
супроводу.
Виклад основного матеріалу. Одним з основних питань управління
школою є підвищення якості методичної роботи навчального закладу на всіх її
рівнях від шкільного методичного об'єднання вчителів-предметників до
районного, міського, обласного. Завдяки зростанню популярності хмарних
обчислень, з'являються нові можливості для вчителів, а саме формування
віртуальних методичних предметних об'єднань.
Використання хмарних обчислень переходить від одиничного
(одноосібного) використання на новий, глобальний рівень району чи міста.
Світовий досвід впровадження хмарних обчислень незначний, однак
результати свідчать про перспективність їх використання в системі загальної
середньої освіти. Так, наприклад, у Німеччині реалізується Проект «Національна
Медіаосвіта» , що здійснюється на основі Office365. Відома німецька газета
«Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)» за підтримки німецького Фонду Читання
започаткувала проект медіаосвіти «Молодь читає». Проект в цьому році
проходив «чисто цифровий», перетворений шляхом надання електронних
документів і реалізований за сприяння компанії Microsoft на Office365. Хмарні
сервіси надавалися усім учасникам проекту (90 класів з понад 2000 учнів з 9 до
12 класів). Завдяки Office Web Apps і функції для спілкування та відео
конференцій Lync, Office 365 зробив проект прозорим, у якому можна тісно та
плідно співпрацювати і далі.
Модернізацію освіти за допомогою хмарних обчислень здійснюють і в Китаї.
Постачальники
хмарних
сервісів,
3Tcloud
(http://www.3tcloud.com),
впроваджують найбільших освітній хмарний проект, який спрямовано на
економію бюджету місцевого самоврядування, оптимізацію розподілу ресурсів і
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скорочення витрат на обслуговування комп’ютерної техніки. Планується
скоротити витрати на обслуговування програмного забезпечення та апаратні
засоби, низьке енергоспоживанням до 3 Вт на рівні пристрою, а також дозволити
муніципальній владі у тісній співпраці з органами освіти виділяти Інтернет
ресурси саме для потреб освіти та підвищувати ефективність адміністрування
комп'ютерів у кожній школі.
Сьогодні можна виділити два напрямки організації навчального процесу, або
методичної роботи засобами хмарних обчислень, які були визнані спільнотами
вчителів-предметників - це сервіси Google і Microsoft. Хмарні сервіси –
програмне забезпечення як сервіс у середовищі Office365, Google. Ідея
використання cервісів Microsoft Office365, полягає в розгортанні «хмари», яке
відповідає конкретній ідеї, наприклад, віртуальної (хмарної) школи.
Тип хмари залежить від призначення. Розрізняють хмари спільнот, публічні,
приватні та гібридні [10] і як зазначає Алексанян Г.А. [1], на практиці межі між
усіма цими типами обчислень розмиті.
Розгортаючи приватну хмару для загальноосвітньої школи, розподіляючи
права доступу на використання, формуючи різні співтовариства, накопичуючи
нормативно-методичні та навчальні матеріали, аудіо і відео контент, ми
отримуємо хмаро орієнтоване навчальне середовище.
Під хмаро орієнтованим навчальним середовищем (ХОНС) ми розуміємо
штучно побудовану систему, що забезпечує навчальну мобільність, групову
співпрацю педагогів та учнів і використовує хмарні сервіси для ефективного,
безпечного досягнення дидактичних цілей.
Під навчальною мобільністю учня ми розуміємо доступ, комунікацію,
співпрацю та співробітництво, незалежно від часу та місця перебування, з метою
участі у навчально-виховному процесі для всебічного розвитку особистості.
Під навчальною мобільністю вчителя ми розуміємо доступ, комунікацію,
співпрацю та співробітництво, незалежно від часу та місця перебування, з метою
забезпечення ефективності у досягненні дидактичних цілей.
Необхідні компоненти для розгортання ХОНС: Інтернет, комп'ютер
(планшет, мобільний телефон, нетбук, телешет ), браузер, компанія, яка надає
послуги хмарних обчислень, навички роботи з Інтернетом і веб-додатками.
Використовуючи ХОНС в освіті, надається ряд переваг у діяльності вчителя:
він має доступ до своїх матеріалів і документів будь–де і будь–коли; з'являється
можливість використання відео і аудіо файлів прямо з Інтернету, без додаткового
навантаження на комп'ютер, організація спілкування засобами Lync з
предметними кафедрами вищих навчальних закладів (проведення онлайн уроків,
тренінгів, круглих столів), можливість формування траєкторії розвитку кожного
вчителя; принципово нові можливості для організації досліджень, проектної
діяльності та адаптації навчального матеріалу до реального життя; принципово
нові можливості передачі знань: он-лай уроки, вебінари, інтегровані практичні
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заняття, кооперативні лабораторні роботи, он-лайн комунікація з вчителями та
учнями інших міст чи інших країн.
Об'єктами ХОНС будуть: віртуальні предметні спільноти, віртуальні
предметні методичні об'єднання, «віртуальні вчительські», «віртуальні
методичні кабінети», «віртуальні класи», «віртуальний документ», електронний
щоденник і журнал, інтерактивна приймальня, тематичний форум, контентні
сховища, спільні календарі, корпоративна пошта та ін.
Діяльність у ХОНС підтримується 3К-технологіями: комунікацією,
колаборацією (співпрацю) і кооперацією.
Комунікація - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами,
емоціями і т.д.) між двома або більше учасниками навчального процесу.
Співпраця (колаборація, англ. сollaborative) - процес спільної одночасної
діяльності. Наприклад, в інтелектуальній сфері, двох і більше учасників
навчального процесу або організацій для досягнення спільних цілей, при якому
відбувається обмін знаннями, навчання і досягнення згоди під час одночасної
діяльності. Вважається, що учасники колаборації можуть отримати більше
можливостей досягнення успіху в умовах конкуренції за обмежені ресурси [2].
Наприклад, створення і заповнення документу одночасно кількома вчителями (з
різних місць та різних комп’ютерів).
Кооперація - (лат. cooperatio) співробітництво, взаємозв'язок людей у процесі
їх діяльності. Кожний робить свою частину справи самостійно, а в результаті
отримуємо готовий проект.
Підготовчим етапом у діяльності віртуальних методичних предметних
об'єднань є створення власного «віртуального кабінету» кожного вчителяпредметника, як сховища методичних, дидактичних та нормативних документів.
Кабінет - це не тільки місце в школі, де учні та вчителі можуть обмінятися
думками, отримати консультацію, провести різні збори і заходи, а й місце для
зберігання навчально-методичних матеріалів, для наочності - дошка оголошень і
т.д.
Віртуальний кабінет - це створене за допомогою хмарних технологій місце
для колаборації, комунікації та кооперації вчителів та учнів з метою підвищення
якості освіти та розвитку здібностей учнів.
Важливим чинником у дослідженні віртуальних предметних спільнот є
формування основних понять. Поняття «virtual community» або «online
community» в перекладі з англійської, трактуються як віртуальне співтовариство.
Спільнота - мала група або велика соціальна група людей, які активно
спілкуються між собою як на професійні, так і на непрофесійні теми [12, с. 2223].
Спільнота - це група людей, які мають спільні інтереси, прагнення і цілі [4;
17].
Спільнота - це група людей, які взаємодіють між собою, живуть в деякій
близькості (просторі, часі, відносинах) [1; 4; 7].
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У середній освіті прикладом спільнот залишаються методичні об'єднання
вчителів-предметників, які є важливими структурними підрозділами науковометодичної служби школи, вони ведуть методичну роботу з предметів,
організовують позакласну роботу учнів.
Формування взаємодії НМЦ з методичними службами ЗНЗ засобами ХОНС
здійснюється відповідно до рис. 1. та можуть залучати методичні центри
інформаційних технологій для забезпечення неперервної взаємодії під час
навчально–виховного процесу.
ХОНС
obolon365.net

НМЦ

ХМАРА
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ №225

КЕРІВНИКИ

КОМУНІКАЦІЯ-зв’язок

АДМІНІСТРАТОРИ
ХМАРИ

МЦІТО

ХМАРА
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ №14

ХМАРА
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ №214

ВЧИТЕЛІ

МО

СПІВПРАЦЯ- спільна
діяльність

КООПЕРАЦІЯ співробітництво

Рис. 1. Формування взаємодії НМЦ з методичними службами ЗНЗ засобами
ХОНС
Робота методичних об'єднань будується відповідно до річного,
перспективного плану, на підставі стратегічних документів розвитку школи.
Кожне методичне об'єднання узгоджує свою діяльність з вчителямипредметниками, а у своїй роботі підзвітна педагогічній раді.
Методичне об'єднання вчителів–предметників має право:
– Ставити питання про публікацію матеріалів, накопичених в рамках
методичного об'єднання;
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– Висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в школі;
– Готувати свої пропозиції на атестацію вчителів;
– Звертатися за консультаціями з проблеми навчання та навчальної
діяльності учнів до заступників директора з науково-методичної та навчальновиховної роботи;
– Ставити питання про заохочення своїх вчителів за успіхи в роботі,
активну участь в інноваційній діяльності;
– Рекомендувати своїм колегам різні форми підвищення кваліфікації [13].
Діяльність методичного об'єднання включає:
– Аналіз результатів навчального процесу;
– Внесення пропозицій щодо зміни навчально-методичного забезпечення;
– Проведення первинної експертизи змін, внесених вчителями в навчальні
програми, плани;
– Забезпечення виконання вимог державних освітніх стандартів;
– Внесення пропозицій щодо змісту та організації атестації вчителів;
– Внесення пропозицій з організації та утримання педагогічних
досліджень, орієнтованих на поліпшення якості освіти та впровадження нових
ІКТ;
– Підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям,
організацію їх розробки та апробації;
– Розробку методичних рекомендацій для учнів та їх батьків з метою
найкращого засвоєння відповідних предметів і спецкурсів;
– Організаційну роботу з обміну передовим педагогічним досвідом та
інноваційними підходами в освіті; роботу методичних семінарів для молодих
вчителів.
З розвитком ІКТ стали розвиватися нові форми спілкування (наприклад
засобами Lync, рис.2), а разом з ними і нові спільноти.
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Рис. 2. Он–лайн взаємодія методиста НМЦ з головою методичного об’єднання
Віртуальна спільнота - соціальне об'єднання, яке виростає з мережі, коли
група людей підтримує відкрите обговорення досить довго, для того, щоб
сформувати мережу особистих відносин в кіберпросторі. [ 12, с. 8 ]. У середині
спільноти обмін знаннями та досвідом здійснюється на основі електронної
розсилки повідомлень, списку новин, дошки оголошень або віртуальних сайтів і
т.п. Всі заохочення взаємодії, іноді фокусуються навколо особливого інтересу, а
іноді й просто спілкуванні.
Віртуальна спільнота - це сукупність індивідів, об'єднаних спільними
інтересами, цілями і звичаями, тривалий взаємодія яких повністю або в
крайньому випадку, частково здійснюється засобами Інтернету і регулюється
специфічними для нього засобами комунікації протоколами і нормами [4; 16].
У середині спільноти обмін знаннями та досвідом здійснюється у вигляді
обміну професійними даними і відомостями.
На наш погляд, віртуальна предметна спільнота - це об'єднання вчителівпредметників, яке формується в хмаро орієнтованому середовищі, має спільні
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інтереси, прагнення і цілі; члени спільноти активно спілкуються між собою як на
професійні, так і на непрофесійні теми.
Активна участь вчителів-предметників у різних віртуальних спільнотах
сприяє розвитку ІК-компетентностей, здібностей ефективно співпрацювати при
виконанні щоденної та оперативної роботи в групі, умінь працювати з даними,
отримувати навички продуктивної віртуальної комунікації, планування своєї
роботи і т.п. Все це сприяє формуванню віртуального методичного об'єднання
вчителів (ВМОУ).
За визначенням Макарової Т.Н., ВМОУ - це професійне співтовариство
вчителів, об'єднане єдиним освітнім і інформаційним простором, яке надає
максимальні можливості для обміну інформацією, досвідом, підвищення
професійного рівня, для найбільш повного використання освітнього потенціалу
вчителя в сучасному суспільстві [6].
Методичні об'єднання в середній школі формуються з учителів конкретного
предмета. Наприклад, МО вчителів математики або МО вчителів інформатики.
Діяльність таких методичних об'єднань в ХОНС формує віртуальні методичні
предметні об'єднання.
Віртуальне методичне предметне об'єднання - це об'єднання вчителівпредметників яке спеціально формується всередині хмаро орієнтованого
навчального середовища і має спільні інтереси і прагнення, члени об'єднання
активно використовують 3К-технології для методичної роботи з метою
підвищення якості освіти та розвитку особистості учня.
Метою створення віртуальних предметних методичних об'єднань вчителів
(ВМПО) було: сталий інноваційний розвиток та навчально-методичне
забезпечення середньої освіти.
Характерні особливості ВМПО вчителів :
– Відсутність бар'єрів комунікації як психологічних, так і географічних;
– Інтерактивний характер взаємодії членів, які можуть ефективно
обмінюватися корисною і цікавою інформацією;
– Можливість самопрезентації та самореалізації вчителів-предметників;
– Неформальна структура он-лайн спілкування;
– Структурований банк навчально-методичних матеріалів.
Повідомлення, що розміщуються в об'єднаннях можна розділити на п'ять
основних груп:
– Статичні з постійною адресою. До цієї групи відносяться різноманітні
мережеві публікації. Наприклад, статті, книги, фото тощо;
– Динамічні без постійної адреси. Ця група формується на основі дискусії,
діалогу, обміну думками. Наприклад, електронна пошта, списки розсилки,
форуми, чати;
– Динамічні з постійною адресою. Прикладами можуть служити блоги,
wiki-wiki;
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– Інтерактивні з постійною адресою. До цієї групи відносяться
різноманітні мережеві публікації (статті, книги, нормативні документи, розробки
уроків, презентації, фото тощо), які формуються на основі інтенсивного
колективного використання, обговорення і поліпшення;
– Он-лайн без постійної адреси. Ця група формується на основі дискусії,
діалогу, презентації, обміну думками в режимі реального часу. Наприклад, Lync.
Структура ВМПО вчителів включає наступні компоненти: блоги, посилання,
загальні документи, оголошення, дискусії, [4; 5].
Оголошення - друкуються оголошення про події (семінари, конференції,
визначні дати, переможців конкурсів і т.д.), які зацікавлять членів ВМПО
вчителів.
Дискусії - он-лайн обговорення питань, які потребують обговорення в
ВМПО вчителів.
Блоги - друкуються замітки, результати досліджень тощо.
Посилання - добірка посилати на цікаві сайти, зарубіжні освітні портали,
сказання про використання новітніх технологій у світі, сайти вчителів-новаторів
як України, так і зарубіжних країн.
До загальних документів відносяться: розробки уроків, нормативнометодичне забезпечення, відеоматеріали, презентації уроків, фото матеріали [4].
Розробки конспектів уроків - конспекти уроків, плани уроків, плани
проектів. Такий банк уроків допоможе кожному вчителю знайти необхідні
матеріали, структури уроків, різні педагогічні рішення, ідеї, методичні підходи
тощо.
Нормативно-методичне забезпечення - нормативні та методичні матеріали
для продуктивної роботи вчителя. Вони в будь-яку хвилину і в будь-якому місці
«під рукою».
До відеоматеріалів відносяться: відеокліпи біологічних процесів у природі і
в організмі людини, послідовність хімічних реакцій, організація і проведення
фізичних дослідів. Вони наочно демонструють процеси в природі, які неможливо
побачити без мікроскопа або телескопа або є довготривалими. Враховуючи той
факт, що сучасні діти більшою мірою «візуали», то роль відеоматеріалів у
навчальному процесі не можна переоцінити.
Презентації - це логічна викладка теоретичного навчального матеріалу, яка
при необхідності доповнюється фото матеріалами, схемами, діаграмами.
Роль презентацій у навчальному процесі - вивчення нового або узагальнення
навчального матеріалу, відпрацювання навичок побудови, розв’язків прикладів і
завдань, тестування, використання як вчителями, так і учнями.
Фотоматеріали - тематичний альбом фотографій до різних уроків.
Залучення вчителів до співпраці в ВМПО здійснюється засобами проведення
тренінгів та он-лайн вебінарів.
Наповнення нормативно-методичних сховищ здійснюється вчителями під
керівництвом голови конкретного ВМПО або методистами району. Дані
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документи регламентують діяльність вчителя і включають інструкції (з техніки
безпеки, протипожежної безпеки, безпеки під час проведення екскурсій,
лабораторних робіт), навчальні плани, методичні рекомендації (з викладання
предметів, проведення Всеукраїнських олімпіад), листа Міносвіти України,
листи місцевих органів управління (ДОН м.Києва, обласних управлінь освіти
тощо), листи інститутів підвищення кваліфікації (графіки проходження курсів
підвищення кваліфікації тощо).
Висновки. Таким чином, формування ХОНС як чинника взаємодії НМЦ з
методичними об’єднаннями вчителів, створення віртуальних кабінетів вчителівпредметників та наповнення інформаційних сховищ ВМПО вчителів служить
засобом управління нормативно-методичним, дидактичним забезпеченням
діяльності загальноосвітньої школи, забезпечує мобільність всіх учасників
навчально-виховного процесу та підвищення якості освіти.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
«Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб в
умовах модернізаційних змін в освіті»
Любченко Надія Василівна, кандидат педагогічних наук,
директор НМЦ координації закладів ППО, регіональних та
міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України
ОКРЕМІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ
УТВЕРДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ
У статті висвітлено проблему підвищення рівня професійної
компетентності науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу,
запропоновано шляхи її вирішення через створення індивідуальної траєкторії
підвищення рівня їхньої професійної компетентності в умовах утвердження
компетентнісного підходу в освіті.
Ключові слова: професійна компетентність, рівень професійної
компетентності особи, професійний розвиток, науково-методичний супровід
професійного розвитку, особистісна флексибільність, кластерна модель
методичної служби, самоосвітня діяльність.
В статье раскрыта проблема повышения уровня профессиональной
компетентности научно-педагогических работников высшего учебного
заведения, предложены пути ее решения методом создания индивидуальной
траектории повышения уровня их профессиональной компетентности в
условиях утверждения компетентностного подхода в образовании.
Ключевые
слова.
профессиональная
компетентность,
уровень
профессиональной компетентности личности, профессиональное развитие,
научно-методическое
сопровождение,
личностная
флексибильность,
кластерная модель методической службы, самообразовательная деятельность.
The article deals with the problem of improving the professional competence of
scientific and pedagogical staff of the university, the ways to solve it by creating
individual trajectories of enhancing their professional competence in terms of
strengthening the competency approach in education.
Key words: professional competence, the level of professional competence of the
individual, professional development, scientific and methodological support, personal
flexibility, cluster model of methodical service, self-educational activities.
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Постановка проблеми. Згідно з державними стратегічними документами
щодо розвитку освіти в Україні її пріоритетними напрямами визначено
європейський рівень якості й доступності освіти; створення системи
безперервної освіти, спрямованої на задоволення інтересів громадян у
постійному підвищенні професійного рівня відповідно до кон’юнктури ринку
праці; забезпечення потреб суспільства і держави у висококваліфікованих
конкурентоспроможних фахівцях; створення умов для професійного розвитку,
самовдосконалення керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Це вимагає модернізації освітньої галузі, сучасного підходу до організації
підготовки, підвищення фахової майстерності педагогів, який дозволить
поєднувати фундаментальність професійних базових знань з інноваційністю
мислення та практично орієнтованим, дослідницьким підходом до розв’язання
освітянських проблем. Проблема професійного розвитку та саморозвитку
людини потребує постійного дослідження, зокрема, у напрямі технологій,
упровадження яких забезпечує перехід людини в якісно новий стан на основі
отриманих ознак якості, у тому числі шляхом створення індивідуальної
траєкторії її професійного зростання.
Аналіз досліджень та публікацій. Аналіз психолого-педагогічної
літератури свідчить, що науковці приділяють значну увагу проблемам
особистості науково-педагогічного працівника вищої школи та його професійній
діяльності (С. Батраков, Н. Батечко, В. О. Бондарчук, Т. Борова, Т. Гускей,
І. Драч, М. Згуровський, Н. Клокар, Н. Кузьміна, З. Курлянд, М. Морозова,
В. Олійник, Л. Подимова, З. Рябова, В. Семіченко, С. Сисоєва., Т. Сорочан,
Є. Чернишова та ін.). Питанням компетентнісного підходу в освіті присвячені
наукові праці І. Беха, Н. Бібік, Л. Ващенко, Г. Єльникової, І. Зязюна, В. Кременя,
О. Локшиної, Н. Ничкало, О. Овчарук, О. Савченко, О. Пометун та ін.
Метою статті є висвітлення проблеми підвищення рівня професійної
компетентності науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу,
визначення шляхів її вирішення через створення індивідуальної траєкторії
підвищення рівня їхньої професійної компетентності в умовах утвердження
компетентнісного підходу в освіті.
Виклад основного матеріалу. Обраний Україною шлях до європейської та
світової інтеграції посилює необхідність модернізації усіх сфер суспільного
життя, і, насамперед, освітньої галузі, яка в сучасних умовах стає ключовим
генератором суспільних змін. Освіта в усьому світі розглядається як ключовий
фактор стабільного розвитку держави, і якість вищої освіти має відігравати
ключову роль у створенні єдиного Європейського освітнього простору, тому
вона, власне, має бути центральною й в освітній політиці України [2]. Україна ще
наприкінці минулого століття чітко визначила орієнтир на входження в освітній
простір Європи, протягом останнього десятиліття активно здійснювала
модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог. Проте в
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останні роки якість вищої освіти в Україні не відповідає вимогам XXI століття.
Як справедливо зазначає М. Згуровський, «у масовому вимірі освіта стала менш
якісною, а переважна більшість випускників вищих навчальних закладів
(особливо нових) не конкурентоспроможна на європейському ринку праці» [12].
Дослідники С. Сисоєва, Н. Батечко зауважують, що «традиційний педагогічний
процес перетворюється по суті в монолог викладача, який на лекціях розповідає,
а на екзаменах перевіряє знання студентів. Така модель ґрунтується на сцієнтизмі
(орієнтація на науку), монологізмі та авторитаризмі (у педагогічному процесі
домінує викладач), утилітаризмі (освіта «для»), не формує ціннісного
(аксіологічного) мислення, самосвідомості, а тому не відповідає стану
суспільства на початку ХХІ століття. З огляду на це, необхідний новий тип
раціонального мислення і навчання, зорієнтований на інновації і спрямований на
цінності індивіда [21].
Тому важливим є той факт, що основними цілями розвитку освіти в умовах
модернізаційних змін визначено створення умов для становлення особистості,
творчої самореалізації кожного громадянина України, генерування покоління
людей, здатних ефективно працювати і наполегливо навчатися протягом
трудового життя, боронити і примножувати етичні цінності й пріоритети
національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати
суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як
невід’ємну складову європейської та світової спільноти. Оновлення сутності
навчання є визначальною умовою реформування освіти в Україні і передбачає
приведення його у відповідність з сучасними потребами особи і суспільства. За
словами Президента НАПН України В. Кременя, одним із пріоритетних завдань
в найближчій перспективі є розвиток самодостатності, майстерності,
інноваційності, здатності до стійкого самовдосконалення керівних, педагогічних
і науково-педагогічних працівників [17]. У Білій книзі національної освіти
України зазначається, що людиноцентризм і демократизація освіти
розглядаються як стратегічні питання розвитку системи освіти та формування
фахівця нової формації [4]. Втілення ідеї людиноцентрично цілеспрямованих
освітніх технологій є реалізацією життєствердної парадигми розвитку системи
освіти, стрижнем якої є самоактуалізація особистісного [24, с. 373].
На постійне вдосконалення фахової майстерності педагогічних кадрів
акцентовано увагу Радою Європи та Європейською Комісією. У багатьох
документах даються основні характеристики вимог щодо педагогічної професії,
визначаючи її як висококваліфіковану професію; професію, що вимагає
неперервного навчання; мобільну професію; професію, що базується на
партнерстві [2]. Підвищення рівня освіченості педагогів, виховання соціально
адаптованої, відповідальної та стратегічно мислячої особистості є основною
метою освіти для сталого розвитку. Тож зміст та форми освіти мають визначатися
не лише обсягом знань, але й параметрами особистісного, світоглядного,
громадянського розвитку, а проблема якості освітнього процесу має чітко
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орієнтуватися на позиції загальнолюдського та соціального ціннісного у сфері як
національної, так і транснаціональної освіти.
Саме тому актуальними є проблеми розвитку професійної компетентності
науково-педагогічних працівників вищої школи. Професійна компетентність
(лат. professio – офіційно оголошене заняття; competo – досягати, відповідати,
підходити), за визначенням Енциклопедії освіти, є інтегративною
характеристикою ділових і особистісних якостей фахівця, що відображає рівень
знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення мети з певного виду професійної
діяльності, а також моральну позицію фахівця. Компетентність є сукупністю
знань і вмінь, необхідних фахівцю для здійснення ефективної професійної
діяльності: вміння аналізувати і прогнозувати результати праці, використовувати
сучасну інформацію щодо певної галузі виробництва [9, с. 722]. Професійна
компетентність передбачає сформованість уміння розмірковувати й оцінювати
професійної ситуації і проблеми; творчий характер мислення; виявлення
ініціативи у виконанні виробничих завдань; усвідомлене розуміння особистої
відповідальності за результати праці; здатність до управління виробничим
колективом, прийняття раціональних рішень у вирішенні конкретних завдань і
проблем [17]. Ми поділяємо думку дослідників про те, що професійна
компетентність як інтегрований результат передбачає зміщення акцентів з
накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування і
розвитку в тих, хто навчається, здатності практично діяти, застосовувати досвід
успішної діяльності в певній сфері. Також, на думку І. Драч, яка досліджує
проблеми професійної компетентності викладачів ВНЗ, ця інтегральна
характеристика відображає рівень до здатності до ефективної світоглядної,
морально-психологічної, теоретичної та практичної підготовки, а також ступінь
їхньої готовності до професійного розвитку в умовах динамічних змін. Таке
визначення поєднує кваліфікацію фахівця, особисті складові його
компетентності та соціокультурні фактори, які детермінують ефективність його
саморозвитку. Основними компонентами професійної компетентності педагога
виокремлено такі: когнітивний (система знань предметної сфери, на основі яких
формується компетентність, психолого-педагогічні знання), діяльнісний
(сукупність умінь, що базуються на отриманому досвіді), особистісний
(сукупність важливих для соціальної та професійної діяльності якостей
особистості) [8].
У наказі Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 р. № 665 «Про
затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та
науково-педагогічних
працівників
навчальних
закладів»
професійна
компетентність визначається як якість дії працівника, що забезпечує
ефективність вирішення професійно-педагогічних проблем і типових
професійних завдань, які виникають у реальних ситуаціях педагогічної чи
науково-педагогічної діяльності, і залежить від кваліфікації, загальноприйнятих
цінностей моралі та етики, володіння освітніми технологіями, технологіями
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педагогічної діагностики (опитування, індивідуальні та групові інтерв’ю) та
психолого-педагогічної корекції, життєвого досвіду, постійного удосконалення
та впровадження у практику ідей сучасної педагогіки, методів навчання та
викладання навчальних дисциплін і предметів, використання наукової літератури
та інших джерел інформації для створення сучасних форм навчання,
впровадження оціночно-ціннісної рефлексії. Рівень професійної компетентності
особи є характеристикою особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним
рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями, уміннями
та навичками [16]. Отже, поняття компетентності охоплює не тільки когнітивний
і операціонально- технологічний складники, а й мотиваційний, етичний,
соціальний та поведінковий. Воно містить результати навчання (знання й
уміння), систему ціннісних орієнтацій, звички тощо. Компетентності
формуються в процесі навчання, і не лише в школі, ВНЗ, але і під впливом
родини, друзів, роботи, політики, релігії, культури тощо. У зв’язку з цим
реалізація компетентнісного підходу залежить від загальної освітньо-культурної
ситуації, у якій живе й розвивається людина[8].
Удосконалення рівня професійної компетентності фахівця – один з основних
напрямів модернізації системи освіти, визначений державними нормативноправовими документами, а саме:
• Законом України «Про освіту» (стаття 56 «Обов’язки педагогічних та
науково-педагогічних працівників»): «Педагогічні та науково-педагогічні
працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну
майстерність, загальну культуру» [10];
• наказом МОН України від 24.01.2013 р. № 48 «Про затвердження
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науковопедагогічних працівників вищих навчальних закладів»: «Основними завданнями
навчання працівників є оновлення та розширення знань, формування нових
професійних компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній,
організаційно-управлінській діяльності» [15] тощо.
Як зазначають науковці, у наш час інформаційних та нанотехнологій знання
фахівців «старіють» так само швидко, як і старіє сама техніка. Тому знання
повинні «модернізуватися» та поновлюватися, причому такими темпами, які
дещо випереджають розвиток техніки. Але це вимагає раціональної, спрямованої
на розвиток творчих здібностей, підготовки, яка базується на особистісно
орієнтованій діалогічній за своєю сутністю педагогіці [21].
Зауважуючи, що сучасне суспільство потребує від освіти фахівців, здатних
відповідати викликам часу, компетентних та мобільних на ринку на сучасному
ринку праці, з громадянською позицією, налаштованих на саморозвиток,
постійне самовдосконалення і навчання впродовж усього життя, академік
В. Олійник виокремлює в умовах утвердження компетентнісного підходу в освіті
актуальність проблеми конструювання індивідуальної траєкторії фахового
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зростання працівника, що потребує від нього зорієнтованості на самопізнання,
самооцінку, рефлексію [19, с. 13].
Розвиток людини, за визначенням Енциклопедії освіти, є «зміни живої
людської системи, зміни не випадкові, а необхідні і послідовні, пов’язані з
певними етапами її життєвого шляху, зміни прогресивні, тобто такі, що
характеризують їх рух від нижчих до вищих рівнів життєдіяльності, її структурне
перетворення і функціональне вдосконалення» [9, с. 786]. Ми поділяємо думку
О. Бондарчук щодо сутності особистісного розвитку фахівця (у її дослідженні –
керівника освітньої організації). За її визначенням, особистісний розвиток
фахівця є процесом закономірних змін, кількісних, якісних і структурних
перетворень його особистості як суб’єкта професійної діяльності, що
ґрунтуються на прагненні до професійного вдосконалення, особистісного та
духовного зростання, готовності до самозмін, самоствердження у професійній
сфері [5].
Проаналізувавши різноманітні науково-психологічні джерела, нами
виокремлено деякі аспекти створення індивідуальної траєкторії підвищення
професійної компетентності науково-педагогічних працівників вищої школи в
умовах утвердження компетентнісного підходу в освіті. На думку І. Беха,
особистісно орієнтований підхід повністю асимілюється з компетентнісним
підходом і, ґрунтуючись на механізмах свідомості і самосвідомості, виховує в
людині вищі смисли життя, на які орієнтована її діяльність [3]. Передумовою й
результатом здійснення розвитку особистості є потреби, а є основною
тенденцією розвитку особистості людини є прагнення досконалості. Ми
погоджуємося з дослідницею Т. Боровою в тому, що модель професійного
розвитку науково-педагогічного працівника має не тільки містити елементи
професійної діяльності, а також повинна бути спрямована на реалізацію
здібностей та потенціалу особистості з урахуванням необхідних, послідовних і
прогресивних змін, що спрямовані на постійне вдосконалення. Науковцем
виокремлено такі складові моделі, яка допомагає визначити шляхи розвитку
педагогічної майстерності та наукових здобутків науково-педагогічного
працівника, а саме:
 аналіз професійних потреб (через опитування, звітування, рефлексію,
оцінювання бесіди тощо);
 визначення цілей професійного характеру, навчання за визначеними
цілями (семінарські заняття, серії семінарських занять за темою, курси
підвищення кваліфікації, тренінги, самоосвіта тощо);
 визначення плану дій професійного характеру;
 науково-педагогічна діяльність (ведення викладачем наукової та
навчально-методичної роботи (проведення занять: відкритих, що включають
перевірку сформованості загальнофахових та спеціальнофахових компетенції;
мікрозанять, де звертається концентрована увага на типи завдань, прийоми
викладання, типи взаємодії між викладачем та студентом; звичайних занять);
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 завершальним елементом циклічної моделі є зворотній зв’язок (який
відбувається за допомогою звітування різних типів, оцінювання не тільки рівня
навченості студентів, а й рівня досягнень науково-педагогічних працівників за
звітний період, на основі чого відбувається рефлексія, результати якої впливають
на подальший аналіз професійних потреб науково-педагогічного працівника) [6,
с. 259-260].
Актуальною для розв’язання проблеми підвищення рівня професійної
компетентності науково-педагогічних працівників є запропонована групою
науковців Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
модель професійного розвитку керівних та педагогічних кадрів у міжкурсовий
період, яка ґрунтується на компетентнісному та андрагогічному підходах. Вона
включає такі компоненти: 1) формування замовлення на розвиток
професійних компетентностей за різними моделями професійного розвитку;
2) розробку змісту різних напрямів, форм, заходів міжкурсового періоду;
3) використання технологій компетентнісної освіти (ІКТ, проектні, модульні,
інтерактивні тощо); 4) науково-методичний супровід міжкурсового періоду
(рекомендації, науково-методичні матеріали, портфоліо, різні форми
узагальнення досвіду); 5) підготовку методистів методичних кабінетів,
керівників методичних об’єднань, творчо працюючих учителів як тренерів,
консультантів, експертів, тьюторів для проведення роботи на місцях (у
методичних об’єднаннях, навчальних закладах); д) діагностику професійної
компетентності педагогів [22, с. 142–143].
Зупинимося на деяких аспектах реалізації зазначених моделей. По-перше,
завдання підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних
кадрів вирішуються через систему методичної роботи. Методична робота
викладача вищої школи передбачає виконання у навчальному процесі
аналітичних, проектувальних, гностичних методик, методик андрагогічного
навчання; розроблювання впровадження нових форм, методів і технологій
навчання, методичного супроводу навчального процесу; підготовку,
рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників; участь
у розроблюванні навчальних планів. Особливість здійснення методичної роботи
науково-педагогічного працівника полягає в тому, що на відміну від учителя,
який використовує типові програми та підручники, викладач ВНЗ має самостійно
розробити навчальну та робочу навчальну програми дисциплін, конспекти
лекцій, методичні матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять,
курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів
[8, с. 281]. Новим напрямом випереджувального розвитку саме системи
методичної роботи може стати кластерна модель організації методичних служб
регіонального та всеукраїнського рівня. Метою такої методичної служби є
науково-методичний супровід професійного розвитку науково-педагогічних
працівників, відповідно, підвищення якості освіти, шляхом формування єдиної
універсальної інформаційно-освітньої мережі, зорієнтованої на дисемінацію
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інноваційного досвіду роботи викладачів в регіональні та всеукраїнську систему
освіти. Такий процес дисемінації (від лат. dissemination – сіяння,
розповсюдження) спрямований не тільки на вивчення, узагальнення та
пропаганду передового педагогічного досвіду, але й на впровадження
оригінальних новаторських прогресивних ідей, інноваційного змісту
ефективного педагогічного досвіду в масову педагогічну практику, а також
задіяння у дисемінаційному процесі зацікавлених науково-педагогічних,
педагогічних працівників, вмотивування їх до творчої трансформації свого
індивідуального досвіду з метою досягнення нових ціннісних результатів,
рефлексивних особистісних та діяльнісних змін, що в цілому забезпечує системні
якісні зміни в освіті [14, с. 78]. Окрім технології дисемінації інноваційного
досвіду в системі методичної служби сьогодні науковцями запропоновано
технологію освітнього коучингу. Ми поділяємо погляд дослідників на освітній
коучинг як систему заходів щодо встановлення взаємодії між учасниками
навчально-виховного процесу з метою досягнення взаємно визначених цілей як з
удосконалення професійної діяльності, так і з підвищення якості навчання, що
забезпечує підвищення ефективності роботи освітнього закладу [6].
Освітній кластер, вагомий внесок у дослідження механізму запровадження
якого в Україні зробила Є. Чернишова, здатний компенсувати зростаючий в
умовах глобалізації рівень невизначеності соціальних процесів, створює
специфічний інформаційний та освітній простір, активізує мотивацію соціальноекономічних суб’єктів продуктивної діяльності, розвиває багатомірність та
багатоаспектність розвитку освіти. Поняття «кластер» (англ. cluster – пучок,
скупчення, концентрація), за визначенням різних учених, розкривається як
сукупність базисних інновацій, а також як цілісна система нових продуктів і
технологій, сконцентрованих на певному відрізку часу професійної діяльності;
об’єднання (за географічною ознакою) групи взаємозалежних організаційних
структур, спеціалізованих на постачанні послуг, пов’язаних з напрямом і
специфікою їх діяльності (університетів, виробничих об’єднань тощо) у певних
конкуруючих галузях продуктивної діяльності людини, але здійснюючих спільну
діяльність у мережі. Очікуваними системними ефектами використання
кластерних технологій у системі освіти є: підвищення рівня професійної
компетентності кадрів, розвиток наукомістких послуг, широке впровадження
новітніх наукових досліджень; підвищення доступності, поліпшення
інституціонального середовища й системи поширення знань і технологій, якості
й ефективності освітніх послуг тощо [25]. Характерними ознаками
запровадження кластерного механізму організації методичної служби є
взаємодія, кооперація, спільна робота на засадах професійного партнерства
структурних одиниць кластера, що забезпечуватиме взаєморозвиток,
саморозвиток всіх структур методичної служби в процесі роботи над реалізацією
основних напрямів роботи.
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Як зазначає О. Овчарук, нині важливим є не тільки вміння оперувати
власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до
нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно
діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя.
Прогресивна освітня спільнота сьогодні ставить перед собою нове завдання —
сформувати в школяра та дорослого вміння вчитись [18]. За матеріалами
дискусій, організованих в рамках проекту ПРООН «Освітня політика та освіта
«рівний – рівному», 2004 р.), до переліку ключових компетентностей,
визначеному українськими педагогами, було включено «уміння вчитись» [20].
Уміння вчитися слід розуміти як цілісне індивідуальне психологічне утворення,
яке має кілька складників та інтегрує психолого-особистісні характеристики. У
контексті особистісно зорієнтованого навчання розглядається концепція
спрямованої самоорганізації, розроблена Г. Єльниковою, яка базується на
переорієнтації мети навчання від колективного до особистісно зорієнтованого,
має підґрунтям природовідповідний розвиток людини, що спрямований на
самоорганізацію і саморозвиток [23]. У теперішній час динамічності життя,
швидких змін особливо важливим аспектом розвитку особистості є її властивість
відповідно до нових умов змінювати способи дії при вирішенні різного роду
завдань. У сучасній психологічній науці дана властивість позначається як
флексибільність. Знайомство з даним поняттям, осмислення його сутності
допоможе фахівцям, що працюють у сфері освіти, враховувати необхідність
розвитку флексибільності у своїй діяльності. Під особистісною флексибільністю
(варіативністю, гнучкістю) можна розуміти здатність індивіда легко
відмовлятися від невідповідних ситуацій або завдань засобів діяльності ,
прийомів мислення, способів поведінки і знаходити нові, оригінальні підходи до
розв’язання проблемної ситуації при незмінних цілях і ідейно-моральних засадах
діяльності, самостійно знаходити вихід з несподіваних ситуацій і приймати
оригінальні рішення [11]. Тільки розуміючи навчальну діяльність як цілісний і
багатофункціональний процес, можна скласти перелік складників структури
вміння вчитись, яка передбачає, що той, хто навчається: сам визначає мету
діяльності або приймає поставлену кимсь; проявляє зацікавленість у навчанні,
докладає вольових зусиль; організовує свою працю для досягнення результату;
відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання завдань;
виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми,
операції; усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити; має вміння й
навички самоконтролю та самооцінки.
Результати проведеного дослідження науково-педагогічними працівниками
Університету менеджменту освіти в рамках проекту ГО «Центр розвитку
лідерства» «Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта
реформ» засвідчили відсутність в українському законодавстві функції з питань
самоосвіти. незважаючи на те, що ця сфера є окремо відділеною від інших
відповідно до Закону України «Про освіту». Зазначена сфера згадується лише в
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контексті незрозумілих за функціональним навантаженням повноважень органів
управління освітою різних рівнів, зокрема, «сприяє поширенню самоосвіти»
(МОН, Закон України «Про освіту»), «створює умови для розвитку самоосвіти»
(органи місцевого самоврядування, Закон України «Про місцеве самоврядування
в Україні»). Успішний міжнародний досвід доводить, що в сучасних умовах
динамічний розвиток потреб особистості, суспільства, економіки неможливо
задовольнити в рамках наявних форм традиційної освіти. «Навчання протягом
життя» (lifelong learning), «навчання шириною в життя» (lifewide learning)
виходить на чільні позиції у світових освітніх процесах, що диктується
ключовими тенденціями сучасного розвитку людства в умовах стрімкого
розвитку інформаційних технологій [7]. Це наштовхує на роздуми щодо
створення особистісно орієнтованої системи професійного зростання науковопедагогічних працівників, складовою якої можуть бути індивідуальні програми
педагогічного самовдосконалення. На необхідності складання індивідуальних
програм розвитку на основі постійного моніторингу їхнього особистісного й
професійного розвитку, фізичного та емоційного станів зауважує й О. Бондарчук,
визначаючи його важливою організаційно-методичною умовою розвитку
самоефективності фахівців. Науковцем самоефективність визначається як
внутрішнє переконання особистості в тому, що він має необхідні потенційні
можливості та рівень професійної компетентності для успішного виконання
робочих завдань та розв’язання професійних проблем (ділова самоефективність),
реалізації рольових очікувань у ситуації ділового спілкування (соціальна
самоефективність) [5]. Отже, індивідуальна програма педагогічного
самовдосконалення науково-педагогічного працівіника може складатися з
розділів: виявлення особистісного рівня професійної компетентності на підставі
самодіагностики; раціональне планування самоосвітньої діяльності з
урахуванням основних напрямків розвитку освіти; організація самоосвітньої
діяльності та участь у різноманітних формах методичної роботи; проведення
моніторингу професійного зростання; узагальнення досвіду роботи за
результатами роботи над самоосвітньою темою; прогнозовані очікувані
результати;
розвиток
усіх
типів
рефлексії
(інтелектуальної,
особистісної, комунікативної, праксеологічної); підвищення рівня професійної
майстерності; моделювання особистого перспективного досвіду роботи. Вона
дасть можливість прогнозувати та моделювати траєкторію підвищення рівня
професійної компетентності, забезпечуючи безперервне професійне зростання.
Висновки. Отже, визначивши актуальність проблеми підвищення рівня
професійної компетентності науково-педагогічних працівників вищої школи в
умовах утвердження компетентнісного підходу в освіті, нами визначено деякі
шляхи розв’язання цієї проблеми, технології створення особистісно орієнтованої
системи їхнього професійного зростання.
Академік НАН і НАПН України В. Кремень, розмірковуючи у суспільнополітичному тижневику «Дзеркало тижня» над відповідями на кардинальні
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виклики сьогодення, написав: «Людина народжена для щастя, як птах для
польоту. Очевидно, що цей гуманістичний ідеал Володимира Короленка ще
довго сяятиме зорею для нинішніх і прийдешніх поколінь. А досягти цього
ідеалу, вважав світоч української філософії Григорій Сковорода, може
кожна людина: лише пізнай себе, знайди свою дорогу і роби свою справу. Для
того, щоб відбувся перехід від ідентичності спротиву до ідентичності проекту,
має вирости критична маса представників самоорганізованої праці, які й
сформують засади нової політики. Її відмітною рисою має стати поєднання
інформаційних технологій із цінностями й проблемами, що виникають із
нагальних потреб та життєвого досвіду людей в інформаційну епоху» [13].
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Веліховська Алла Борисівна, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри природничо-математичної освіти та
інформаційних технологій Миколаївського ОІППО.
МЕРЕЖЕВА ВЗАЄМОДІЯ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ І ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У
СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Національна система вищої освіти взяла орієнтир на участь у формуванні
загальноєвропейського освітнього простору з урахуванням умов динамічного
становлення інформаційних систем та структурних змін у сфері економіки, що
зумовило необхідність постійного підвищення кваліфікації та професійної
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мобільності наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників. За
ринкових умов система післядипломної педагогічної освіти (ППО) постає як
форма і засіб соціального захисту освітянських кадрів, забезпечення їхньої
адаптації до нових соціально-економічних умов професійної діяльності,
підвищення професійної компетентності шляхом саморозвитку та самореалізації
особистості.
Удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників у
системі ППО засобами сучасних Інтернет-технологій (ІТ) процес системний. Він
потребує дієвого орієнтира, моделі спеціаліста, в якій би інтегрувалися вимоги
до професійних і особистісних якостей методиста. Найбільш яскраво ця
системність виявляється сьогодні, і вона зумовлена переходом на новий ступінь
розвитку суспільства.
Відповідно до вимог суспільства формується стратегічна мета професійної
діяльності методистів – забезпечення якості освіти в регіоні через підвищення
кваліфікації вчителів. Із цього випливають основні завдання його професійної
діяльності, а саме:
– створення творчої атмосфери, культивування інтересу в учителів до
підвищення рівня їхньої професійної компетентності, сприяння регіональним
нововведенням;
– створення умов для підвищення кваліфікації вчителів як у курсовий, так і в
міжкурсовий періоди;
– ініціювання розроблення нових педагогічних технологій і механізмів їх
всебічної підтримки;
– інтеграцію найбільш продуктивних проектів у професійну діяльність
учителів;
– підготовка вчителів до розробки власних Інтернет-ресурсів, з метою
формування інформаційно-предметного середовища в навчальних закладах і, як
наслідок, інформаційно-комунікаційного освітнього простору в цілому.
Вчені Чикагського університету довели, що успіх людини лише на 15 %
залежить від наявного в неї рівня знань і на 85 % від навичок й умінь
(інформаційної грамотності, вірогідності мислення, уміння вирішувати проблеми
і приймати рішення, ефективного спілкування, творчого підходу до справи,
високої працездатності, уміння працювати в колективі, володінні іноземними
мовами), що дозволяють реалізувати ці знання. За таких умов методичні служби
повинні орієнтувати вчителів на підготовку випускників ЗНЗ за новою моделлю.
Таким чином, вимоги до організації діяльності методичних служб у системі
ППО зростають прямо пропорційно до вимог, що висуває перед ними
інформаційне суспільство: забезпечення нового рівня професійного розвитку
педагогів засобами ІТ шляхом розробки та інформування педагогів про нові
методики, технології, організацію та діагностику навчально-виховного процесу;
сприяння створенню програмного та науково-методичного забезпечення;
створення єдиного освітнього інформаційного простору (зокрема розробка
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регіонального освітнього контенту); запровадження технологій мережевої
взаємодії в професійну діяльність вчителів із метою підвищення кваліфікації і
рівня професійної майстерності. Якщо замовником стандарту знань є Держава,
то замовники форм і методів навчання - самі суб’єкти навчання.
Умовами ефективної діяльності методистів є нормативно-правове
забезпечення його діяльності; наявність комп’ютера підключеного до мережі
Інтернет; єдина система документообігу та баз даних; розгалужена мережа
освітніх закладів, що мають постійний швидкісний доступ до мережі Інтернет;
мережева система методичного сервісу; сайти ЗНЗ; моніторинг професійної
діяльності.
Класифікація основних видів діяльності методиста з урахуванням
першочерговості використання засобів ІТ
№
з/п
1

Вид діяльності
Технологічна
діяльність

2

Педагогічна
діяльність

3

Дослідницька
діяльність

Сутнісні ознаки діяльності
Методист здійснює рефлексію педагогічної
діяльності і технологічно оформляє її у вигляді
педагогічного досвіду. Організує роботу з
розробки науково-методичного забезпечення
змісту освіти. Надає допомогу авторам у
підготовці до друку навчальних та педагогічних
посібників, дидактичних матеріалів, інструкцій.
Формує змістовий
контент, наповнює
тематичні сторінки веб-сайтів. Розробляє
тести та анкети.
Методист
сприяє
професійному
росту
педагогічних кадрів ЗНЗ, мотивує педагогів до
самовдосконалення та допомагає їм піднятися на
більш високу ступінь педагогічної майстерності.
Консультує та надає практичну допомогу
педагогічним працівникам за відповідними
напрямами
їх
діяльності.
Забезпечує
індивідуальну підтримку і розробляє методичне
забезпечення.
Аналізує власну педагогічну роботу та роботу
всього колективу; вишукує ідеї розвитку
освітнього закладу; моделює нові форми його
існування; проектує процеси розвитку тощо.
Допомагає педагогічним працівникам у створенні
авторських навчальних курсів, тренінгів,
майстер-класів та їх методичного супроводу.
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Розробляє критерії оцінки праці педагогів та
процедури здійснення професійної атестації;
апробує програмні педагогічні засобів та
навчальних підручників; рецензує підручників,
посібників, авторських розробок, ППЗ; оцінює
методичні розробки, сценарії позакласних
заходів, конкурсні матеріали. Він визначає
педагогічну доцільність застосування нових
технологій, здійснює експертизу оцінки процесу і
результатів навчання.
5
Координаційна
Організує
педагогічні
читання,
науководіяльність
практичні
конференції та виконує іншу
організаційну роботу . Координує роботу МО,
творчих та динамічних груп, шкіл педагогічної
майстерності, майстер-класів, педагогічну
тактику. Організує спільний комунікаційний
простір для користувачів Інтернет (форуми,
списки розсилки, електронна дошка оголошень,
нових курсів та набору навчальних груп тестів).
В інформаційному суспільства розвитку набуває мережева педагогіка
дорослих, що передбачає перехід до принципів нової стратегії розвитку освіти.
Одним із елементів мережевої педагогіки є мережева взаємодія – це процес
професійної взаємодії особистості методиста і вчителя засобами ІТ на основі
демократизації позиції методиста, включення учасників цього процесу в спільну
творчу діяльність упродовж усього періоду взаємодії, що підвищує рівень
розвитку інтелектуально-комунікативної діяльності всіх суб’єктів процесу.
Роль лідера у професійному розвитку педагогічного працівника стає
основною професійною діяльності методиста, що має чітку соціальнопедагогічну спрямованість і включає наступні напрями: постачальний ресурсів;
програмний менеджер; фасилітатор; ініціатор змін; наставник; консультант. Свої
професійні функції методист реалізує через поєднання традиційних та Інтернетформ і засобів роботи, а також мережевої системи методичного сервісу (МСМС).
Професійна діяльність методистів реалізується на основі поєднання
традиційних засобів реалізації професійних функцій (функціональних,
дидактичних та інструментальних) і засобів ІТ (електронна пошта, пошукові
системи, тематичні каталоги, освітні портали, Wiki, блоги та ін).
Технології професійної взаємодії в мережі Інтернет: технологія професійної
взаємодії (програмно-апаратні засоби: ПК, Інтертнет- з'єднання; дидактичні
засоби: навчальні ресурси мережі, електронний підручник); технологія дистанційної взаємодії (програмно-апаратні засоби: традиційні + система дистанційної
взаємодії; дидактичні засоби: традиційні + дистанційні курси); технологія
4

Експертна
діяльність
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мобільної взаємодії (програмно-апаратні засоби: нетбуки та інші мобільні
пристрої; дидактичні засоби + дистанційні курси з мобільним доступом).
До традиційних форм роботи (лекції, семінари, консультації, педагогічні
читання, консультації тощо) додаються Інтернет-форми і методи роботи, а
саме: веб-конфренції, вебінари, тренінги, дистанційні курси, майстер-класи,
дослідницькі Інтернет-проекти, віртуальні педагогічні Інтернет-спільноти, Карт
Знань, форуми, чати, інтерактивне опитування тощо.
Значно розширюють можливості методичних служб в організації мережевої
взаємодії з педагогічними працівниками ЗНЗ у системі ППО сервіси Веб 2.0. та
веб-майданчики, зокрема: відео та аудиосервіси (тут можна розміщувати відео
уроки, презентації досвіду тощо; блоги (методиста, учительської Інтернетспільноти, методичного об’єднання тощо); середовище Wiki (Регіональна
вікіпедія, дослідницькі проекти, тренінгові майданчики); соціальні геосервіси
(інтерактивні карти проектів, веб-квести); закладки та спільний пошук
(електронні каталоги освітніх ресурсів); документи Google (оцінювання
конкурсних матеріалів, робота над спільним документом); диски Google
(публікація матеріалів у мережі Інтернет, форми); сервіс зображень ( фото звіти,
конкурсні роботи тощо).
У таблиці вказано можливості та прогнозований результат використання
соціальних сервісів у професійній діяльності методистів
Можливості соціальних сервісів
№
з/п
1.

Можливості соціальних
сервісів
Використання відкритих,
безкоштовних і вільних
електронних ресурсів

2.

Самостійне
створення
інформаційнопредметного середовища

3.

Реалізація
інформаційних

Прогнозований результат
використання соціальних сервісів
Накопичення великих обсягів інформації,
яка може бути використана в
професійних цілях. Ресурси доступні
будь-кому, у будь-який час не залежно від
місця перебування, без матеріальних
витрат.
Радикальне
спрощення
процесу
створення матеріалів і публікацій у
мережі. Обмін ідеями та обговорення
вже
створених
матеріалів.
Удосконалення опублікованих матеріалів.
Консультації
науковців,
новаторів.
Організація тематичних форумів і чатів.
Створення електронних тренажерів
освітніх процесів.
Навчання на курсах. Участь у майстер
класах,
віртуальних
конференціях,
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концепцій,
самостійне
здобуття знань і навичок

конкурсах професійної майстерності.
Написання грантів.
Участь у нових формах діяльності дає
змогу освоювати важливі інформаційні
навички. Нові форми діяльності пов’язані
з пошуком у мережі інформації,
створення та редагування власних
цифрових об’єктів.
4.
Спостереження
за Цифрова пам’ять, агенти й мережа
практичною діяльністю надзвичайно розширюють не тільки наші
усередині професійних розумові здібності, але й поле для спільної
учительських Інтернет- діяльності та співробітництва з іншими
спільнот (творчі групи, людьми.
методичні
об’єднання, У ході спостереження за діяльністю
клуби за інтересами)
професійних учительських Інтернетспільнот методист має можливість
бути учасником і куратором даної
спільноти, оказувати вплив на всіх
учасників і самостійно корегувати свою
власну діяльність.
5.
Забезпечення умов, в З
розвитком
інформаційного
яких можна спостерігати забезпечення
організація
мережева
раніше недоступні явища взаємодії
між методистами і
і педагогічні ситуації
педагогічними працівниками ЗНЗ стає
більш доступною. Спільні дії учасників
сучасних
професійних
Інтернетоб’єднань
найчастіше
мають
децентралізований характер. Складна
поведінка такої спільноти формується в
результаті індивідуальної поведінки
окремих учасників, діями яких ніхто не
керує.
Протягом 2009 – 2014 років в Миколаївському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти активно діє і постійно вдосконалюється
Мережева система методичного сервісу (МСМС) – сучасна модель мережевої
взаємодії між методичними службами і педагогічними працівниками ЗНЗ у
системі післядипломної педагогічної освіти.
До структури МСМС входять обласний сервіс розвитку освіти та мережні
співтовариства учнів і дорослих, які є основою для формування професійних
учительських Інтернет-спільнот. Складовими обласного сервісу розвитку є такі
сервіси: консалтингової підтримки, педагогічної інноватики, маркетингу,
сервісної служби та ресурсного сервісу інформатизації. Повноваження
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консалтингового сервісу полягають у наданні методистами-консультантами
науково-методичної допомоги керівникам і педагогічним працівникам ЗНЗ із
питань аналізу і вирішення проблем їхнього функціонування і розвитку (поради,
рекомендації, спільне вироблення рішень, аналіз результатів моніторингових
досліджень). Водночас, до структури МСМС входить лабораторія інноваційних
технологій освіти.
Важливо зазначити, що МСМС не виключає традиційну методичну службу,
вона існує паралельно з нею, доповнюючи останню сучасними, більш
раціональними й ефективними формами роботи. Паралельно з традиційними
джерелами інформації, обмін інформацією відбувається в мережі Інтернет. Так,
інформаційні повідомлення циркулюють між установами у вигляді листів
електронної пошти, інформація зчитується з сайту ОІППО та сайтів (тематичних
сторінок) районних методичних кабінетів, нею обмінюються на форумах, блогах,
у рамках учительських професійних Інтернет-спільнот тощо. Інформація, що
циркулює в інформаційних потоках, розміщується в Інтернеті та сервісах разом
із документами МСМС, утворює контентне наповнення мережі з урахуванням
предметної діяльності педагогічних працівників.
Необхідно зазначити, що під час мережевої взаємодії відбувається постійна
самоосвітня діяльність методистів, підвищення рівня їхньої майстерності,
вдосконалення професійних й особистісних компетентностей.
МСМС сприяє вдосконаленню професійної діяльності методистів так як
здійснюється вплив на усі складові системи професійної діяльності: змістову
(поглиблення науково-методичних, психологічних і професійних знань),
методичну (підвищення рівня методичної підготовленості методистів для
якісного проведення всіх видів заходів із професійної підготовки, формування
навичок управління колективною та індивідуальною навчальною діяльністю),
комунікативну (на основі вдосконалення умінь налагоджувати педагогічно
доцільні стосунки з учителями та врахування їхніх індивідуальних здібностей та
організаційну (на основі проведення керівництвом ЗНЗ відповідних
організаційних заходів щодо планування вчителями своєї роботи та розроблення
особистісної траєкторії професійного розвитку).
Для методиста надзвичайно важливо мати своє Портфоліо (предметноінформаційне середовище або сайт), що не тільки презентує його власну
діяльність, а й дозволяє об’єднати Інтернет-ресурси вчителів, розроблені під
керівництвом методиста. Орієнтовно, сайт методиста може мати таку структуру:
– головна сторінка містить відомості про методиста (фото, фах, освіта, коло
професійних інтересів, нагороди і здобутки);
– розклад роботи з посиланнями на репортажі з місця їх проведення разом
із фото звітом;
– спецкурси, майстер-класи, творчі майстерні, форуми та чати тощо, що
очолює або здійснює модерацію методист;
– інструктивні, методичні та дидактичні матеріали методиста та вчителів;
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– корисні посилання на освітні ресурси мережі Інтернет.
Необхідною умовою ефективної діяльності методистів у мережі є постійний
моніторинг ефективності функціонування системи в цілому і кожного з її
структурних компонентів (підсистем). Такий моніторинг в мережі забезпечує
добре налагоджений зворотний зв'язок, що здійснюється (реалізується) через:
вхідне і вихідне діагностування вчителів, інтерактивне анкетування й
опитування, порівняння статистичних даних щодо динаміки участі методистів і
вчителів у конкурсах фахової майстерності, дослідницьких Інтернет-проектах;
аналіз рівня активності діяльності професійних учительських Інтернет-спільнот,
наповнення тематичних сторінок регіонального веб-порталу (статистика їхнього
відвідування); рівень залучення вчителів до участі у фахових конференціях,
семінарах, вебінарах; підготовка методистами і вчителями методичних розробок,
рекомендацій, методичних і дидактичних матеріалів та ін., публікація їх у мережі
Інтернет. На підставі проміжних результатів відбувається корекція всіх
структурних компонентів діяльності.
Побудована таким чином система мережевої взаємодії між методичними
службами і педагогічними працівниками ЗНЗ є органічною, цілеспрямованою,
соціальною, самоорганізованою, динамічною, імовірною і відкритою системою,
формуючим чинником інформаційно-предметного середовища.
Створення
інформаційно-предметного
середовища,
забезпечення
двосторонніх відгуків, удосконалення методичних наробок і самоменеджмент, і,
як наслідок, аналіз власних професійних здобутків, трансформація
авторитарного стилю взаємодії з педагогічними працівниками ЗНЗ у
консультативний; міжкультурна взаємодія; особистий вклад в оцінку успішності;
розгляд питань з глобальною взаємозалежністю; свобода вибору інструментів і
засобів професійної діяльності й самоосвіти.
Ще одним, дуже важливим аспектом у підвищенні кваліфікації педагогічних
працівник є стажування молодих спеціалістів на базі Миколаївського ОІППО. У
післядипломній підготовці молодих спеціалістів у рамках дворічного стажування
реалізація концепції практико-спрямованого навчання здійснюється завдяки
забезпеченню системності та послідовності навчання від теоретичних знань до
формування вмінь і навичок їх практичного використання. Тому в практиці
взаємодії методистів і молодих фахівців важливим є широке застосування логіки
організації даного процесу в мережі Інтернете [3; 8]. Оскільки традиційні форми
післядипломного стажування молодих спеціалістів не завжди забезпечують
гнучкість навчання стосовно реальних умов роботи сучасного вчителя, у
Миколаївському ОІППО активно діє програма з впровадження елементів
мережевого навчання шляхом використання кейс-, ТV-, мережевих дистанційних
технологій або технологій мобільного Інтернету. В ОІППО розроблено та
впроваджено нову організаційну форму безперервного професійного розвитку
молодих учителів. За принципами відповідності вмісту навчання реальним
умовам роботи вчителів розроблено та апробовано новий навчальний формат
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проведення курсу за вибором «Крок до зірок. Основи розробки педагогічного
веб-квесту» (далі – спецкурс).
Тематичне наповнення кожного навчального модуля програми спецкурсу
було розроблено за умови очної або дистанційної форм організації навчального
процесу в ОІППО з урахуванням особливостей професійної діяльності молодих
спеціалістів, запровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання і
перспектив розвитку ІТ, засобів, систем і процесів.
Метою курсу є підготовка вчителів до створення сучасних Інтернетресурсів, що сприятимуть інтенсифікації процесу вивчення шкільних дисциплін
на основі організації мережевої взаємодії та дослідницьких підходів у навчанні.
Ураховуючи той факт, що далеко не в кожній школі вчитель має постійний
доступ до роботи в комп’ютерному класі, а ті, хто має такий доступ, відчувають
проблеми з організацією навчання за допомогою комп’ютерів, стало зрозуміло,
що без знання технологій, що можуть допомогти в цьому, учителю не обійтися.
Колективним «продуктом», над створенням якого працюватимуть слухачі
протягом усього навчання і який задовольняв би весь спектр поставлених завдань
став веб-квест в основу якого покладено розробки навчальної теми того предмету
який викладають слухачі. Матеріали веб-квесту розміщено на 6-8 тематичних
сторінках і містить: теоретичні відомості, учительську презентацію до уроку і
домашнє завдання. Умова, що була висунута до розробки домашніх завдань – усі
завдання повинні бути авторськими, розроблені для учнів 3-х, 6-х класів на
основі краєзнавчого матеріалу, містити відомості про історію, промисловість,
культуру, традиції тощо рідного краю.
Кількість годин, що передбачені планом програми курсу за вибором
дорівнює 18 годинам, що відповідає 1 ECTS. У разі необхідності кількість годин
може буде зменшено до 12 годин або збільшено до 24 годин на весь курс.
Курс адаптовано до очної форми навчання. За такою формою акцент
зроблено на виконання домашніх завдання в групах (2–4 години на самостійну
роботу). На занятті в аудиторії слухачі отримують інструкції та рекомендації
щодо виконання основних видів робіт, оцінюють роботи, які були виконані
раніше, беруть участь у дискусіях, розробляють структури основних документів.
Поза заняттями в групах виконують практичну частину.
Структурна компоновка кожного навчального модуля програми спецкурсу є
однаковою: назва і тематика модуля; основні завдання; план діяльності; форми
контролю; дидактичні і методичні матеріал, завдання для практичної роботи.
З огляду на специфіку аудиторії слухачів, форма викладу навчального
матеріалу припускає надання можливості слухачам у ході навчання робити
логічні висновки, адаптувати зміст до власної практики й апробувати отримані
вміння в умовах тренінгів, проведенні «круглих столів», майстер-класів,
конференцій, при виконанні спеціальних вправ. Це дає можливість для
оперативного внесення змін викладачем із урахуванням оновлення засобів, форм,
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методів і технологій навчання та розширення переліку джерел навчальної
інформації.
Основна, принципова відмінність даного курсу полягає в тому, що
навчаючись за даною програмою, учителі не лише набувають навичок
створювати веб-квести для учнів, а й оволодівають знаннями та вміннями в галузі
Інтернет-технологій, навчаються застосовувати ці технології у власній
професійній діяльності, включаючи їх до загального педагогічного процесу,
якнайкраще передавати учням знання, використовуючи інноваційні педагогічні
технології.
Матеріали курсу було розміщено на платформі дистанційного навчання
Миколаївського ОІППО. Протягом півроку молоді спеціалісти працювали в
групах. Важливим питанням було правильне організоване оцінювання і
рефлексія.
Досвід показав, що курс «Крок до зірок. Основи розробки педагогічного вебквесту» можна викладати за очною, але більш ефективним він буде за
дистанційною формою навчання. У такому випадку термін на виконання одного
модуля складатиме 2 тижні. Такий підхід надасть слухачам можливість
працювати над домашніми завданнями колегіально на відстані та набувати
навичок спільної роботи в соціальних мережах. Надалі кожен учасник навчання
зможе запроваджувати ці прийоми і методи роботи для організації процесу
вивчення шкільних дисциплін у своєму навчальному закладі.
Програма курсу представлено 8 модулями. Учасники тренінгу працювали в
групах по 3–5 осіб. Форми роботи було органічно поєднано з лекційною,
семінарською, практичною й індивідуальною видами діяльності. Роботу було
організовано із максимальним використанням соціальних сервісів Веб 2.0,
основних засобів комунікації (електронна пошта, дискусійні клуби, блоги,
форуми, чати тощо). Під час роботи вивчалися принципи і методи роботи в
соціальних мережах. Корисним став досвід діяльності в педагогічних Інтернетспільнотах.
На кожному заняття слухачі працювали над розробкою веб-квесту в мережі
Інтернет. Молоді спеціалісти мали можливість користуватися інструктивними,
дидактичними і методичними матеріалами. Вони опрацьовували теоретичний
матеріал, що був підготовлений розробниками курсу і розміщений на платформі
МОІППО для дистанційного навчання, тематичними сторінками Вікіпедії,
каталогами електронних бібліотек, енциклопедій, прикладами та зразками робіт.
Методичні
матеріали
було
доповнено
додатковими
матеріалами:
рекомендаціями щодо візуалізації процесу планування за принципом радіанного
мислення (програм FreeMind для створення Карт Знань) і Swot-аналіз для аналізу
ризиків на етапі реалізації проектів, з якими можуть стикнутися вчителів на етапі
реалізації проектів.
Для коментаріїв, роздумів і дискусій, із метою якісного засвоєння правил й
принципів спілкування в мережі Інтернет учасники навчання використовували
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власний блог, в якому обговорювали, оцінювали та коментували роботи своїх
колег, розміщали відповіді на питання, писали есе відповідно до заданої теми.
По закінченню навчання учасники захистили розроблений веб-квест, до
змісту якого було включено: особисту сторінку слухача, розробку гіпертексту з
певного питання у Вікі-середовищі, блог, Google-сайт для учнів, карту за
технологією GoogleMaps, дидактичні і методичні матеріали, форми для
оцінювання, перелік освітніх ресурсів.
Більш високому рівню виконанню завдань сприяло і те, що всі роботи
публікувалися на порталі МОІППО, у середовище дистанційного навчання (для
зареєстрованих користувачів). Після виконання кожного виду завдань було
організовано взаємооцінювання. Такий підхід дозволив кожній групі не лише
побачити недоліки у роботах своїх колег, а й обмінюватися ідеями щодо
вдосконалення власних веб-квестів.
Отже, можна зробити висновок, що організація мережевої взаємодії між
методистами та вчителями ЗНЗ у системі ППО сприяє реалізації основних
принципів компетентнісно-спрямованої та практико-орієнтованої освіти та
сприяє підвищенню рівня їх професійної майстерності. Такий підхід забезпечує
вибір учителями індивідуальної освітньої траєкторії; сприяє формуванню
індивідуального комплексу знань, диференційованих відповідно до обліку
професійних функцій, освітніх потреб і освітніх запитів; сформованості високого
рівня знань, умінь і навичок щодо розробки Інтернет-ресурсів і використання
засобів
Інтернет-технологій
загального
призначення;
моделюванню
інформаційних
процесів,
проектування
функціонально-орієнтованих
компонентів освітньої діяльності з метою прийняття оптимального професійного
рішення тощо.
Таким чином, діалектика розвитку особистості методиста що реалізується
через мережну взаємодію методичної служби і педагогічних працівників ЗНЗ в
системі післядипломної педагогічної освіти є рухом від передавання системи
власних знань до вчителя до самостійного конструювання вчителем особистої
системи знань в умовах мережевої взаємодії. При цьому функції методиста
перетворюються з функції демонстратора готових теорій у менеджера процесу
пошуку та конструювання нових знань й умінь, а функції вчителя – з реципієнта
готових теорій до активного конструктора власної системи знань.
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Боднар Оксана Степанівна, доктор педагогічних наук,
завідувач кафедри методики викладання навчальних предметів
та освітнього менеджменту Тернопільського ОКІППО
ОРІЄНТИРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У
КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ
Сучасне інформаційне суспільство змінило пріоритети життя кожної
людини. Освіта та навчання впродовж життя стало атрибутом та символом
сучасності, що змінює підходи до науково-методичного супроводу педагогічного
процесу у навчальних закладах відповідно до цивілізаційних викликів.
З точки зору, Є. Г. Михайлівої цивілізаційний виклик – це система
одночасного потужної кардинальної зміни базових параметрів соціального
простору, що веде за собою трансформацію соціальних стосунків і якостей
соціальних акторів, загальних уявлень та факторів їх детермінації.
Серед сьогоднішніх викликів автор називає наступні: аксіологічний,
просторовий, державно-національний, виклик ідентичності, виклик, пов'язаний з
посиленням ролі свідомості, виклик інтелектуалізації.
Аксіологічний виклик пов'язаний з трансформацією ціннісних основ буття.
К.Юнг попереджав, що майбутнє людство зіткнеться не стільки із загрозою
перенаселення чи ядерної катастрофи, скільки з небезпекою психічної епідемії.
Відтак одне з головних завдань методичної служби мотивувати вироблення
ціннісних орієнтирів, насамперед, у педагога, який є прикладом для наслідування
в учнів.
Варто зауважити, що цінності – орієнтири у предметній чи соціальній
дійсності. Американський соціолог Г. Лассвелл якось зауважив, що цінність
нагадує атмосферний тиск, який не можна побачити, проте всі його відчувають.
Цінності є динамічним явищем і їх зміст залежить не тільки від установок, які
закладені сімейним виховання, але й від політичної та економічної ситуації в
країні. Ще кілька років назад така цінність як «Мир» вважалась банальністю а
сьогодні вона є формуючим фактором національної єдності.
У руслі аксіологічного виклику визначаємо такі орієнтири модернізації
методичної служби:
 Активне застосування у педагогічному процесі технологій критичного
мислення.
 Розвиток емоційного інтелекту, духовної сфери педагогів
 Експансія поглядів на освіту як блага та інструменту життя; виховання у
педагогів свідомої потреби до постійного вдосконалення.
 Формування у педагогів за допомогою психологічних тренінгів духовної
сили переборювати труднощі у соціальній та професійній сфері.
 Застосування досягнень психології для формування сприятливого
мікроклімату у педагогічних колективах та застосування технологій управління
47

конфліктами.
Просторовий виклик зумовлений процесами глобалізації, появою
віртуального простору, міграційними процесами в регіональному освітньому
середовищі. Інформаційний простір дозволяє людині контактувати з усім світом,
вивчати педагогічний досвід за кордоном, популяризувати свої напрацювання,
вибудовувати новий тип відносин у суспільстві на основі загальнолюдських
правил співіснування.
Ми все частіше сприймаємо себе в європросторі, відтак з’являються
єврошколи, євроклуби, євростудії. Діти танцюють танці народів світу. Відтак
вчитель, за визначенням О.Я.Флієра, є продуктом культури, споживачем,
виробником і транслятором. Саме освіта є вагомим фактором взаємодії людини і
культури. Якщо зміст освіти сьогодні орієнтується на культуру, на самостійну
творчу працю учня, що забезпечує його самоактуалізацію, то такі цілі може
забезпечити педагог, який виступає посередником між учнем та соціальнокультурним середовищем, а методист провідник між вчителем та інформаційнокультурним середовищем.
Інтеграція освітніх систем у віртуальному просторі дозволяє працівникам
формувати нові орієнтири удосконалення науково-методичної діяльності, серед
яких:
 Входження методичної служби у всеукраїнський та світовий
інформаційний простір. Обмін вебресурсами.
 Формування методики розвитку в учнів планетарного та державницького
мислення.
 Формування педагогіки без кордонів, вивчення досвіду науковометодичного супроводу урочної діяльності у країнах Європи .
 Використання засобів мобільного навчання педагогів (планшетів,
ноутбуків, мобільних телефонів).
Виклик ідентичності спричинений тим, що особистість все більше асоціює
себе із тотожними людьми, з певною суспільною групою. Сьогодні людина все
більше ідентифікує себе у фізіологічному, психологічному та соціальному
аспектах. Завдяки системі ідентифікаційних цінностей та уявлень формується
внутрішня система самоконтролю і самоорієнтації кожної людини.
Як зазначав Ч. Тейлор, проблема ідентичності – проблема соціальної
справедливості. Чим більше людина шукає подібності до себе в інших, тим
гостріше вона відчуває але це і проблема рухливості процесів демократизації. У
з в’язку з цим викликом завданнями модернізації науково-методичної діяльності
є:
 Пошук шляхів підвищення якості ідентифікація педагогів з професійним
образом (ідеалом).
 Адаптація молодих вчителів у педагогічному середовищі з
компенсаторним ефектом практики
 Формування навичок рефлексії та адекватної самооцінки відповідно до
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регіональної ментальності та потреб ринку праці. Формування елітних
менеджерів освіти, які б володіли силою духу, здоровим глуздом і приймали
лише ефективні рішення.
 Розробка моделей компетенції учнів на всіх ступнях освіти.
 Впровадження здоровозберігаючих технологій у регіональну систему
дошкільної, шкільної та позашкільної освіти.
Виклик, пов'язаний з посиленням ролі свідомості (більш технологічні
рішення у сфері педагогіки почали появлялись за рахунок розвитку сфери
розумової праці).
У світі довкола нас немає нічого дивовижнішого і загадковішого за
людський розум, інтелект, свідомість. Ідеальні, духовні явища, які на відміну від
матеріальних існують тільки у головах людей як похідні від матеріальних, як
результат їхнього відображення, становлять зміст свідомості. Вони знаходять
свій вияв у мові і, головне, в діях, діяльності людини.
К.А. Абульханова-Славська звертає увагу на те, що психіка людини
пов’язана з роздвоєнням людини на всезагальну та індивідуальну форми буття.
У проекції на методичну службу необхідно виробляти такий спосіб організації
індивідуальної професійної діяльності педагогів, при якому вчитель
викристалізовував би свій педагогічний стиль, приймав би педагогічні рішення
на уроці постійно думаючи про те, що кожна хвилина його педагогічної
діяльності є важливим моментом цілісної системи освіти. Змарновані хвилини на
уроці, байдужість вчителя, стеоретипні підходи до структури уроку призводять у
майбутньому до наслідування таких прикладів учнями. Тому завдання
методистів не тільки вирощувати яскравих вчителів, але й систематично
підтримувати і навчати тих, хто або помилково потрапив у на педагогічну стежку,
або тих, хто не справляється з депресивним станом, викликаним впливом
негативної інформації, тиражованої ЗМІ. Відтак серед орієнтирів методичної
роботи називаємо:
 Використання андрагогічного підходу до навчання педагогів.
 Розвиток аналітико-експертного сервісу в освітньому середовищі.
 Використання засобів нейрон-лінгвістичного програмування на суб'єктів
навчання з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
 Розвиток психодіагностики, зокрема діагностики ранньої обдарованості
дітей і відповідно адаптація психологічного інструментарію.
Виклик інтелектуалізації означає посилення ролі глибоких знань; кінцевою
ціллю інтелектуалізації є створення механізмів переходу персоніфікованого
знання в інформаційний ресурс.
Знаменними є слова експерта ЮНЕСКО Жан ДелЛора: «Час, коли життя
ділиться на три фази: гра, навчання, праця і відпочинок, завершився, треба
пропонувати іншу модель життя». І ця модель нині повинна на кожному
життєвому етапі включати навчання, важливим компонентом якої є
інтелектуалізація. Для методичних працівників у руслі цього виклику є
49

важливими такі орієнтири:
 Демонтаж традиційних підходів до методичного супроводу, активне
включення інновацій з вимірюванням їх ефективності.
 Включення методистів у пілотні дослідження та патронаж
експериментальних закладів.
 Формування педколективів як мислячих організацій, розробка
колективних інтелектуальних продуктів.
 Освоєння методистами технології наукової організації праці.
Технологічний виклик зумовлений тим, що технологія стала універсальним
засобом взаємодії елементів соціального простору, а інколи і формою їх
існування». В. П. Беспалько підкреслює, що «будь-яка діяльність може бути або
технологією, або мистецтвом». Технологія спирається на науку, а мистецтво на
інтуїцію. І. П. Підласий з цього приводу уточнює, що поки технологія не
створена, існує індивідуальне мистецтво. Педагогічна діяльність буде лише тоді
результативною, якщо вона буде і творчою і технологічною. На жаль,
впровадження інновацій у навчально-виховний процес часто носить формальний
характер, тобто беруться або лише елементи технології, або її спрощення. Тому
наступними орієнтирами у руслі цивілізаційних викликів є:
 Науково-методична підтримка технологізації навчального процесу.
 Формування
технологічної
компетентності
та
технологічної
ментальності суб'єктів освітнього середовища.
 Технологічні практикуми для педагогів у між атестаційний період.
 Розробка технологій методичної роботи.
 Освоєння методичними та педагогічними працівниками таймменеджменту.
Висновки. Отже, активний розвиток фундаментальних наук та проблеми
ефективного використання знань зумовлюють уточнення орієнтирів модернізації
науково-методичного супроводу функціонування навчальних закладів. Зміст
роботи методичних служб у руслі цивілізаційних викликів повинен бути
позначений раціоналізмом в інтелектуальній діяльності, прагматизмом у
застосуванні інноваційних технологій, прагненням методистів орієнтуватись в
сучасному інформаційному просторі задля підвищення якості підготовки
конкурентного випускника для регіональних ринків праці.
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Вєтров Іван Васильович, проректор з науково-педагогічної
роботи та міжнародного співробітництва Рівненського ОІППО
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ
РЕГІОНУ
Необхідність
прискорення
інформаційних
процесів
зумовлює
комп'ютеризацію управління системи освіти. Фактично кожне робоче місце
управлінця оснащене сучасними технічними засобами управління і обробки
інформації на базі персональних комп'ютерів і сучасного програмного
забезпечення. Використання персональних комп’ютерів, комп’ютерних
планшетів, смартфонів набуло широкого вжитку. Виникла потреба наблизити
інформацію до користувача, щоб вона була більш доступною незалежно від місця
перебування. Таку функцію виконують Інтернет-технології, комунікаційні
мережі.
Здобуття якісної освіти залежить від якісної системи управління,
злагодженості роботи методичних служб. Значною мірою це залежить від
впровадження інформаційного-комунікаційних технологій.
Оперативній взаємодії різнорівневих методичних служб у реалізації
державних стандартів освіти сприяють створені в інформаційно-освітньому
середовищі Рівненської області віртуальні освітянські спільноти. Технологічною
площадкою є веб-портал «Освіта Рівненщини». Фактично мережеві спільноти
веб-порталу забезпечують віртуальну ІК-підтримку більшості функцій суб’єктів
системи освіти області. Об’єднання управлінців, педагогів у постійно діючі та
тимчасові мережеві спільноти створені для організації спільної діяльності з
метою розробки проектів, вирішення педагогічних ситуацій, обміну думками,
обговорення важливих нормативних актів, розповсюдження та доведення до
відома актуальної нормативної документації, розробок та впровадження в
практику сучасних педагогічних інновацій засобами інформаційнокомунікаційних технологій.
Швидке зростання інформаційних потоків потребує швидкого доступу до
відповідних нормативно-правових документів системи освіти, методичних
розробок, рекомендацій, прийнятих рішень на обласному, районному (міському)
та шкільному рівнях (наказів, доручень інше), постановки та виконання завдань.
Таку комунікацію забезпечує інформаційний освітній простір регіону і, зокрема,
віртуальні спільноти. Значна увага дослідженню та розвитку відкритих
інформаційних освітніх систем приділена у наукових працях В.Бикова 2,3.
У 1980 році Говард Рейнгольд, об’єднуючи два основоположних слова:
спільнота і віртуальна спільнота, одним із перших визначив віртуальні спільноти
як: «соціальні накопичення людей, які є користувачами мережі і достатньо
довгий період часу продовжують публічні обговорення якоїсь проблеми,
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виражаючи своє особисте ставлення до неї, формуючи свою особисту мережу
взаємовідносин у кіберпросторі» 5,6.
Отже, під віртуальною освітньою спільнотою сьогодні слід вважати
об’єднання освітян за фаховою ознакою, спорідненими функціями,
які
виконують поставлені завдання системи освіти, здійснюють мережеву взаємодію
для поставленої мети, забезпечують галузеву нормативно-правову та методичну
підтримку, взаємодіють та взаємонаповнюють освітні контенти, дотримуючись
організаційної інформаційної культури поведінки.
У веб-порталі «Освіта Рівненщини» діє 226 мережевих спільнот, з них: 10
управлінських спільнот, 32 методичні спільноти, 19 загальнообласних
педагогічних спільнот та 164 районних, міських спільнот учителів-предметників,
тимчасових спільнот творчих груп, авторських творчих майстерень,
експериментальних лабораторій тощо (рис. 1).
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Рис.1. Освітянські педагогічні спільноти.
Інтерактивне спілкування методичних служб області відбувається:
- у синхронному (оn-lіnе) режимі через відеоплатформу веб-порталу у
формі вебінару, наради, відеоконференції, дискусії інше (рис. 2);
Рис. 2. Відеоплатформа для онлайн-заходів.
- в асинхронному (оf-lіnе) режимі у формі
внутрішньопортального
листування:
індивідуального
та
групового
(внутріспільнотного);
форумів
(рис.
3);
файлообмінників (рис. 4).

Рис. 3. Платформа для проведення форумів.
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Рис. 4. Файлообмінник педагогічної спільноти Інституту.
Структура мережевої взаємодії у веб-порталі має:
- компоненти
загального
доступу
(нормативно-правова
база,
загальнообласні заходи, загальнообласний форум, інформаційний контент,
опитування, електронна газета);
- компоненти авторизованого доступу (віртуальні освітянські спільноти,
контент підвищення кваліфікації, персональний контент).
Особливе місце відіграють контенти «комунікаційний» та «підвищення
кваліфікації». «Комунікаційний» включає відеоплатформу на 120 абонентів, 5
форумів, блоги (до кількості зареєстрованих у порталі 13200 чол.), віртуальні
освітянські спільноти із таким інструментарієм: учасники спільноти,
календарування
роботи,
звіти,
обговорення,
матеріали
спільноти
(файлосховище), фотоархів, внутріспільнотне листування, звіти. Контент
«підвищення кваліфікації» має наступний репозитарій (рис. 5) 3:
- навчальні лекційні матеріали та спецкурси;
- книги;
- статті журналу Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти «Нова педагогічна думка»;
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- посібники;
- наукові розробки;
- педагогічний досвід освітян Рівненщини;
- матеріали конференцій, семінарів;
- відеоматеріали навчальні, семінарів, конференцій, інших методичних
заходів, з досвіду роботи, фрагменти уроків інше.
Тим часом учасник будь-якої спільноти може знаходитися на робочому
місці, вдома, у будь-якій іншій точці доступу до Інтернету.
Систематичне накопичення та збереження інформації, безперешкодний
доступ до результатів науково-педагогічної, науково-дослідницької діяльності та
активна педагогічна комунікація є необхідними чинниками розвитку системи
освіти регіону; використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
відкриває нові творчі можливості, забезпечує ІКТ-підтримку учасникам
навчально-виховного процесу.

Рис. 5. Репозитарій контенту «Підвищення кваліфікації».
Створена інформаційно-комунікаційна підтримки для методичних
мережевих спільнот є важливим інструментом забезпечення новітньою фаховою
інформацією, сприяє доступу до різних нормативно-правових джерел, формує
набуття сучасного рівня організаційної інформаційної культури керівника будьякого рівня системи освіти.
Важливо, що зекономлений дорогоцінний час можна використати для
власного оздоровлення.
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Мельник Надія Адамівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти,
проректор із науково-методичної роботи Рівненського ОІППО
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ МЕТОДИСТІВ НАУКОВОМЕТОДИЧНИХ УСТАНОВ У РЕГІОНАЛЬНІЙ НЕПЕРЕРВНІЙ
ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ
Система освіти в Україні потребує модернізації, тобто суттєвих змін,
відповідно до потреб та вимог сучасності. Модернізація української освіти
набуває загальнонаціональної значущості, оскільки є фактором економічного
зростання суспільства,благоустрою громадян, конкурентоздатності та
національної безпеки країни. Вона має стати імперативом освітньої політики
України на сучасному етапі, її головним стратегічним напрямом, адже
неефективною залишається система підготовки педагогічних кадрів, яка
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паралізує позитивні зміни у шкільній освіті, оскільки готує для сучасної школи
вчителів учорашнього дня; застарілим, перевантаженим, нефункціональним,
відірваним від реальних потреб сьогодення (понад половина дітей шкільного віку
не засвоюють більше 60% програмного матеріалу)залишається зміст освіти. Тому
актуальним як ніколи стає відоме Керролівське правило: «Якщо хочеш
залишатися на місці – потрібно бігти зі всіх ніг; якщо хочеш просуватися вперед
– потрібно бігти у два рази швидше».
Серед пріоритетних напрямів модернізації системи освіти – досягнення
сучасної якості освіти, її відповідність потребам країни та світовим стандартам.
Це потребує насамперед підвищення професійного рівня педагогічних
працівників навчальних закладів та науково-методичних установ. Педагогічні
працівники навчальних закладів мають усвідомити, що акцент сьогодні ставиться
не на засвоєнні учнями певної кількості знань, а насамперед на розвитку
особистості, її здібностей, на формуванні ключових компетенцій, що визначають
сучасну якість змісту загальної освіти.
Питання професійного розвитку і компетентності педагогів в умовах
модернізації системи освіти розкриті в працях таких науковців, як В. Олійник, Є.
Чернишова, Н. Любченко, Н. Білик, В. Бондар, Л. Даниленко, Г. Єльникова, О.
Зайченко, А. Зубко, Л. Колосова, Н. Клокар, С. Крисюк, В. Луговий, Н.
Любченко, В. Маслов, Н. Побірченко, Л. Покроєва, Н. Протасова, В. Пуцов, А.
Пуховська, М. Романенко, С. Сисоєва, Т. Сорочан та ін.
Розуміючи важливу роль науково-методичних служб у формуванні
конкурентоздатного педагога та керівника навчального закладу, Рівненський
ОІППО модернізує систему управління професійним розвитком методистів
районних, міських методичних кабінетів, центрів. Реалізація цього завдання та
зміни, які відбуваються сьогодні в системі освіти Україні, зумовлюють потребу
в перезавантаженні діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів,
оновленні професійної підготовки методистів, підвищенні рівня їх готовності
працювати в інноваційному режимі, що потребує модернізації даної системи
управління в межах кожного регіону.
Районні, міські науково-методичні установи – це та ланка в системі освіти,
яка в умовах реалізації нової освітньої парадигми, нових освітніх державних
стандартів є пульсом педагогічного життя конкретного регіону і
трансформатором педагогічних ідей у державі.
Загальновідомо, що якість освіти багато в чому залежить від учителя,
професійна спроможність учителя – від професіоналізму методичних
працівників, тому що саме вони мають створювати умови для особистісного
розвитку педагога, бути орієнтиром його професійного становлення, зростання і
подальшого розвитку. У свою чергу професіоналізм працівників районних,
міських методичних кабінетів, центрів безпосередньо залежить від того, як
здійснюється науково-методичний супровід їх діяльності інститутом
післядипломної педагогічної освіти. Отже, професійний розвиток методистів
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науково-методичних установ – це процес цілеспрямованої взаємодії та співпраці
працівників інституту з методистами районних, міських методичних кабінетів,
центрів.
Професійний розвиток методистів науково-методичних установ завжди був
і є одним із пріоритетних напрямів діяльності інституту. Модернізація системи
управління професійним розвитком методистів здійснюється за кількома
напрямами: шляхом створення умов для самоосвітньої діяльності,системного та
систематичного вдосконалення майстерності під час курсів підвищення
кваліфікації та у міжатестаційний період.
Із метою створення сучасних умов для самоосвітньої діяльності працівників
районних, міських методичних кабінетів, центрів актуалізуються нові завдання:
корекція та оновлення змісту і способів обслуговування, виявлення потенційних
освітніх потреб методистів, підготовка і оформлення освітнього замовлення,
моніторинг процесу їх професіоналізації та інші. Мова йде про науковометодичний сервіс в умовах відкритої освіти,що дозволяє кожному методисту
обирати власну траєкторію розвитку, визначати зміст, форми, варіанти
професійного зростання. Методичний сервіс як комплекс адресних,
диференційованих, методичних послуг, що надаються за запитом методиста чи
методичної служби, сприяє реалізації персоніфікованого, клієнто орієнтованого
підходу в освіті, формуванню позитивного іміджу методиста як
висококваліфікованого фахівця, здатного забезпечити запуск механізмів
саморозвитку суб'єктів освітнього процесу. Зрозуміло, що для цього формується
сучасне інформаційно-освітнє середовища.
Оскільки основою інноваційної педагогіки є твердження, що людина
саморозвивається, то акцент робиться на здатності кожного методиста до
побудови власної траєкторії розвитку. Перевага в системі науково-методичної
роботі надається індивідуальним формам і методам організації діяльності. Кожен
методист має свою програму самовдосконалення, постійно займається
самоосвітою й отримує методичну допомогу на замовлення.
Що значить надавати методичну допомогу, методичну підтримку в умовах
переорієнтації на індивідуальні форми роботи? Це, перш за все, виявлення
можливостей кожного методиста засобами діагностики, моніторингу. Зміна
вектора методичного супроводу спрямована на формування рівня управлінської
компетентності, культури, стилю, на усвідомлення того, що розвиток можливий
тільки у творчості, у співпраці, у дії. Усвідомлення того, що тільки на
діагностичній, моніторинговій основі можливо забезпечити цілеспрямовану і
результативну самоосвітню діяльність методистів, спонукало до розроблення
нової моделі мережевої взаємодії науково-методичних установ.
Що стосується реалізації наступного напряму – вдосконалення майстерності
методичних працівників під час курсів підвищення кваліфікації, то варто
зазначити, що інститут взяв на себе ініціативу щодо розвитку професійної
компетентності завідувачів і методистів. Для даних категорій організовано курси
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за очною та очно-дистанційною формами. У перспективі – за дистанційною
формою. У попередні роки було розроблено та реалізовано модель неперервного
підвищення кваліфікації працівників районних, міських методичних служб на
засадах кредитно-модульної системи за очно-дистанційною формою навчання.
Метою експериментального впровадження інноваційної моделі (навчання
тривало два роки) було підвищення кваліфікації методичних кадрів, надання
можливості кожному методисту для самореалізації у професійному плані,
підвищення ефективності регіональної системи науково-методичної роботи.
Експериментальний регіональний підхід щодо застосування кредитно-модульної
системи дав можливість задовольнити потреби професійного росту відповідно до
індивідуальної траєкторії формування компетентностей кожного методиста, що
забезпечило функціонування науково-методичної роботи в контексті сучасних
викликів.
Регіональна модель неперервного підвищення кваліфікації працівників
районних, міських методичних служб, розроблена з урахуванням модульнодиференційованого підходу, сприяє підвищенню результативності та престижу
системи післядипломної педагогічної освіти, переходу від традиційних форм
навчання до реалізації диференційованих та індивідуальних програм
самовдосконалення, саморозвитку і самореалізації, конкурентоздатності
працівників районних, міських методичних кабінетів, центрів.
Особлива увага інститутом приділяється питанням підвищення кваліфікації
працівників науково-методичних установ у міжкурсовий період.
Зміст науково-методичної роботи в цей період включає вивчення основних
нормативних документів про освіту, актуальних проблем психологопедагогічних наук, упровадження інноваційних педагогічних технологій і
педагогічного досвіду, участь науково-практичних конференціях, конкурсах
професійної майстерності та ін. Нові напрями у змісті науково-методичної
роботи сьогодні пов’язуються з реалізацією державних стандартів освіти,
науково-методичним супроводом профільного, інклюзивного та інтегрованого
навчання, впровадженням ІКТ, модернізацією системи роботи з обдарованими
дітьми та молоддю, інноваційною науково-дослідною роботою, сталим
розвитком, принципами неперервної освіти та ін.
У науково-методичній роботі переважають нетрадиційні форми, спрямовані
на максимальну активізацію практичної діяльності методистів. Вони в більшій
мірі ніж традиційні розширюють можливості науково-методичної роботи,
роблять її динамічною, активно-творчою. Серед таких форм:школа резерву
працівників науково-методичних установ, школа новопризначеного методиста,
школи методичної майстерності, технологічної творчості, методичні студії,
методичні сесії, майстер-класи, вебінари, веберенції та інші. Нарешті, вони
носять інноваційний характер, у процесі їх проведення використовуються
інтерактивні методи і прийоми.
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Функціонування районних, міських методичних кабінетів, центрів як
науково-методичних установ в умовах модернізації системи управління
професійним розвитком методистів змушує методистів переглядати свою
освітню, інформаційну, консультативну, компенсаторну, дослідно-пошукову,
проектувальну,
впроваджувальну,
аналітико-прогностичну,діагностичну,
моніторингову та експертну діяльність.

Подальшому вдосконаленню науково-методичних установ, розмежуванню
повноважень працівників держаної та методичної служб будуть сприяти
Орієнтовні критерії оцінювання діяльності районних, міських методичних
кабінетів, центрів,схвалені листом Міністерства освіти і науки України від 02. 07.
2013 № 1/11 –10785. Важливо, що в основу Орієнтовних критеріїв покладено
основні напрями діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів
(кадрова робота, науково-методичне забезпечення аналітико-експертної
діяльності,
формування
науково-методичного
середовища,
наукова,
експериментальна та інноваційна діяльність, науково-методичне забезпечення
управлінської діяльності, ефективність управління науково-методичної
установи, матеріально-технічне та фінансове забезпечення), визначені
показники, їх основний зміст та інструментарій оцінювання. Сьогодні мова йде
про науково-методичне забезпечення експертного оцінювання діяльності
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районних, міських методичних кабінетів, центрів, а саме: про форми підготовки
експертів з оцінювання діяльності науково-методичних установ і
загальноосвітніх навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації
педагогічних
працівників,
створення
відповідних
методик,розробку
інструктивних матеріалів, підготовку методичних рекомендацій із актуальних
напрямів діяльності методистів тощо.
В умовах модернізації системи управління професійним розвитком
методистів науково-методичних установ у регіональній неперервній
педагогічній освіті інститут працює над створенням єдиного інноваційного
освітнього середовища, яке забезпечує можливість обміну досвідом, знайомство
з новими ідеями, здобутками; сприяє перезавантаженню роботи науковометодичних служб, мобілізації на співпрацю, пошук ефективних шляхів науковометодичного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників. Із цією
метою на сайті Рівненського ОІППО створено спільноту методистів; в
електронній газеті «Освіта Рівненщини», розміщеній на порталі «Освіта
Рівненщини», започатковано рубрику «методисти-новатори»;творчі здобутки
методистів-новаторів публікуються в ЗМІ для ознайомлення громадськості, а не
лише освітянської спільноти; сформовано інформаційний банк даних базових
методичних кабінетів;функціонує медіатека; створені спеціальні бібліотечні і
ресурсні фонди, медіацентр, центр дистанційної освіти;сформовано обласний
інформаційний банк ідей кращої педагогічної практики, який систематично
поповнюється новаторськими ідеями, оскільки дисемінація педагогічного
досвіду обумовлює не просто знайомство з ним, а організацію такої діяльності,
що стане імпульсом до ґрунтовних змін у системі освіти та перетворить
запозичену практику в інноваційний ресурс розвитку певної педагогічної
системи. Розпочато роботу щодо підготовки сучасного глосарію, що забезпечить
перенесення, трансляцію оригінальних новаторських ідей, інноваційного
педагогічного досвіду з однієї освітньої системи в іншу, перехід системи у новий
якісний стан із найменшими ресурсними затратами та впровадження в масову
педагогічну практику з метою досягнення нових результатів, системних якісних
змін в освіті.
Працівники інституту розпочали роботу над створенням моделі мережевої
взаємодії районних, міських методичних кабінетів, центрів з метою координації
дій методичних служб щодо реалізації основних напрямів діяльності, мобілізації
на співпрацю, пошук ефективних шляхів науково-методичного супроводу
професійної діяльності педагогічних працівників, мережевого консультування,
обміну досвідом, взаємодії з формування готовності педагогів до інноваційної
діяльності.
Із метою модернізації системи управління професійним розвитком
методистів науково-методичних установ відбувається організація спеціального
навчання за участю науковців під час Червневих методичних студій, метою яких
є формування творчої особистості як основної цінності суспільства; створення
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розгалуженої інфраструктури методичної служби на принципах мережевої
взаємодії й маркетингу; розроблення та презентація нових, більш досконалих
критеріїв експертизи освіти в регіоні, механізмів їх застосування у практичній
діяльності, впровадження яких сприятиме забезпеченню стабільного
функціонування й розвитку системи освіти регіону, формуванню єдиного
інформаційно-навчального середовища регіональної освітньої системи та інші.
Усе це дасть змогу модернізувати діючу систему науково-методичної роботи і
створити на її базі нову, що забезпечить більш якісне надання освітніх послуг,
сприятиме розвитку професійної компетентності й конкурентоздатності
методистів науково-методичних установ.
Інститут сьогодні забезпечує науково-методичний супровід процесів
ефективного функціонування й розвитку районних, міських методичних
кабінетів, центрів на основі партнерства, сприяє підвищенню їх вагомості в
регіоні. Зміст та різні форми курсів підвищення кваліфікації, заходи
міжатестаційного періоду, що плануються на основі діагностичних досліджень,
дають можливість об’єктивного виявлення запитів і потреб методистів,
забезпечувати як потреби сьогодення у практичній діяльності методиста, так і
бути прогностично спрямованими.
Новий погляд на структуру і зміст науково-методичної роботи потребує
реалізації стратегічних напрямів модернізації системи управління професійним
розвитком методистів науково-методичних установ у регіональній неперервній
педагогічній освіті, серед яких:продовження трансформації районних, міських
методичних кабінетів, центрів у науково-методичні установи;проведення
моніторингових досліджень результативності міжатестаційного періоду
методистів для вчасного коригування та прийняття відповідних рішень щодо
вдосконалення їх роботи;формування готовності працівників науковометодичних установ до інноваційної діяльності, реалізації нових функцій
методичного менеджменту;
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Гавлітіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти,
проректор з наукової роботи РОІППО
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК РЕСУРС РОЗВИТКУ
СУЧАСНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ
Організовуючи дослідження наукової теми інституту, спрямоване на
створення концептуальних основ стратегії випереджувального розвитку не
тільки післядипломної освіти, а освіти в цілому, на нових апробованих
принципах, ми зобов’язані в процесах професіоналізації орієнтуватися на
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виклики майбутнього, особливу увагу надавати встановленню моральних
орієнтирів і цінностей, духовного потенціалу молодого покоління, здатного
забезпечити поступ нації та держави в європейському просторі з одного боку. З
іншого, в сучасних умовах інформаційного суспільства потоки інформації
збільшуються в геометричній прогресії, а дитинство оповите віртуальною
присутністю теле-, відео, комп’ютерного, сотового екрану, який, за висновками
сучасної науки, втілюючись у дитячу свідомість засобами оптичних ефектів і
телеобразів не просто конструює нові цінності і потреби, але й трансформує
сформовані якості особистості та професійні потреби. Віртуальна освіта та
мережеве
спілкування
виступають
механізмами
інкорпорування в
комунікативно-розвивальному просторі особистості новітніх електронних
засобів доступу до навчальних матеріалів та інструментами впливу на
особистісний розвиток в умовах візуальної комп’ютерно-опосередкованої
комунікації.
Ця особлива роль освіти впливає на зміну характеру психолого-педагогічної
науки, і висуває ряд вагомих проблем, що очікують психолого-педагогічного
вирішення. А саме: співставлення інформації і цілеспряспрямовано формуючих
знань, перехід інформації у знання, організація інформаційного навчального
середовища, створення і застосування методики управління знаннями тощо. На
перший план в науці та педагогічній практиці виходить пошук шляхів
формування інформаційної культури, пов'язаний із проблемою вибору
необхідної інформації, уміння її ранжувати, вироблення відповідного
відношення до інформації. Зрештою, стоїть завдання мінімізувати Інтернет,
визначивши можливості використання мережевих ресурсів, а також
взаємодоповнення використання навчальної книги та засобів масової інформації
у навчанні, вихованні та розвитку майбутнього покоління.
Також спостерігаємо, що у мовний обіг входять такі поняття, як «віртуальна
цивілізація», «віртуальний час», «віртуальне життя» тощо. Опис та
систематизація жанрів інтернет-комунікації – це перспективний напрям
наукового дослідження. Тому важлива і лінгвістична роль інтернет-комунікації,
тобто лінгвістичний її компонент. Актуальною темою лінгвістичних досліджень
постають проблеми необхідності вивчення мови у процесі спілкування у мережі
Інтернет та машинного перекладу. Малодослідженим залишається використання
засад семіотики для навчання зчитуванню та кодуванню інформації тощо.
Має піддаватись серйозним дослідженням відкрита освіта як складна
соціально-педагогічна система, здатна до швидкого реагування у зв'язку з
мінливими соціально-економічними ситуаціями, індивідуальними та груповими
освітніми потребами і запитами. Вона базується на світоглядних і
методологічних засадах відкритості та безперервності процесу пізнання. При
розробці ідеї відкритої освіти необхідно говорити не про розробку іншого
педагогічного змісту, а про використання іншого методологічного підходу до
самої його розробки. Основу освітнього процесу у відкритій освіті складає
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цілеспрямована, контрольована, інтенсивна самостійна робота учнів, які можуть
вчитися в зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом, маючи при собі
комплект спеціальних засобів навчання та погоджену можливість контакту з
викладачем, а також контактів між собою. Метою відкритої освіти є підготовка
учнів до повноцінної й ефективної участі у громадській та професійній діяльності
в умовах інформаційного та телекомунікаційного суспільства.
Новою актуальною темою є дослідження галузі штучного інтелекту, який
залишається одним із найбільш перспективних і нерозкритих напрямків розвитку
інформаційних управляючих систем та технологій. До складу понять штучного
інтелекту сьогодні відносять нейронні мережі, нечітку логіку, експертні системи,
ЕОМ п'ятого покоління, системи моделювання мислення. В сучасній науці є
приклади побудови програм з інтелектуальними здібностями як самонавчальних
систем.
Складається революційна для науки ситуація у наукових поглядах про
людський мозок, що представляє собою квантовий комп'ютер, і потребує пошуку
ефективних методів розв'язання проблем дослідження синтетичного типу
мислення, що продукується на основі інтегрування діяльності двох півкуль
головного мозку в процесі миследіяльності як нової парадигми освіти в контексті
професійної підготовки майбутнього вчителя та розвитку особистості.
Одним із 13 експериментів Всеукраїнського рівня, що здійснюються в нашій
області, є дослідження проблеми синтетичного мислення в умовах акме-школи на
базі Рівненського НВК «Колегіум» (науковий керівник професор, доктор
педагогічних наук Карпенчук С.Г.). У ході аналізу проблеми й завдань її дослідження
науковці та педагоги-дослідники колегіуму прийшли до висновку, що синтетичне
мислення - це різноманітне мислення, що характеризується одночасним актом його
реалізації чи певним перебігом від чуттєво-образного до логічного і навпаки за
умови діяльності двох півкуль головного мозку одночасно чи періодично.
Авторським колективом розроблено модель побудови процесу формування
синтетичного мислення вчителя і учня. Факультатив «Інтелектика», технології
миследіяльності в акме-школі допомагають учитися і вчити мисленню.
Вагомими у пошуку шляхів створення сучасного комунікативного простору
є наукові продукти інноваційних проектів «Відкритий світ», «Школи-новатори»,
«Щоденник.ua» тощо, що розробляються, апробуються чи поширюються в
області.
Привертає інтерес практиків маркетингово-моніторингові дослідження
використання інформації та науково обґрунтовані система і процес
інформаційного забезпечення управління якістю загальної середньої освіти,
проведене ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України в рамках
програми експериментально-дослідної роботи «Формування інформаційної
взаємодії суб’єктів управління якістю освіти обласної системи ЗСО» під
науковим керівництвом доктора педагогічних наук Рябової З.В.
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Користуються популярністю наукові розробки ТОВ «Розумники» зі
створення та забезпечення функціонування освітнього порталу та розроблені
ІФО-система, навчальний контент порталу «Освіта Рівненщини» спільно з
Інститутом інформаційного забезпечення НАПН України (наукові керівники,
консультанти Биков В.Ю., Кохан О.В.).
Для учасників навчального процесу пропонується експериментальне
впровадження продуктів електронної освітньої мережі «Щоденник.ua» (наказ
МОН України від 16.05.2012 № 585). Зокрема, «Електронного журналу» як
програмного забезпечення або захищеного Інтернет-сервісу, що забезпечують
облік виконання навчальної програми, у тому числі успішності і відвідуваності
учнів, а також «Електронного щоденника» як програмного забезпечення або
захищеного Інтернет-сервісу, що забезпечують інформування в електронному
вигляді учнів та їх батьків (законних представників) про хід і результати
навчального процесу.
Українським інститутом нормативної інформації у 2013 році оголошено
проект «Інформаційне забезпечення ЗНЗ», головними продуктами якого є
«Шкільний бібліотечний-інформаційний центр», «Комп’ютерна електронна
бібліотека 2ШБІЦ-інфо», «Довідковий бюлетень освіти в Україні: нормативноправове регулювання» (керівник проекту Зражевський Ю.М.).
Дослідно-експериментальна робота за темою «Освітньо-інформаційне
середовище як фактор цілісного розвитку особистості» всеукраїнського рівня
(науковий керівник кандидат технічних наук Журавльова Л.А.) здійснюється у
навчальних закладах і нашої області - Зарічненській ЗОШ, Березнівському НВК,
Рівненській класичній гімназії «Гармонія», Дубенській спеціальній ЗОШ № 5,
Рокитнівській ЗОШ № 3, Смизькій ЗОШ, Любомирському НВК. Основними
завданнями її проведення є дослідження структури простору учень-середовище
та учень-техніка-середовище з метою виявлення та оцінювання несприятливих
факторів впливу і способів їх запобіганню. У області апробуються розроблені
авторська концепція і технології моніторингу освітньо-інформаційного
простору.
Із метою розроблення теоретично обґрунтованої та експериментальноперевіреної моделі управління розвитком
інформаційного середовища
навчально-виховного комплексу з використанням мережевих технологій,
дистанційної освіти та методу проектів і визначення умов їх ефективного
фукціонування започатковано дослідно-експериментальну роботу з теми
«Розвиток освітнього інформаційного середовища колегіуму засобами
мережевих технологій та дистанційної освіти на базі Володимирецького
колегіуму (науковий керівник професор, доктор педагогічних наук
Калініна Л.М.).
Для методичних служб важливо, що процес обміну інформацією,
налагодження діалогу, взаєморозуміння між учасниками комунікації, досягнення
результату спілкування відбувається у певному комунікативному просторі.
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Традиційними вже стало спілкування у віртуальному просторі, в якому можливе
створення адекватної комунікативної моделі спілкування методиста і вчителя. У
цій моделі має послідовно втілюватися розуміння їх як комунікатора і
реципієнта, учасників комунікативного процесу й унікальних індивідуальностей,
а також суб'єктів науково-методичної інформації, наділених відповідним
комунікативним потенціалом та виходом на різні рівні комунікації:
протокольний, представлення даних, управління потоком інформації тощо.
Тобто, дослідження комунікативного простору міжособистісних відносин в
системі науково-методичного забезпечення розвитку освіти
є складним
утворенням, пронизаним різноманітними зв'язками у науково-методичному
супроводі розвитку освіти.
Дослідженню мають підлягати взаємин суб'єктів інформації, системи
оцінок, уявлень та образів партнерів в інформаційно-комунікативному
методичному просторі. Вагомим стає реалізація основних якісних переходів
методичної інформації (кодування значень у символи і повідомлення інформації,
декодування значень, трансляція смислу повідомлення, усвідомлення чи не
усвідомлення інформації реципієнтом тощо) та створення та специфікація
навчальних тренажерів для різних категорій та рівнів професійної підготовки
педпрацівників.
Для методичних служб важливим є і формування спільного інформаційного
поля, створення спільного смислу та формування комунікативних позицій і
диспозицій партнерів по взаємодії. Чим вищий рівень інтеграції комунікатора і
реципієнта, тим повніше задоволені їх потреби в обміні інформацією, тим
глибший і повніший загальний смисл повідомлення, змістовніший діалог сторін.
Дослідження компонентів комунікативного простору міжособистісних відносин
має відбуватись із врахуванням того, що зміст, результативність комунікації,
самопочуття, поведінка співрозмовників залежать від їх розміщення у просторі,
дотримання параметрів міжособистісного комунікативного простору.
Не можемо не скористатись теорією і практикою педагогічної комунікації.
Визначення індивідуально-психологічних особливостей і як успішного так і
конфліктного вчителя та особливостей застосування невербальних засоби
комунікації, розкривають взаєморозуміння між учителем та учнями, повноцінне
донесення, сприйняття і розшифрування інформації, ефективний зворотний
зв'язок, а й відгороджують учнів від можливостей завдяки соціальнопсихологічному наслідуванню опановувати ефективні способи, прийоми
спілкування.
Отже, пошук ресурсів розвитку сучасного комунікативного простору може
досліджуватись у площині післядипломної освіти і професійного розвитку
педагога, на основі сукупності освітніх, педагогічних компонентів процесу
мережевої взаємодії, методів комунікації абонентів, каналів зв’язку тощо в
системі науково-методичного забезпечення розвитку освіти та навчальних
закладів регіону.
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РОЗВИТОК МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ І ЗОНАЛЬНИХ
ШКІЛ НОВАТОРСТВА КЕРІВНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Розповідається про нову форму роботи регіональних і зональних шкіл
новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників на основі
мережевої взаємодії; розкриваються умови їхнього створення, описана структура
і переваги мережевої взаємодії порівняно з традиційними формами роботи.
Наведені приклади мережевої взаємодії координаторів зональних шкіл
новаторства залежно від їхніх потреб, приклади веб-ресурсів, що містять корисну
інформацію з проблеми новаторського руху у післядипломній педагогічній освіті
Полтавщини.
Автор роботи висловлює свої пропозиції щодо потреби створення відкритих
творчих мережевих товариств (регіональних і зональних шкіл новаторства) для
спільного вирішення проблеми вирощування педагога-новатора, запрошує до
спілкування з питань мережевої взаємодії з регіональними школами новаторства
України.
Надежда Билык. Развитие сетевого взаимодействия региональных и
зональных школ новаторства руководящих, научно-педагогических и
педагогических работников.
Рассказывается о новой форме работы региональных и зональных школ
новаторства руководящих, научно-педагогических и педагогических работников
на основе сетевого взаимодействия; раскрываются условия их создания, описана
структура и преимущества сетевого взаимодействия по сравнению с
традиционными формами работы.
Приведены примеры сетевого взаимодействия координаторов зональных
школ новаторства в зависимости от их потребностей, примеры веб-ресурсов,
которые содержат полезную информацию по проблеме новаторского движения в
последипломном педагогическом образовании Полтавщины.
Автор работы высказывает свои предложения относительно потребностей
открытых творческих сетевых сообществ (региональных и зональных школ
новаторства) для общего решения проблемы выращивания педагога-новатора,
приглашает к общению по вопросам сетевого взаимодействия с региональными
школами новаторства Украины.
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школа новаторства.
Nadia Bilyk. The Development of the Network Interaction of Regional and Zone
Schools of Innovations of Leading, Academic and Teaching Staff.
The article describes a new form of work of regional and zone schools of
innovations of leading, academic and teaching staff based on the network interaction;
presents the conditions for the creation; a description of the structure is made and
revealed the advantages of the network interaction over traditional forms of work are
revealed. The examples of the network interaction of the coordinators of schools of
innovations depending on their needs are given, also the examples of web resources
containing useful information of the problem in innovative motion in the in-Service
Teacher Training of Poltava region. The author of the paper expresses her suggestions
on the need to establish the open creative network companies (regional and zone
schools of innovations) to solve the problem of teacher-innovator’s growing, invites to
a dialogue on the matter of network interaction with regional schools of innovations in
Ukraine.
Key words: network interaction, regional and zone schools of innovations of
leading, academic and teaching staff, zone school of innovations.
Актуальність проблеми. Проблемою сьогодення є приведення системи
підвищення кваліфікації України до режиму новаторського розвитку, що
забезпечить її якість і доступність у відповідності до європейських стандартів,
орієнтацію на задоволення запитів педагогічних працівників.
Система освіти в будь-якій країні покликана сприяти реалізації основних
завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, бо саме
школа і вищий навчальний заклад готують людину до активної діяльності в
різноманітних сферах економічного, культурного, політичного життя
суспільства.
Тому роль регіональних і зональних шкіл новаторства керівних, науковопедагогічних і педагогічних працівників (далі – РШН і ЗШН) як форм
удосконалення інноваційного потенціалу педагога в системі підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, надзвичайно важлива [1; 2; 3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню новаторства в
педагогіці присвячені праці І.Я. Зязюна, В.О. Кан-Калика, О.Я. Савченко,
С.О. Сисоєвої, І.В. Соколової, О.В. Сухомлинської. Учені О.Н. Боровикова, Н.С.
Дєтникова, Є.Н. Ришар також аналізують основні тенденції сучасної західної
педагогіки, які значною мірою відрізняються історичними передумовами,
змістом, формами, методами навчально-виховного процесу, пріоритетами в його
здійсненні тощо.
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Заслуговує на увагу і позитивний досвід вітчизняних і зарубіжних педагогівноваторів: Ш.О. Амонашвілі, І.П. Волкова, І.П. Іванова, Є.М. Ільїна,
С.М. Лисенкової, В.Ф. Шаталова, Д. Ниль, Д. Беттельгейм, Б. Шор, М. Карне, С.
Ліннемайер, Ц. Дентон-Айд, Д. Елкайнд та ін.
У Всесвітній доповіді ЮНЕСКО «До суспільства знань» (2005 р.) зазначено,
що «людина буде вчитися, жити і працювати в середовищі розподілених
інструментів, ресурсів і користувачів, створюватиме свої власні мережі
поширення знань, вирішуватиме етичні, юридичні, фінансові та інші проблеми,
пов'язані з виробництвом і циркуляцією відомостей та даних у мережі». У цьому
контексті перед сучасною системою підвищення кваліфікації педагогічних
працівників постають нові завдання: поширення інноваційних освітніх практик
та впровадження компетентнісно зорієнтованого, новаторського підходів до
навчання; забезпечення рівного та повсюдного доступу до різноманітних
інформаційних ресурсів; інформатизація освіти, що відповідає цілям формування
інформаційного суспільства.
Питання інформатизації освіти ґрунтовно розглядаються у роботах
українських і зарубіжних учених В.Ю. Бикова, А.М. Гуржія, М.І. Жалдака,
В.М. Кухаренка, А.Ф. Манако, Н.В. Морзе, Є.С. Полат, В.В. Олійника,
С.А. Ракова, В.І. Солдаткіна, О.В. Співаковського, О.М. Спіріна,
С.О. Семерікова, Ю.В. Триуса та ін.
Спираючись на вищезазначене, константуємо, що практика діяльності
регіональних і зональних шкіл новаторства, що діють у рамках Всеукраїнської
школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників
свідчить про те, що необхідна їхня мережева взаємодія.
Під’єднання шкіл новаторства до мережі Інтернет – це переведення їх у
режим новаторського розвитку, що забезпечить якість і доступність до
результатів їхньої діяльності у відповідності до європейських стандартів,
орієнтацію на задоволення запитів педагогічних працівників.
Виклад результатів дослідження. Здатність регіональних і зональних шкіл
новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників
достатньо гнучко реагувати на запити суспільства, зберігаючи при тому
накопичений позитивний досвід, має надто велике значення.
Якісно зорієнтована післядипломна педагогічна освіта потребує посилення
уваги до підвищення рівня професійної компетентності педагога та рівня
сформованості компетентностей учнів.
Отже, напрямами професійного розвитку сучасного фахівця стають:
розвиток творчого мислення; розвиток професійних компетентностей;
формування вмінь для роботи з інформаційними ресурсами; прагнення до
новаторства.
Реалізацію цих напрямів забезпечує наступна послідовність дій: розуміння
потреби якісно зорієнтованої освіти у знаннях, їхньому накопиченні за рахунок
підвищення кваліфікації, самоосвіти, взаємодії учасників навчального процесу в
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локальній мережі зональних шкіл новаторства та в глобальній мережі Інтернет в
рамках регіональних і Всеукраїнської школи новаторства керівних, науковопедагогічних і педагогічних працівників.
Мережева взаємодія є інструментом ефективного позиціювання РШН і ЗШН
в освітньому просторі.
Створення моделі мережевої взаємодії – це найефективніший шлях для
вирішення завдань модернізації системи освіти: якісної зміни системи
ресурсного забезпечення, управління, оновлення змісту освіти, тому що
мережева взаємодія дозволяє будувати програми реального вирішення галузевих
завдань – диференціацію, варіативність, інтеграцію загальної, допрофесійної та
післядипломної освіти.
Під мережевою взаємодією маємо на увазі різні за типом і масштабами
зв’язки між школами новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних
працівників та їхніми координаторами в єдиному освітньому просторі. Їхня
мережева взаємодія є найефективнішим механізмом розповсюдження і розвитку
новаторських ідей. Взаємодія учасників Всеукраїнської школи новаторства
керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, РШН і ЗШН
розширює можливості мережевого спілкування.
Мережеве спілкування (англ. сomputer-mediated communication) – це
особлива форма комунікації, в процесі якої відбувається взаємодія людей один з
одним в мережі Інтернет, та здійснюється шляхом обміну знаковими, та/або
мультимедійними повідомленнями [5].
Інтернет відкрив безмежні й нові можливості для спілкування.
Безпосередньо Інтернет стирає всі межі й забезпечує поширення інформації для
майже необмеженого кола людей. Дає можливість людям у будь-якій точці
планети без певних зусиль включитися в обговорення насущних проблем.
Двигуном Інтернету є все населення Землі, і це дає можливість йому розвивається
своїми силами. Інтернет – так сказати одне з найзначніших і яскравіших
демократичних досягнень технологічного процесу. З появою Інтернету
інформація, і право на правду і свободу слова стає потенційним надбанням і
можливістю більшої частини мешканців планети, за допомогою Інтернету люди
можуть об'єднуватися і взаємодіяти незалежно від тимчасових, відстані,
державних та інших кордонів.
Така взаємодія включає педагогічні взаємовідносини, особистісно значиме
відображення один одного, яке виявляє внутрішній стан і власне педагогічну
взаємодію, веде до розвитку пізнавальної діяльності, формування й
удосконалення соціально значимих якостей учасників шкіл новаторства.
Мережева взаємодія педагогів – це засіб підвищення їхньої професійної
компетентності, що володіють знаннями своєї галузі і поповнюють їх шляхом
самоосвіти, здатних застосовувати інноваційні технології, творчих, енергійних,
комунікативних та ініціативних.
Проектування бази даних в Інтернеті повинно базуватися на принципах:
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системності;
сумісності;
актуальності інформаційних потреб користувачів;
адекватності відображення стану предметної галузі;
єдності джерела інформації;
уніфікації лінгвістичного забезпечення;
уніфікації технології;
інтеграції в інформаційному масиві документів предметної галузі
достовірності й своєчасної актуалізації інформаційних масивів.
Спираючись на вищезазначені принципи, нами створено на платформі
«Google» сайт Полтавської регіональної школи новаторства керівних, науковопедагогічних і педагогічних працівників [6], що складається з чотирьох основних
розділів («Головна», «Зональні школи новаторства», «Методичний навігатор»,
«Бібліотечка педагога-новатора») та шести допоміжних («Новини», «Контакти»,
«Гостьова книга», «Стіна обміну думками», «Карта сайту», «Оголошення»). Для
зручності користування сайтом кожний розділ має горизонтальне й вертикальне
меню.
Розділ «Головна» містить такі підрозділи:
 «Екскурс в історію» [4], де викладено матеріал про історію створення
регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних
працівників;
 «Нормативно-правова база» містить наказ ДОН Полтавської
облдержадміністрації від 26.11.2012 року № 37 «Про створення регіональної
школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників
післядипломної педагогічної освіти» та Положення про Регіональну школу
новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників
післядипломної педагогічної освіти;
 «Співпраця» (планується співпраця та співтворчість з РШН України);
 «Склад РШН» (дається повна інформація про склад Полтавської РШН,
до якої входить 19 осіб (докторів наук – 3, кандидатів наук – 5, завідувачів РМК,
директорів ЗНЗ та ін. – 11).
Розділ «Зональні школи новаторства» має карту з веб-сторінок одинадцяти
зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних
працівників, що поєднують 2–3(4) райони області. Усі ЗШН мають відповідний
номер, який активований, тому легко можна перейти на будь-який сайт чи блог,
створених самостійно координаторами цих шкіл новаторства. У цьому розділі
міститься інформація про кількісний та якісний склад ЗШН.
Розділ «Методичний навігатор» має 4 підрозділи:
 «Події» (основні події, які проводить РШН):
1) 22.02.2013 – Перша методична студія РШН з проблеми «Впровадження
технологій новаторської діяльності в контексті розвитку професійної
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компетентності педагогічних працівників у післядипломній освіті» (Полтава,
ПОІППО;
2) 21.06.2013 – Друга методична студія РШН «Інноваційні підходи до
формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у
системі неперервної освіти» у рамках Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Розвиток освітнього округу Кременчуччини «Профільна освіта
регіону»: досвід і перспективи» на базі Кременчуцького інституту
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
3) 10.10.2013 р. спільно з Національною академією педагогічних наук
України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,
Департаментом освіти і науки Полтавської ОДА організовано та проведено
Всеукраїнський круглий стіл «Проектування процесу навчання педагогічних
працівників з андрагогічних позицій регіональної школи новаторства».
 «Педагоги-новатори
Полтавщини»
(розміщуються
презентації
педагогів-новаторів, які на високому науково-методичному рівні проводили
майстер-класи під час роботи методичних студій РШН).
 «Анкети, тести» (де будуть знаходитися різні анкети, тести по
виявленню, вивченню та впровадженню новаторського досвіду педагогів);
 «Презентаційний фонд» (це поступове наповнення різними
презентаціями методичних скарбничок за відповідним фахом для: керівників
ЗШН, вчителів української мови та літератури, початкових класів, географії,
біології та ін.).
Розділ «Бібліотечка педагога-новатора» має 3 підрозділи:

«Бібліотечка ВШН» (містить у повному обсязі матеріали І і ІІ
Всеукраїнських Інтернет-конференцій, що проводяться у рамках Всеукраїнської
школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників);

«Бібліотечка РШН» (за 2012–2014 рр. опубліковано статей – 18,
Інтернет-матеріалів – 3, що висвітлюють інформацію про діяльність Полтавської
РШН).
 «Інформаційний партнер» – Всеукраїнський науково-практичний
освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога». Тут розміщена
інформація про досягнення педагогічного видання, яке 1 червня 2014 року
відсвяткувало своє 15-річчя. Знаходяться матеріали журналу №8–9, 2013 р. за
темою «Новаторський рух післядипломної педагогічної освіти України».
Висновок. Таким чином, реалізація новаторських пошуків має слугувати
фундаментом стратегічних дій регіональних і зональних шкіл новаторства
керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників України на основі
мережевої взаємодії. Ефективність діяльності цих співтовариств дасть
можливість вийти на новий якісний рівень у системі післядипломної педагогічної
освіти.
Перспектива подальших розвідок. Тісна мережева взаємодія РШН освітніх
установ післядипломної педагогічної освіти України сприятиме створенню
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міжрегіональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і
педагогічних працівників, що сприятиме продуктивному обміну новаторським
досвідом у вищезазначеному напрямі.
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Даценко Олександр Васильович, методист Олександрійського
районного методичного кабінету Кіровоградської області
РОЛЬ АВТОРСЬКИХ ТВОРЧИХ МАЙСТЕРЕНЬ У РОБОТІ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ НОВАТОРСТВА
Важливу роль у забезпеченні реформування освіти відіграє модернізація
методичних служб у регіонах через впровадження сучасних навчальних,
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виховних, управлінських технологій, стимулювання професійного зростання
педагогічних кадрів, підвищення їх професійної майстерності. Основні зусилля
мають бути зосереджені на вирішенні загальнодержавних освітніх пріоритетів як
складової інноваційної моделі розвитку суспільства, забезпеченні європейського
рівня якості й доступності освіти, духовної зорієнтованості освіти,
демократизації та гуманізації освітнього процесу.
В умовах розбудови національної системи освіти важливого значення
набуває інноваційна діяльність методичних служб, яка характеризується
системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій в
освітньому процесі.
Освоєння такого широкого спектру питань вимагає від методиста постійного
поповнення знань. Головне в праці методиста, його взаємовідносинах з
учителями-практиками – не лише вміння донести до фахівця професійні знання,
але й прагнення постійно займатися самоосвітою.
Професійне становлення методиста, ефективне виконання ним
функціональних обов'язків можливе при належній організації всіх форм
підвищення кваліфікації: курсового навчання; участі у Всеукраїнських,
обласних, районних міжкурсових заходах, зокрема, семінарах, науковопрактичних конференціях, педагогічних читаннях; заняттях школи методиста та
інструктивно-методичних нарадах, стажування, наставництва,
атестації,
самоосвіти тощо.
Започаткований Всеукраїнською школою новаторства «принцип
педагогічної діяльності», той самий провідний принцип, що забезпечив
органічне поєднання форм раціонального розподілу праці в межах педагогічної
взаємодії закладів післядипломної педагогічної освіти, визначив актуальні
форми педагогічної кооперації в регіонах: школи новаторства, школи
методичного активу, школи методичної майстерності, майстер-класи
методистів-новаторів, авторські творчі майстерні. З цією метою на
регіональному рівні впроваджено нові організаційні, дидактичні, соціальні
інновації.
Так у КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського», сформовано інноваційне освітнє
середовище, в якому розвивається і активно діє Регіональна школа новаторства (
http://metodcentr-koippo.edukit.kr.ua/arhiv_zapisiv/).
Регіональна школа новаторства педагогічних працівників Кіровоградської
області є однією з
форм підвищення рівня професійної компетентності
завідувачів (директорів), методистів методичних кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівників загальноосвітніх
навчальних закладів, яка працює над науково-методичною проблемою «Науковометодичні засади розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів:
досвід, перспективи».
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Прогресивною і перспективною методикою педагогічної кооперації та
навчання в школі новаторства є авторська творча майстерня, що дозволяє
максимально розкрити творчі можливості та поширити досвід педагогічних
працівників різних регіонів області, держави.
Авторська творча майстерня – добровільне об'єднання педагогів з високою
творчою активністю, діяльність якого передбачає систематизацію та
популяризацію педагогічного досвіду, розв'язання конкретних освітніх проблем
та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, склад якого
затверджується
рішенням
колегії
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації. Авторську творчу майстерню очолює педагогічний
працівник, досвід якого пройшов апробацію, схвалений науково-методичною
радою інституту післядипломної педагогічної освіти.
Технологія співпраці у майстерні реалізується за правилами інтенсивної
інтерактивної взаємодії за рахунок наявних інновацій і традиційних знань,
імпровізації, освоєння сучасних різноманітних технік і прийомів. Це відкрита
система пошуку і вибору шляху пізнання, вільної взаємодії, узагальнення та
обміну інформацією.
Творча майстерня має на меті популяризацію педагогічного досвіду та
трансформування його в практичну діяльність, підвищення професійної
компетентності.
Основні завдання авторської творчої майстерні:
- прискорювати процес трансформації та впровадження педагогічного
досвіду в практичну діяльність;
- моделювати та апробовувати авторські моделі досвіду з актуальних
проблем розвитку освіти;
- збагачувати технологічний потенціал та методичний досвід учасників
авторської творчої майстерні;
- створювати сприятливі умови для дослідження та пошуку власних
оригінальних підходів до вирішення проблем інноваційного розвитку освіти;
- вдосконалювати зміст, форми й методи організації навчально-виховного
процесу в школі завдяки створенню і впровадженню авторських персоналтехнологій;
- удосконалювати фахову компетентність та педагогічну майстерність;
- забезпечувати науково-методичний та інформаційно-технологічний
супровід занять авторської творчої майстерні.
Діяльність авторської творчої майстерні здійснюється за напрямами:
- модернізація змісту дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
- науково-педагогічні дослідження;
- моделювання та апробація авторських інноваційних освітніх технологій;
- удосконалення структури, змісту, форм і методів науково-методичної
роботи з педагогічними кадрами;
- розв’язання нагальних педагогічних проблем;
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- систематизація та популяризація ефективних ідей педагогічного досвіду.
Науково-методичний та навчально-методичний суровід діяльності творчої
майстерні здійснюється інститутом післядипломної педагогічної освіти через:
 формування професійних, методичних та організаторських умінь
учасників авторської творчої майстерні;
 впровадження інноваційних форм роботи;
 аналіз ефективності діяльності авторської творчої майстерні;
 вивчення, узагальнення та презентацію кращого досвіду роботи
авторських творчих майстерень;
 висвітлення діяльності авторських творчих майстерень на сторінках
«Методичного вісника» та науково-методичного щоквартального журналу
«Педагогічний вісник».
Добре відомо, що ефективність науково-методичної роботи з педагогічними
кадрами значною мірою визначається рівнем творчого потенціалу районних
(міських) методичних кабінетів і центрів, зокрема, сформованості інноваційної
культури методичних працівників та технологічною компетентністю.
Результативність роботи, успішна діяльність методистів залежить від їх
організаторських, дослідницьких здібностей.
Сучасний методист повинен бути професійно компетентним, мати високий
рівень загальної і психолого-педагогічної культури, різнобічні знання, які
дозволяють використовувати в своїй діяльності кращі досягнення вітчизняного і
світового досвіду. Суспільні трансформації вимагають від методичного
працівника фасилітативних послуг, тобто створення умов для особистісного
розвитку педагога в системі післядипломної педагогічної освіти. Це спонукає до
рефлексивного мислення, до саморозвитку та самовдосконалення щодо
володіння змістом сучасної освіти і тенденціями змін в освітньому просторі,
методологією організації роботи педагогічних кадрів у міжкурсовий період.
Навчати інших – означає передавати знання, вміння, навички, якими ми
володіємо. Однак слід зауважити, що метою навчання слухачів творчої майстерні
є спроба заохотити до розвитку та саморозвитку педагогічного працівника, до
переходу на значно вищий рівень професійного зростання, сприяти накопиченню
творчого досвіду та спрямувати його у відповідне науково-методичне «русло».
На мою думку, саме в цьому твердженні є раціональне зерно авторської творчої
майстерні.
Отже авторська творча майстерня – це специфічна інновація в системі
підвищення кваліфікації та професійного зростання педагогічного працівника,
яка передбачає визначення перспективи формування і подальшого
вдосконалення професійної компетентності.
Авторська творча майстерня – це результат реалізації професійноособистісного потенціалу педагога через здійснення відповідних видів діяльності
на всіх етапах професіоналізації.
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Матеріали авторської творчої майстерні можна переглянути за адресою:
http://geobiohim.edukit.kr.ua/shola_novatorstva/avtorsjka_tvorcha_majsternya/.
Авторська творча майстерня Олександра Даценка з проблеми
«Методичний супровід удосконалення професійної компетентності
педагогів»
Хто він ? Помічник ? Наставник ? Порадник ?
Методист – людина, яка професійно володіє методом, теоретик і практик
в одній особі. Методистами, як правило, стає людина, що йде на кілька кроків
попереду своїх колег, професіонал, зацікавлений своєю справою.
Методист – це ключова фігура, яка перебуває на передньому плані кращих
традицій, змін та інновацій в освіті.
У світовій практиці існує поняття «коучер-методист»: він безпосередньо
працює з вчителями, допомагаючи їм більш ефективно виконувати освітні
завдання.
Дата проведення: 10 грудня 2013 року
Місце проведення: Комунальний заклад «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
Керівник - Даценко О.В., методист методичного кабінету відділу освіти
Олександрійської РДА.
Координатор - Кірішко Л.М., методист обласного навчально-методичного
центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб
КОІППО імені Василя Сухомлинського.
Мета авторської творчої майстерні: залучити кращих методистівноваторів до розвитку професійних контактів, створення особливого
рефлексивного середовища, яке б сприяло саморозвитку та самореалізації
методистів на концептуальних засадах неперервної освіти.
Продукт авторської творчої майстерні: науково-методичний кейс щодо
організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.
Завдання творчої майстерні :
- зацікавити методистів ідеями і запропонувати їм ефективні шляхи творчої
реалізації провідних ідей досвіду;
- формувати практичні вмінь щодо впровадження сучасних технологій у
роботу з педагогічними працівниками;
- підвищувати рівень професійної культури та загальної культури.
Основні організаційні форми майстерні: творча лабораторія; презентація;
майстер-клас; практикум; індивідуальні консультації, перегляд відео тощо.
Змістові вектори:
1. Презентація «Моє покликання - методист».
2. Творча лабораторія «Методичний супровід педагогів району в умовах
модернізації освітнього простору».
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3. Презентація «Системний підхід до організації науково-методичної
роботи» (презентація роботи методичних формувань: міжпредметної творчої
групи, проблемного клубу вчителів, творчої лабораторії вчителів).
4. Практикум «Науково-методичний супровід розвитку професійної
компетентності вчителя шляхом опанування інформаційно-комунікаційних
технологій» (презентація персонального сайту методиста «ГеоБіоХім»).
5. Майстер-клас «Як створити «Портфоліо методиста».
6. Індивідуальні консультації «Консалтингова діяльність методиста»,
«Маркетингова компетентність».
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
СЕКЦІЯ КЕРІВНИКИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАКЛАДІВ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ З ПИТАНЬ КООРДИНАЦІЇ
ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ, МІСЬКИХ МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ,
ЦЕНТРІВ
Литвиненко Григорій Миколайович, старший науковий
співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки України, доцент
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ УСТАНОВ І НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Важливою складовою національної системи освіти є районні (міські)
методичні кабінети (центри), які були й залишаються для багатьох вчителів,
особливо сільської місцевості, найближчим джерелом свіжої педагогічної думки,
джерелом інформації. Саме працівники методкабінетів покликані систематично
знайомити педагогічних працівників з сучасними тенденціями розвитку освіти,
інформаційно-комунікаційними технологіями, сприяти впровадженню їх у
педагогічну практику, надавати вчителям допомогу.
Положення про районний (міський) методичний кабінет, затверджене п’ять
років тому наказом Міністерства освіти і наук України від 08. 12. 2008 № 1119,
надало їм статус науково-методичних установ, що
привернуло увагу
педагогічної громадськості до проблем діяльності методичної служби, дало
можливість органам виконавчої влади та місцевого самоврядування вжити
заходів щодо поліпшення кадрового забезпечення методичних кабінетів і
центрів і додатково включити до штатних розписів науково-методичних установ
близько 900 працівників на посади, які не передбачені наказом Міністерства
освіти колишнього СРСР від 15 грудня 1985 року № 209, за яким до цього часу
здійснюється кадрове забезпечення методичної служби в Україні.
Так, рішенням сесії Немирівської районної ради Вінницької області при
районному методкабінеті створено лабораторію інформаційних технологій з
посадами «інженер» і «лаборант».
До штату Гайсинського районного
методкабінету цієї ж області додатково включено посади «оператор
комп’ютерного набору» та «інженера з ком’ютерного забезпечення»,
Літинського – інженера-програміста.
До штатів науково-методичних установ Запорізької області додатково
включено такі посади, як оператор ЕОМ (Бердянський район), методист з
моніторингу та ЗНО (м. Мелітополь, Запорізький район), кадрових питань
(Приморський район), юрист (м. Мелітополь), системний адміністратор
(Оріхівський район), методист з інформатизації освіти (Вільнянський район).
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Методкабінети Рівненської області поповнилися такими посадами: оператор
комп’ютерного набору, юрист, старший науковий співробітник, інженерпрограміст, оператор електронно-обчислювальних машин, методист з
обслуговування комп’ютерної техніки, моніторингових досліджень та
проведення ЗНО, Сумської – методист з ЗНО, методист кадрових питань, юрист,
методист з інформаційно-комунікаційних технологій, діловод, технікконсультант з інформатизації, обслуговування локальних мереж та ЕОМ,
фахівець відео-медіатеки, Закарпатської – спеціаліст із ЗНО та моніторингових
досліджень, методисти з вивчення мов національних меншин, інженер по
обслуговуванню комп’ютерної техніки. У Тернопільській області та м. Києві –
додатково введено посади заступників керівників районних (міських)
методичних кабінетів і центрів.
Наказом Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної
державної адміністрації від 13.11.2012 № 980/0/212-12 ліквідовано
інспекторсько-методичну службу, яка функціонувала в регіоні з 1997 року.
Натомість формується сучасна мережа науково-методичних установ, зміст,
завдання і функції яких відповідали б Положенню
Значних успіхів щодо реалізації п.3 наказу Міністерства освіти і науки
України від 08. 12.2008 № 1119 «Про затвердження Положення про районний
(міський) методичний кабінет (центр)» досягнуто також у Волинській,
Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганської,
Львівській, Миколаївській, Черкаській, Чернівецькій та ряду інших областей.
На сьогодні за даними закладів післядипломної педагогічної освіти (ППО)
мережа і кількість працівників районних (міських) методкабінетів (центрів)
разом з працівниками психологічної служби і (ПМПК), органів управління освою
мають такий вигляд (табл.1):
Таблиця 1
№
Всього
З них
п/п
РМК
ММК
НМЦ
1.
К-сть
науково- 708
482
127
99
методичних установ
У %%
68,0
18,0
17,0
1.1
У них
педагогічних 8043
5136
1231
1676
працівників
%%
64,0
15,0
21,0
у т. ч.
методичної служби
6867
4432,5 992,5
1439
%%
85,4
64,6
14,4
21,0
психологічної служби
676
427
122,5
126,5
%%
8,4
63,2
18,1
18,7
ПМПК
500
277
116
107
81

1.2

2.

%%
У середньому (к-сть осіб
в 1 установі)
К-сть НМУ, що мають
статус юридичної особи
%%
інтернет
К-сть
працівників
органів
управління
освітою
У середньому (к-сть осіб
в 1 установі)

6,2
11,4

55,3
10,6

23,3
9,7

21,4
17,0

177
25,0
674
3139

125
70,6
472
1622

29
16,4
119
658

23
13,0
83
879

4,4

3,3

5,2

8,8

Найбільш оптимальний штатний розпис (без урахування працівників
психологічної служби і ПМПК) мають науково-методичні центри м. Києва, у
кожному з яких працює від 12 до 18 методичних працівників, науково-методичні
установи Волинської (від 8 до 16 осіб), Тернопільської (від 10 до 20 осіб),
Полтавської та Рівненської (від 6 до 17 осіб) областей.
Слід зазначити, за своєю структурою і кадровим забезпеченням
методкабінети і центри далеко не однорідні. Так, серед них є так звані
малозабезпечені кадрами установи. Так, Печенізький районний методкабінет
Харківської області у штаті має лише 1,5 посади, по дві посади мають
Коломацький районний методичний кабінет теж Харківської області і ще 5 –
міських методкабінетів (мм. Дніпродзержинськ Дніпропетровської, Моршин
Львівської, Судак АР Крим, Теплодар Одеської, Хмільник Вінницької
областей,); 8 установ – три і 28 – чотири посади.
Відтак, 43 методкабінети де-факто змушені працювати без посад методистів,
оскільки на сьогодні гарантованими працівниками кабінету є відповідно до вже
згадуваного наказу Міністерства освіти СРСР завідувач, методист з дошкільного
виховання, методист з бібліотечних фондів шкільних підручників (по 1 посаді)
та 0,5 посади бібліотекаря, тобто 3,5 посади, решта, у тому числі й методисти з
шкільних дисциплін і виховної роботи, визначаються розрахунково. Найбільше
таких кабінетів у Дніпропетровській та Донецькій областях (по 6 установ) тоді,
як у Волинській, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій областях та
у м. Києві науково-методичні установи, малозабезпечені кадрами, відсутні.
Найбільшу кількість працівників серед науково-методичних установ
України налічує Запорізький міський інформаційно-аналітичний методичний
центр – 46 чол.; 43 чол. – Маріупольський науково-методичний центр Донецької
області. Ще 22 науково-методичні установи мають у своєму складі від 18 – 34
методичних працівників. Штат Львівського міського навчально-методичного
центру нараховує 76 чоловік, з яких
48 працівників – із неповним
навантаженням.
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Окремі науково-методичні установи до цього часу мають назви, які не
відповідають законодавству, змісту, завданням і функціям діяльності сучасної
методичної служби. Так, стаття 42 Закону України «Про загальну середню
освіту» покладає завдання науково-методичного забезпечення системи загальної
середньої освіти на «районні (міські) методичні кабінети» без вказівки на
будь-яку приналежність їх до органів управління освітою, як це, приміром,
сформульовано у цій же статті стосовно Центрального інституту ППО, який
входить до структури Національної академії педнаук України.
Таким чином, методкабінет не може бути структурним підрозділом
відділу (управління) освіти, а тим більше нових утворень на місцевому рівні –
районного центру по обслуговуванню закладів освіти (Одеська, Херсонська
області) особливо тепер, коли він дістав статус науково-методичної установи.
Правильною назвою методичної установи є «науково-методичний центр»
(п. 1. 2 Положення). Тому важко зрозуміти, чим керувалися при виборі назви
«Тернопільський методичний центр
науково-освітніх інновацій та
моніторингу», оскільки основним змістом його діяльності є науково-методичне
забезпечення системи освіти, а не науково-освітні інновації, які є об’єктом
(предметом) досліджень науково-дослідних установ та організацій, а моніторинг
– лише одне із завдань діяльності центру.
В АР Крим, Донецькій та Львівській областях функціонують «навчальнометодичні центри», у Сумській – «науково-інформаційний центр», а
Запорізькій – «інформаційно-аналітичний центр». Як відомо, установи
методичної служби не належать до навчальних закладів, у тому числі й до
закладів ППО, а назви, які містять поняття «інформаційний», «інформаційноаналітичний», «науково-інформаційний» тощо, відносяться до мережі не
методичної, а інформаційної служби, діяльність якої регулюється Законом
України «Про інформацію».
Слід зазначити, що інформаційно-аналітичну діяльність в системі
методичної служби реалізується, головним чином, бібліотекою районного
(міського) методичного кабінету (центру), Положення про яку Міністерство
освіти і науки нещодавно затвердило наказом від 20.05.2014 № 61 та
зареєструвало в Міністерстві юстиції 11 червня 2014 р. за № 607/2533384.
Особливістю функціонування сучасних методичних кабінетів є те, що вони
за статусом – науково–методичні установи. Це змушує методистів переглядати
свою освітню, інформаційну, консультативну, компенсаторну, досліднопошукову,
проектувальну,
впроваджувальну,
аналітико-прогностичну,
діагностичну, моніторингову та експертну діяльність.
Як свідчить практика, попри наявну нормативно-правову базу якість, стиль
та ефективність діяльності методичної служби все ж таки значною мірою
залежить від умов, у яких фони функціонують. Йдеться, перш за все, про
стосунки і взаємодію з місцевими органами управління освіти, їх кадрового
забезпечення та готовності керівників до інноваційних змін у галузі освіти.
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На жаль, тут маємо серйозні проблеми.
Аналіз кадрового забезпечення органів управління освіти засвідчив, що із
708 відділів (управлінь) освіти 38, або 5.4%, мають лише одного керівника, 105
(14,8%) – двох і майже третина (232, або 32,8%) – трьох службовців.
Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук на
своїй сторінці у Фейсбуці, торкаючись проблем подальшого розвитку системи
зовнішнього незалежного оцінювання, слушно зауважив, що для цього нам
«потрібні нестандартні управлінські рішення. І не лише на рівні Міністерства. А
й на рівні регіонів і шкіл. Біда в тому, – зазначає він, – що генерувати такі рішення
ніком. 98 % освітянських начальників – люди з традиційним і консервативним
управлінським мисленням. Вони не хочуть і елементарно не здатні працювати в
нових умовах".
Крім того, державні адміністрації та міські ради на місцях зараз не
зацікавлені в розширені штатних одиниць своїх відділів (управлінь), тому
неохоче погоджуються із наданням методичним кабінетам і центрам статусу
юридичної особи.
Таким чином, реальність ситуації, що склалася в регіонах, змушує
працівників методичної служби виконувати не властиві їм обов’язки спеціалістів
органів управління освіти, що призводить до надмірного навантаження їх
контрольними функціями, роботою з управлінськими документами, що значно
знижує якість науково-методичної роботи, а відтак ускладнює повноцінне
виконання своїх власних функцій і завдань – бути порадником вчителя, надавати
йому практичну допомогу. Це значною мірою шкодить іміджу методиста,
викликає не з його вини численні нарікання на зміст його роботи з педагогічних
працівників.
Вважаємо, що Орієнтовні критерії оцінювання діяльності районних
(міських) методичних кабінетів (центрів) мають разом з іншими заходами
сприяти подальшому вдосконаленню методичної служби, розмежуванню
повноважень працівників держаної та методичної служби.
Укладені вони із дотриманням усталеної структури, яка містить з
пояснювальну записку, в якій обґрунтовано необхідність розроблення документу
та викладено інструкцію щодо користування ним; власне критерії оцінювання
роботи методичних кабінетів (центрів), в основу яких покладено основні напрями
діяльності методичних кабінетів: кадрова робота, науково-методичне
забезпечення
аналітико-експертної
діяльності,
формування
науковометодичного середовища, наукова, експериментальна та інноваційна діяльність,
науково-методичне забезпечення управлінської діяльності, ефективність
управління науково-методичної установи, матеріально-технічне та фінансове
забезпечення роботи методкабінету. До кожного із 7 параметрів визначені
показники, їх основний зміст та інструментарій оцінювання.
Проект Орієнтовних критеріїв у 2012 році було розміщено на сайті
МОНмолодьспорту для громадського обговорення, 23 січня 2013 року
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розглянуто на Вченій раді Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, а
також для експертної оцінки надіслано Державній інспекції навчальних закладів
України.
Орієнтовні критерії оцінки діяльності районних (міських) методичних
кабінетів і центрів як результат реалізації відповідного науково-пошукового
проекту схвалені Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від
02. 07. 2013 № 1/11 –10785).
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про завершення
науково-пошукового проекту «Критеріальний підхід до оцінки діяльності
районних (міських) методичних кабінетів як науково-методичних установ» від
25.11.2013 № 1622 провести апробацію Критеріїв було доручено Донецькому
(Чернишов О. І.), Івано-Франківському (Зуб’як Р. М.), Кіровоградському
(Корецька Л. В.), Рівненському (Лавренчук А. О.), Сумському (Медвєдєв І. А.) та
Тернопільському (Буган Ю. І.) обласним інститутам ППО, які успішно з цим
впоралися.
Слід зазначити, що вперше апробація була такою масштабною (табл..3) і
охоплювала 32 науково-методичні установ, у тому числі, 21 районний, 4 міських
методичних кабінетів та 7 науково-методичних центрів. У процесі апробації
проведено анкетування, бесіди, співбесіди з майже 400 працівників методичної
служби.
Таблиця 3
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Інститути ППО,
що брали участь
в апробації
Донецький
ІваноФранківський
Кіровоградський
Рівненський
Сумський
Тернопільський
Разом

К-сть
установ

РМК

З них
ММК

НМЦ

К-сть
працівників

8
4

3
1

1
1

4
2

78
45

4
6
6
4
32

4
5
4
4
21

0
1
1
0
4

0
0
1
0
7

26
98
87
62
396

У результаті апробації надійшло 1484 зауважень і пропозиції щодо
подальшого вдосконалення змісту параметрів і основного змісту показників,
зокрема 954, або 64,28%, респондентів запропонували залишити їх без змін, 529
(35,2%) – подати у новій редакції і 120 (0,8%) – вилучити.
Одностайно схвалили учасники апробації параметр Критеріїв «Матеріальнотехнічне та фінансове забезпечення діяльності установи», 77,8% – схвально
оцінили параметр «Наукова, науково-експертна та інноваційна діяльність», 84,7
%% – основний зміст показника «Формування науково-методичного
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середовища». Найбільше критичних зауважень дістли параметр та основний
зміст показника «Науково-методичне забезпечення управлінської діяльності»:
19% і 21,4% відповідно.
У розрізі окремих параметрів та основного змісту їх показників результати
апробації подано на таблиці 4:
Таблиця 4

1
1
2.

3.

4.

5.

6.

2
Кадрова робота
у %%
Науковометодичне
забезпечення
експертної
дільності
у %%
Формування
науковометодичного
середовища
у %%
Наукова,
науковоекспертна
та
інноваційна
діяльність
у %%
Науковометодичне
забезпечення
управлінської
діяльності
у %%
Управління
науковометодичною
установою
у %%

Вилучити

Залишити
без змін у
новій
редакції

№
п/п

без
змін

у новій
редакції

Вилучити

Основні компоненти
змісту
Залишити

Показники критеріїв

3
79
75,2
89

4
19
18,1
16

5
7
6,7
15

7
54
55,1
65

8
38
38,8
32

9
6
6,1
15

74,2
127

13,3
15

12,5
8

58,0
67

28,6
70

13,4
3

58,0

28,6

13,4

84,7
37

10,0
40

5,5
7

70

11

9

77,8
51

12,2
34

10,0
20

46,3
35

50,0
42

8,7
21

48,6

32,4

19,0

35,7
89

42,9
43

21,4
8

104

41

5

69,3

27,3

3,4

63,6

30,7

5,7
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7.

Матеріальнотехнічне
та
фінансове
забезпечення
діяльності
установи
у %%
Всього (по 742
пропозиції)
у %%

70

0

0

49

21

0

100,0
558

0,0
124

0,0
60

70,0

30,0

0,0

75,2

16,7

8,1

396
53,4

286
38,5

60
8,1

Численні зауваження і пропозиції учасників апробації, а також надісланих у
процесі громадського обговорення стосувалися двох основних аспектів:
методології оцінювання та основного змісту показників.
Приміром, експерти Центру освітнього моніторингу у рамках проекту
«Громадсько-експертний моніторинг освітньої політики», що реалізується за
підтримки освітньої програми Міжнародного фонду “Відродження” звернули
увагу на те, що
для оцінювання діяльності методкабінетів (центрів)
пропонується більше півсотні (51) показників, кожен з яких структурується
за змістом у певні компоненти, яких понад 70, і оцінюється різним
інструментарієм, питома вага кожного з яких не є очевидною (рис. 1).

Як свідчить діаграма, основним методом оцінювання роботи методичних
кабінетів за проектом Орінтовних критеріїв визначено роботу з документацією.
Очевидно, що такий підхід спонукатиме методичні кабінети головну увагу
зосереджувати не на наданні вчителям практичної допомоги, проведенні
важливих методичних заходів тощо, а на паперотворенню: оформлення планів,
звітів та інших документів; на інші види робіт фізично не вистачатиме ні часу, ні
ресурсів, ні мотивації.
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У такому вигляді критерій мають суперечити спробам Міністерства
зменшити паперообіг в системі освіти (лист МОНмолодьспорту №1/9-779 від
25.10.2012), а нагромадження папок паперів, що не мають жодного стосунку до
«живої» роботи із вчителями, спонукатиме імітацію роботу методичних служб,
відволікаючи їх від основної функції – допомагати педагогам.
Одним з основних компонентів Орієнтовних критеріїв є основний зміст
показників, який має бути конкретним і оптимальним, не виходити за рамки
повноважень кабінету (центру), легко піддаватися формалізації, що, вважаю, є
одним із найскладніших, аби не перетворити експертну оцінку у просту
«бухгалтерію».
Наприклад, показник – сприяння стабільному розвитку професійної
компетентності педагогічних кадрів, розшифровується однобоко – лише як
надання допомоги педагогам у впровадженні профільного навчання.
Під час апробації було висловлено й іншу зауваження і пропозиції,
значна частина яких врахована. Зокрема, у ньому при збереженні параметрів
суттєво зменшено кількість показників (з 79 до 60), а відтак змінено шкалу
оцінювання рівнів діяльності науково-методичної установи (таблиця 5).
Таблиця 5

–19

–16

– 81

≤450
≤ 379

низький

516
435

середній

53
37

високий

79
60

Рівні діяльності установи

достатній

до апробації
розроблений
проект
Корекція

Інструментарій

1.
2.

Орієнтовні
критерії

Показники

№
п/п

Загальна кількість балів

Таблиця оцінювання

≤350
≤295

≤300
≤253

300<
253<

–
–55
– 47 – 47
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Внесено суттєві зміни до номенклатури інструментарію, про що свідчать такі
дані (таблиця 6):
Таблиця 6
Кількість у %%
№
Інструментарій
Зміни
п/п
було
стало
1.
Вивчення документації (ДМ)
58
41
– 17
2.
Анкетування (А)
11
8
–3
88

3.
4.

Співбесіда (Б)
Спостереження (ЕС)

17
14

26
21

+9
+7

Іще одна нагальна проблема – це науково-методичне забезпечення
експертного оцінювання діяльності районних (міських) методичних кабінетів і
центрів і формування відповідного пакету документів: методик, діагностичних
таблиць і карт, протоколів оцінювання за певним критерієм, анкет, інструктивних
матеріалів щодо проведення бесід, самооцінки тощо). Слід відзначити, що така
робота вже розпочалася, приміром, у Донецькому обласному інституті ППО.
Але це справа хай і недалекого, але майбутнього. Сьогоднішнє завдання –
дати путівки в життя останньому варіанту Орієнтовних критерії оцінки
діяльності районних (міських) методичних кабінетів і центрів, розроблених з
урахуванням результатів апробації. Ці ж Критерії мають лягти в основу системи
підготовки відповідних кадрів – експертів з оцінювання діяльності науковометодичних установ і загальноосвітніх навчальних закладів у системі
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, відсутність яких нині гостро
відчувається у процесі атестації навчальних закладів.
З цією метою, підготовлено Пакет навчально-методичного забезпечення, з
яким всі бажаючі могли ознайомитися, оскільки він був:
надісланий керівникам закладів ППО у грудні минулого року (лист від
17.12.2013 № 14.1/10 – 4084) з проханням до 15 лютого 2014 року надіслати
пропозиції щодо організаційно-педагогічних умов і порядку підготовки
експертів шляхом проведення курсів та інших організаційних форм підвищення
кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти, що й зробили
Донецький, Київський, Рівненський та Сумський обласні інститути ППО, а
решта?;
розміщений у лютого цього року і досі перебуває на сайті Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти у рубриці «Громадське обговорення»
теж з проханням надіслати зауваження і пропозиції. На жаль, кількість відгуків
на нього можна перерахувати на пальцях однієї руки.
Орієнтовні критерії були опубліковано на сайті Міністерства освіти і науки
України у рубриці «Анонс» разом з повідомленням про семінар у Рівному та
проханням надіслати зауваження і пропозиції до них. Та ж сама історія!
Це свідчить про недостатню організаторську діяльність працівників
структурних підрозділи інститутів (тепер закладів) ППО з питань координації
діяльності методичних кабінетів (центрів) та науково-методичної роботи з
педагогічними працівниками. Доречно нагадати, що вони були рівно десять років
на виконання п. 3.2 наказу Міністерства освіти і науки України «Про
координацію діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти» від 14
січня 2004 р. № 15. Практика засвідчує, що там, де вони функціонують належним
чином, маємо беззаперечні успіхи в організації і проведенні науково-методичної
роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Шкода, що за цей час
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не вдалося розбудити у багатьох працівників ініціативу, творчу активність,
зацікавленість і бажання змінити на краще ситуацію у діяльності методичної
служби в Україні.
Сподіваємося, що Міністерство освіти і науки України, місцеві органи
управління освіти
всіляко сприятимуть успішному впровадженню
критеріального підходу до оцінювання діяльності методичних кабінетів і центрів,
сситеми підготовки експертів, інноваційному розвитку районних (міських)
методичних кабінетів і центрів, чіткому розмежуванню функцій працівників
державної служби і науково-методичних установа, оновленню нормативної бази
кадрового забезпечення, інформаційної діяльності методичних кабінетів і
центрів, забезпеченню належної оплати праці методистів.

Люшин Микола Олександрович, завідувач кабінету координації
методичної роботи та управління навчальними закладами
Рівненського ОІППО
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ
Світ вступає у століття людини.
Більше, ніж будь-коли, ми зобов’язані
думати зараз про те, що ми
вкладаємо в душу людини.
В. Сухомлинський
Сучасний динамічний розвиток українського суспільства, перехід до
ринкової економіки обумовлюють необхідність упровадження особистісно
орієнтованого управління освітою як нової педагогічної парадигми. Наукове
розуміння професійного розвитку керівника навчального закладу ґрунтується на
компетентнісно орієнтованому підході до організації науково-методичної роботи
з управлінськими кадрами. З огляду на це Рівненський ОІППО створив широко
розгалужену мережу науково-методичного супроводу управління освітою на
рівні регіону.
У фокусі досвіду кабінету координації методичної роботи та управління
навчальними закладами – ВУКОР (Відкритий університет керівників освіти
Рівненщини). Це консорціум (оптимальне об’єднання) обласних методичних
структур, діяльність якого підпорядкована формуванню та розвитку
управлінської компетентності, методичної культури керівників освітніх
організацій на засадах андрагогіки, розв’язанню проблем активного
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реформування і модернізації освітнього простору Рівненщини, створенню нової
інноваційної практики в галузі.
Чому університет є відкритим? За висновками групи вітчизняних фахівців
(С. Калашнікової, Л. Калініної, В. Олійника та ін.) відкрита освіта передбачає:
- свободу вибору основних параметрів процесу навчання;
- самокерованість навчання;
- інтерактивність навчання.
Оскільки рівень розвитку управлінських компетенцій різний, то у межах
ВУКОРу набуває важливості послідовність, узгодженість і системність науковометодичної взаємодії. В цьому контексті доречно згадати англійське прислів’я:
«Не може керувати іншими той, хто не в змозі керувати самим собою».
Координація роботи установ освіти районів, міст із фахового зростання
майбутніх керівників – головне завдання Школи резерву керівних кадрів «Мій
шанс».
На питаннях професійного самоутвердження молодого керівника
зосереджується Школа керівників районних, міських шкіл новопризначеного
керівника ЗНЗ «Шлях до успіху».
Реалізує цілі й завдання індивідуального та колективного наставництва
Школа управлінської компетентності. Основне її призначення полягає в
методичній допомозі досвідченого керівника менш досвідченому колезі.
Психолого-педагогічний семінар керівників навчальних закладів з
актуальних проблем управлінського забезпечення функціонування і розвитку
ЗНЗ орієнтований на їх самоосвітню діяльність, інтеграцію у сферу педагогічних
інновацій.
Творча група керівників спеціалізованих навчальних закладів розробляє та
впроваджує свої концепції і методичні знахідки. Нині вона досліджує проблему
«Управлінська культура як складова ефективного освітнього менеджменту».
Однією з плідних ідей інноваційного структурування ВУКОРу стали сучасні
популярні форми посилення професіоналізації управління, а саме:
- управлінська майстерня «Школа майбутнього», яка сприяє активному
використанню в освітній практиці нових моделей навчальних закладів: школи
сприяння здоров’ю, школи життєтворчості, школи-родини, акмеологічної,
громадсько активної та інших шкіл. Слухачі школи безпосередньо вивчають
творчу лабораторію заслужених працівників освіти України Н. Горбачик,
А. Остапенка, заслужених вчителів України Т. Колоїз, Н. Сосюк, директора
Радивилівського НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1–гімназія» А. Фаєвської та ін.
Матеріали власного досвіду Рівненського ОІППО відзначено золотою медаллю
П’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2014» у номінації
«Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача»;
- майстер-класи, тренінги учених-дидактів «На хвилі новацій». Плідними
стали авторські майстер-класи відомих учених-педагогів докторів педагогічних
наук, професорів С. Пальчевського, І. Підласого, В. Шарко, заслуженого вчителя
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України В. Громового, семінар-тренінг кандидата психологічних наук, доцента
Л. Смольської;
- міжрегіональні управлінські мости «Освітні виміри ХХІ століття»;
- партнер-клуб «Європейська освіта». Пріоритетом об’єднання визначено
розвиток міжнародної співпраці шляхом розроблення інноваційних освітніх
проектів за напрямами: управлінський (порівняльний освітній менеджмент);
психолого-педагогічний (педагогічна майстерня, майстер-класи); соціальнопедагогічний (партнерство, волонтерство, соціальні програми); освітній (творча
обдарованість, освітні обмінні програми); інформаційний (інформаційна
культура, видання буклетів, вісників, створення блогів). Упродовж останніх
п’яти років організовано обмін досвідом управлінської діяльності з освітянами
Івано-Франківської і Донецької областей, українських міст Кременчука і Сум, а
також Франції, Чехії, Німеччини, Угорщини, Австрії, Словенії, Естонії, Фінляндії
й Латвії;
- конкурс-ярмарок педагогічної творчості (номінація «Управління
освітою»), який слугує ознайомленню педагогічної громадськості з конкретними
інноваційними практиками;
- інші професійні конкурси. У Всеукраїнському конкурсі «Директор
ХХІ століття – 2013» перемогу здобула директор Рівненської ЗОШ І – ІІІ ступенів
№ 20 Н. Сукач. Переможцем П’ятого Міжнародного фестивалю педагогічних
інновацій у номінації «Інновації в управлінні загальноосвітніми навчальними
закладами» став директор Здолбунівської гімназії І. Гнатюк. У третьому турі
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» (номінація «Директор школи»)
Рівненщину представляв директор Дубровицького НВК «Ліцей – школа»
В. Кушнір;
- педагогічний технопарк, сутнісний зміст діяльності якого полягає у
навчанні керівників ЗНЗ у різних інтерактивних формах, демонстрації зв’язків
багатого досвіду управління освітою в регіоні з результатами наукових
досліджень. Робота в режимі відкритих студій дає можливість не лише створити
організаційно-педагогічні умови для розвитку професійних компетенцій, а й
забезпечувати адекватну суспільним і особистісним потребам управлінську
культуру керівника та організаційну культуру школи. Одна з численних студій
технопарку – інформаційно-ресурсний центр з інноваційного освітнього
менеджменту, який сприяє реалізації в управлінській діяльності конкурентоіміджевих, ринково орієнтованих функцій, формує інформаційні ресурси
ВУКОРу. Проведено регіональні Інтернет-конференції, консалтингові семінари,
«круглі столи», освітні виставки, педагогічні читання, зустрічі з головним
редактором журналів «Управління школою» та «Завучу. Усе для роботи»
видавничої групи «Основа» В. Григорашем, редакторами періодичних видань
видавництв «Шкільний світ», «Мандрівець», авторами посібників.
Інформаційно-ресурсний центр центр безпосередньо причетний до розбудови
регіональної мережі громадсько активних шкіл.
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Традиційно до нового навчального року відбуваються Червневі методичні
студії, активними учасниками яких є також керівники освітніх організацій. Цей
освітянський форум, де пропагуються наукові та методичні досягнення і ми
знайомимося з інноваційними ідеями в педагогіці, перспективним досвідом колег
з усієї України, є налаштуванням на новизну, конструктивну роботу, змістовне
та корисне професійне спілкування.
Для забезпечення динамічного розвитку професіоналізму управлінців
шляхом неформального навчання дорослих організовано Рівненську регіональну
школу новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, а також три зональні
школи новаторства – Північну, Центральну та Південну, учасниками яких є
установи освіти, навчальні заклади відповідних районів, міст. Їхні розробки успішно
презентовано під час «круглого столу» «Розвиток інформаційної культури
навчальних закладів та освітніх установ в умовах стратегічних освітніх змін» у
рамках П’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2014».
За участю ВУКОРу реалізується міжрегіональний проект «РіД (Рівненщина
і Донеччина): будуємо разом «Школу радості», підпорядкований вивченню і
використанню педагогічної спадщини В. Сухомлинського для розбудови
сучасної української школи та присвячений 100-річчю з дня народження
видатного педагога. В межах проекту започатковано роботу Інтернет-клубу
директорів ЗНЗ «Нащадки спадщини В. О. Сухомлинського». Мета його діяльності –
забезпечення професійного розвитку керівників навчальних закладів у
міжкурсовий період на основі активного використання можливостей Інтернету.
Основними завданнями, що мають бути вирішені при цьому, є: фахова
партнерська підтримка нових освітніх ініціатив, створення простору
психологічної комфортності для учасників віртуального спілкування, поширення
педагогічних розробок у галузі інформаційно-комунікаційних освітніх
технологій, популяризація досвіду роботи керівників ЗНЗ щодо використання
Інтернет-ресурсів в управлінському процесі, формування загальної
інформаційної культури директорського корпусу регіону. На ресурсах вебпорталу «Освіта Рівненщини» у спільноті «Директори загальноосвітніх
навчальних закладів» проведено Інтернет-презентацію досвіду інноваційної
освітньої діяльності Смизької ЗОШ І – ІІІ ступенів Дубенської районної ради,
Квасилівського НВК «школа-ліцей» Рівненської районної ради, Рівненської
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 20 Рівненської міської ради – лауреатів П’ятої
Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті».
Підвищенню інноваційного потенціалу методичної роботи з керівними
кадрами підпорядковано співпрацю з низкою громадських організацій, як-от:
«Академія педагогічної майстерності», «Вчителі за демократію і партнерство»,
Міжнародний освітянський «Партнер»-клуб (м. Київ), «Центр освітньої
політики» (м. Львів), «Альянс Франсез» (м. Рівне), «Асоціація керівників
закладів освіти нового типу» Рівненської області. За їхньою участю успішно
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відбуваються тренінгові заняття, інформаційні ярмарки, презентації
перспективних вітчизняних і зарубіжних моделей новітніх шкіл, зустрічі з
випускниками програм міжнародного освітнього обміну та ін.
Професійна підготовка засобами ВУКОРу є для керівників навчальних
закладів потужним стимулом для того, щоб звернутися до теоретичних джерел,
осмислити власну діяльність, виокремити найбільш важливі напрями діяльності
та здобутки своєї освітньої організації. Зазначені форми роботи активізують й
інтенсифікують особистісні контакти, розвивають психологічну готовність до
діалогічного спілкування і взаємодії, допомагають знайти нових партнерів у
вирішенні актуальних проблем освітньої практики. Тут кожен учасник має
можливість під іншим кутом зору проаналізувати свої результати і визначити у
разі необхідності конструктивні шляхи їх трансформування і вдосконалення.
Отже, науково-методичний супровід управлінської діяльності керівників
навчальних закладів має носити компетентнісно орієнтований характер. Саме
така цілеспрямована робота ВУКОРу й ЗНЗ підвищує ефективність та якість
управління, навчання і виховання, формує та розвиває інтелектуальну, творчу,
конкурентоспроможну особистість. Узагальнені засади системного підходу,
певна алгоритмізація науково-методичної роботи з керівними кадрами,
оновлення її змістового навантаження підпорядковано сталому розвитку
освітньої галузі і можуть використовуватися для підвищення професіоналізму
керівників освіти різного рівня. Адже «те, що ми знаємо – обмежене, а чого не
знаємо – безмежне» (П’єр Лаплас).
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Конкурс-ярмарок педагогічної творчості
(номінація «Управління освітою»)

Партнер-клуб
«Європейська освіта»

Міжрегіональні управлінські мости
«Освітні виміри ХХІ століття»

Регіональний інформаційно-ресурсний центр з інноваційного освітнього менеджменту

Творча група керівників спеціалізованих
навчальних закладів із проблеми
«Управлінська культура як складова
ефективного освітнього менеджменту»

Психолого-педагогічний семінар керівників
освіти з актуальних проблем управлінського
забезпечення функціонування і розвитку ЗНЗ

ВУКОР

Майстер-класи, тренінги учених-дидактів
«На хвилі новацій»

Школа керівників районних (міських) шкіл
новопризначеного керівника ЗНЗ
«Шлях до успіху»

Школа управлінської компетентності

Управлінська майстерня
«Школа майбутнього»

Школа резерву керівних кадрів «Мій шанс»

Відкритий університет керівників освіти Рівненщини

Мельничук Лідія Степанівна, завідувач комунальної науковометодичної установи «Березнівський районний методичний
кабінет» Березнівської районної ради
ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З
ПЕДАГОГАМИ БЕРЕЗНІВСЬКОГО РАЙОНУ
Методична робота – це своєрідна мозаїка.
Її можна розсипати, можна зібрати і не чіпати.
А можна створити безліч маленьких чудес, якщо
творчо перекладати і створювати нові картинки
Вивчення історії зародження, становлення і розвитку організаційних форм
методичної роботи з педагогічними кадрами і її зміст переконує, що вони є
відображенням реальної потреби підвищення професійної майстерності учителя.
Історія свідчать, що підвищення кваліфікації педагогів нараховує близько ста
вісімдесяти років. Гортаючи сторінки історії районної освіти, ми згадуємо імена
і діяльність тих, хто стояв у витоків районної методичної служби. З великої
любові до педагогічної діяльності, Березнівщини розпочав у 1968 році свою
роботу районний методичний кабінет, який очолила Скопик Стефанія
Олексіївна, активний учасник розвитку народної освіти Березнівського району.
18 років вона була організатором і натхненником підвищення майстерності
педагогічних кадрів.
Продовжила хороші традиції Стефанії Олексіївни на посаді завідувача
районного методичного кабінету Мовчанець Галина Володимирівна, яка
очолювала його з 1986 до 1997 року. Вона також відзначилася позитивними
якостями в роботі з педагогічними кадрами. Це була енергійна, практична,
невгамовна людина. Їй притаманні високий науково-методичний і професійний
рівень, самоорганізованість, дисципліна праці, відповідальність за доручену
справу.
З серпня 1997 року на посаду завідувача навчально-методичного центру
відділу освіти райдержадміністрації була призначена Мельничук Лідія
Степанівна. Саме тоді районний методичний кабінет ініціював модернізацію
науково-методичного забезпечення підготовки педагогічних кадрів району,
створення філії лабораторії інноваційних виховних технологій – структурного
підрозділу кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного
гуманітарного університету. До співпраці було залучено відомих науковців
Беха І. Д. – директора Інституту проблем виховання АПН України, доктора
психологічних наук, академіка; Дем’янюк Т. Д. – професора, кандидата
педагогічних наук, завідувача кафедри теорії та методики виховання РДГУ;
Оржеховську В. М. – професора, доктора педагогічних наук, директора Центру
превентивного виховання АПН України; Чорну К. І. – доцента, кандидата
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педагогічних наук, завідувача лабораторією морального виховання Інституту
проблем виховання АПН України; Кириленко С. В. – кандидата педагогічних
наук, завідувача відділом виховної роботи і захисту прав дитини Науковометодичного центру середньої освіти Міносвіти і науки України.
Для забезпечення системного підходу до організації науково-методичної
роботи з педагогічними та керівними кадрами установи освіти працюють над
виконанням завдань науково-методичної проблемної теми «Підготовка вчителя
загальноосвітнього навчального закладу до професійної педагогічної творчості в
умовах освіти для сталого розвитку», що реалізується через Програму розвитку
комунальної науково-методичної установи «Березнівський районний
методичний кабінет» на 2011 – 2016 роки.
Структурно-логічна модель науково-методичної роботи з педагогічними та
керівними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів району забезпечує
цілісність системи роботи через діяльнісний, особистісно зорієнтований та
компетентісний підходи і включає управлінський університет директорів та
заступників директорів із навчально-виховної роботи загальноосвітніх
навчальних закладів, 23 районні методичні об’єднання, 26 інтегрованих,
проблемних, навчальних семінарів-практикумів, 5 шкіл педагогічного досвіду,
обласну школу вищої професійної майстерності, 4 творчі групи, 8 творчих
лабораторій (з них 4 педагогів-виховників), 10 шкіл становлення
конкурентоспроможного педагога-фахівця, клуб молодого учителя «Діалог», 5
майстер-класів, 13 (4 обласних, 9 районних) базових навчальних закладів з
основних питань управлінської діяльності та внутрішньошкільної методичної
роботи, 6 закладів з питань організації та творчого втілення новаторських
педагогічних ідей у практику роботи, консультаційні пункти з питань організації
навчально-виховного процесу.
Своїми набутками освітяни району діляться з педагогами сусідніх областей
та держав. Вони є активними учасники партнер-клубів «Європейська освіта» з
теми: «Стратегії управління навчальними закладами в умовах інтеграції до
європейського освітнього простору» у навчальних закладах міст Будапешта,
Вишеграда, Сентендре Угорщини, Відня Австрійської Республіки і Любляни
Республіки Словенії; на базі органів управління освітою і навчальних закладів
Польщі з тем: «Сучасний освітній менеджмент: політичні, економічні,
організаційні та психологічні засоби реалізації в Польщі та Європі» (м. Тарнува
Малопольського
воєводства),
«Впровадження
інклюзивної
освіти»
(м. Бартошице Варміно-Мазурське воєводство); участь в українсько-польському
проекті «Оздоровлення педагогів та учнів» (м. Красностав Люблінського
воєводства); знайомство із звичаями, життям, побутом та традиціями Німеччини
(м. Діллінген), з обміну педагогічним досвідом із теми «Культурне середовище
навчальних закладів як феномен європейського освітнього простору» у
навчальних закладах міст Таллінна Естонської Республіки, Гельсінкі
Фінляндської Республіки і Риги Латвійської Республіки; міжрегіональних
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управлінських мостів «Освітні виміри ХХІ століття», семінарів працівників
установ освіти, керівників загальноосвітніх навчальних закладів Вінницької,
Полтавської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Донецької і Рівненської
областей; педагогічних мостів щодо впровадження нового Державного стандарту
загальної середньої освіти з керівниками Сарненського району, заступниками
директорів з навчально-виховної роботи Рокитнівського району; заступників
директорів з навчально-виховної роботи Березнівського району з міським
методичним кабінетом м.Рівне.
Урахування потреб педагогічних колективів навчальних закладів району
зосереджене на розв'язанні проблем активного реформування і модернізації
освітнього простору Березнівщини. Педагогічні працівники району були учасниками майстер-класів: доктора педагогічних наук, професора М. М. Поташника,
доктора педагогічних наук, професора В. Д. Шарко; доктора педагогічних наук,
професора С. С. Пальчевського; кандидата психологічних наук, доцента
Л. М. Смольської; викладача кафедри управління навчальним закладом Інституту
лідерства та соціальних наук Київського університету імені Б. Грінченка
Громового В. І., кандидата педагогічних наук, головного редактора газет
«Управління школою», «Виховна робота» Григораша В. В.; кандидата
психологічних наук Мерзлякової О. Л.
Значну допомогу з питань управлінської діяльності методичною роботою як
консультативно, так і безпосередньо на місцях надають працівники Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; забезпечують педагогів
району сучасною науково-методичною літературою для самостійної роботи з
різних питань управлінської діяльності і навчально-виховного процесу. З метою
поширення педагогічного досвіду освітян Березнівщини на базі освітніх установ
району упродовж 2013-2014 навчального року для педагогічних працівників
Рівненщини були проведені: обласна школа керівників районних (міських) шкіл
новопризначеного керівника загальноосвітнього навчального закладу «Шлях до
успіху», школи резерву керівних кадрів «Мій шанс» з теми: «Школа як осередок
розвитку громади: спрямування зусиль школи, сім’ї та громадськості на
формування активного громадянина сучасного суспільства» (районний
методичний кабінет, Кам’янська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів,
Яринівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів); семінар методистів районних
методичних кабінетів, що відповідають за художньо-естетичний цикл з теми:
«Сучасні методи формування мистецьких компетентностей учнів на уроках
образотворчого мистецтва» (Березнівська загальноосвітня І – ІІІ ступенів школа
№ 2, Березнівський Будинок дитячої та юнацької творчості, Бистрицький
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад»); семінар директорів позашкільних навчальних
закладів з теми: «Спільна діяльність педагогів та вихованців над створенням
позитивного іміджу позашкільного навчального закладу» (Березнівський
Будинок дитячої та юнацької творчості); семінар керівників гуртків з
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оригамі«Можливості розвитку дитини на заняттях гуртка оригамі» (Соснівський
Центр еколого-натуралістичної та туристко-краєзнавчої творчості), майстер-клас
Ванчицького А.Ю. «Створення розміщення в Інтернеті освітнього
інформаційного ресурсу» (Зірненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів).
Районною методичною службою приділяється значна увага з підготовки
керівників щодо їх участі у престижних обласних та всеукраїнських конкурсах:
«Кращий заклад року»; за представлені матеріали на Міжнародній виставці
«Сучасні заклади освіти – 2012» став лауреатом дошкільний навчальний заклад №2
«Теремок» м. Березне (відзначений дипломом), керівники Березнівської гімназії,
Соснівського Центру еколого-натуралістичної та туристсько-краєзнавчої
творчості стали переможцями Всеукраїнської акції «Флагман сучасної освіти
України»; Березнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 є переможцем Всеукраїнського
конкурсу «Первоцвіт» в рамках ХІV Міжнародної виставки «Сучасна освіта –
2013» та лауреатом ІV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013»;
Кам’янська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів - лауреат ХІV Міжнародної
виставки «Сучасна освіта – 2013»; Березнівський районний методичний кабінет
взяв участь у Третьому Національному конкурсі-виставці «Інноватика у сучасній
освіті» та нагороджений срібною медаллю за розробку і упровадження у
навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій.
Упровадження наукових досліджень, експериментальних та методичних
напрацювань кабінету висвітлено у посібниках, фахових виданнях, збірках
науково-практичних конференцій та семінарів різних рівнів.
Наявність цілісного, дієвого комплексу заходів управління закладами освіти
забезпечує виконання завдань розвитку освіти району, обумовлює модернізацію
моделі методичної служби з метою підвищення професійної майстерності,
творчого зростання та формування компетентного педагога.
Зазначені підходи до модернізації управління науково-методичною роботою
з освітянами загальноосвітніх навчальних закладів створюють необхідну основу
для якісного вдосконалення її змісту та організації, а відтак, забезпечують
ефективність підвищення кваліфікації педагогів, їх конкурентоспроможність у
нових соціально-економічних умовах.
Ми, як і раніше, у творчому пошуку, і наші мрії спрямовані в майбутнє.
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СЕКЦІЯ ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Онищук Катерина Петрівна, заступник начальника відділу
виховної роботи та соціального захисту дітей УОН РОДА
ПРО СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
СИСТЕМИ ОСВІТИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Діяльність психологічної служби системи освіти Рівненської області
спрямована на вирішення завдань, регламентованих наказом Міністерства освіти
і науки України від 06.08.2013 № 1106 «Про затвердження Плану заходів
Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до
2017 року».
Головними завданнями діяльності психологічної служби на сьогодні є:
Управлінський аспект:
– збільшення показників забезпеченості спеціалістами психологічної
служби (практичними психологами, соціальними педагогами) на 30%;
– вивчення стану розвитку психологічної служби і ПМПК; надання
практичної допомоги місцевим органам управління освітою; інформування щодо
проведеної роботи;
– оптимізація діяльності психологічних служб у вищих навчальних
закладах І-ІІ рівнів акредитації щодо соціально-психологічного супроводу
студентів;
– розроблення та впровадження в практику діяльності алгоритмів взаємодії
працівників психологічної служби системи освіти та працівників інших органів і
служб у справах дітей (кримінальна міліція у справах дітей, центри соціальнопсихологічних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо).
Організаційно-методичний аспект:
– оптимізація організаційно-методичної, консультативної роботи з фахової
підтримки соціальних педагогів;
– підтримка іміджу працівників психологічної служби, поширення
практики
створення веб-сторінок
районних психологічних служб,
запровадження видавництва районних газет щодо діяльності психологічної
служби;
– розробка і впровадження в практику кращих методик роботи практичних
психологів і соціальних педагогів щодо профілактики насильницьких,
агресивних форм поведінки, суїцидальних настроїв, конфліктності, формування
толерантності серед учнівської молоді тощо;
– оптимізація просвітницької соціально-педагогічної та психологічної
роботи з батьками, сім’ями;
– розвиток професійної компетенції практичних психологів і соціальних
педагогів щодо надання кризової психологічної допомоги учням, батькам,
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педагогічним працівникам.
Із метою вирішення поставлених завдань управлінням освіти і науки спільно
з обласним центром практичної психології та соціальної роботи проведено певну
роботу. Згідно з наказом управління освіти і науки від 25 січня 2013 року №46 у
лютому 2013 року вивчено стан роботи практичних психологів та соціальних
педагогів інтернатних закладів, підпорядкованих управлінню освіти і науки,
заслухано на нараді директорів інтернатних закладів та видано відповідний
наказ.
На серпневій конференції педагогічних працівників у 2013 році
обговорювалося питання щодо забезпечення навчальних закладів практичними
психологами та соціальними педагогами; було висловлено думку щодо вивчення
у 2014 році питання роботи психологічної служби області та заслухання на нараді
завідуючих центрами практичної психології, начальників відділів (управлінь)
освіти.
Щорічно робота практичних психологів та соціальних педагогів аналізується
під час проведення серпневих методичних сесій, нарад. Аналіз засвідчує, що в
результаті спільної діяльності збережено ставки практичних психологів і
соціальних педагогів області та розширено їх мережу.
Чисельність працівників психологічної служби області загалом становить
808 чоловік, з яких:
 методистів
районних,
міських
відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення – 26 чол.;
 практичних психологів – 606 чоловік (65%), тобто 382,25 ставки, а саме:
– у загальноосвітніх навчальних закладах – 431;
– у ПТНЗ – 19;
– в інтернатах – 22;
– у позашкільних закладах – 13;
– у дошкільних навчальних закладах – 121.
Дефіцит становить 202 ставки (35%).
Кількість соціальних педагогів – 248 працівників (46%), 155,75 ставки.
Дефіцит складає 183, 75 ставки (54%).
Зростання чисельності педагогічних працівників зазначеної категорії за
останні роки відбулося майже в усіх районах та містах області. Також суттєво
зріс кваліфікаційний рівень працівників психологічної служби: фахівців вищої
категорії налічується 65 осіб проти 33 (збільшення на 96%), І категорії – 84 проти
66 (підвищення на 27%), водночас дещо зросла і кількість спеціалістів: 515 проти
473 у 2009 році (на 8%).
Активну участь у розбудові психологічної служби, підвищенні статусу її
працівників, вдосконаленні процесу надання соціально-психологічної допомоги
брали відділи, управління освіти Костопільського, Володимирецького,
Гощанського, Дубенського районів та таких міст, як Рівне, Дубно, Острог,
Кузнецовськ. Сьогодні констатуємо, що всі ПТНЗ забезпечені практичними
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психологами.
Проблемою залишається забезпечення практичними психологами і
соціальними педагогами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та охоплення їх методичною
роботою.
Важливе значення в організації роботи будь-якого працівника має робоче
місце, тобто йдеться про забезпечення практичних психологів і соціальних
педагогів окремими кабінетами й необхідним обладнанням, інструментарієм для
роботи. У ряді випадків надання індивідуальної психологічної допомоги та
наявність окремого приміщення для роботи є визначальними факторами її
результативності.
На жаль, у багатьох районах області дана проблема все ще не вирішена, хоча
кабінетів у школах, які потерпають від скорочення кількості дітей, вистачає.
Потребує покращення матеріально-технічна база психологічної служби:
комп’ютери, комплектуючі, тестові програми, меблі для проведення занять, банк
фахової методичної літератури. Недостатньо фінансується участь практичних
психологів і соціальних педагогів у семінарах, тренінгах, курсах підвищення
кваліфікації, конференціях обласного і державного рівня.
Управлінням освіти і науки проаналізовано роботу відділів, управлінь
освіти щодо забезпечення контролю не лише за даною ланкою роботи, а й за
роботою практичних психологів у навчальних закладах, зокрема:
– участь практичних психологів, соціальних педагогів у роботі педрад,
методичних об’єднань тощо;
– реалізація річного плану роботи практичного психолога та соціального
педагога з урахуванням пріоритетних напрямів діяльності навчального закладу
й запитів педагогічного колективу, специфіки роботи з учнями (дітьми) на
кожному віковому етапі їхнього розвитку тощо;
– результати діагностичних обстежень з узагальненими рекомендаціями
психолога та соціального педагога;
– підготовка аналітичних звітів про проведену роботу, виконання яких
прослідковується в щомісячному та річному плануванні психолога, соціального
педагога;
– робота з батьками (тренінги, спілкування, індивідуальні консультації,
методичні рекомендації);
– робота щодо запобігання конфліктів в учнівському середовищі та захисту
прав дітей тощо.
Вважаємо, що керівники відділів, управлінь освіти повинні бути особливо
зацікавлені в тому, щоб на цій посаді працював фаховий працівник, адже будьяка анкета й консультація психолога є дуже важливою. У зв’язку з цим особливу
увагу слід приділяти питанням методичного супроводу служби.
Одним із важливих напрямків діяльності психологічної служби є
психологічний супровід дітей, які потребують підвищеної уваги, та дітей «групи
ризику». У психологічних кабінетах наявні банки даних про учнів, які мають
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відхилення в поведінці, дезадаптованих дітей, дітей із низькою успішністю. При
цьому заведено картки психолого-педагогічного супроводу та складено
індивідуальні плани роботи, в яких фіксуються бесіди та інші форми роботи з
кожним учнем.
Однак якість корекційної роботи неможливо відстежити, оскільки не завжди
проводиться вихідна діагностика особистісних індивідуальних змін дітей «групи
ризику» та не фіксуються її результати.
Встановлено також недостатній контроль керівництва за роботою
практичних психологів та соціальних педагогів, відсутні організаційні накази
«Про організацію роботи соціально-психологічної служби», підготовлені на
основі підсумкового аналітичного наказу з урахуванням методичних
рекомендацій, інших нормативних документів щодо організації роботи
психологічної служби в навчальному році.
Аналіз перспективного та річного планування засвідчив, що в основному на
педагогічних радах слухається питання щодо організації роботи практичних
психологів та соціальних педагогів, однак матеріали потребують глибокого
аналізу, оскільки вони є загальними, без аналізу даної проблеми в навчальному
закладі.
Перспективи діяльності психологічної служби системи освіти Рівненської
області на період до 2017 року:
 запровадити систему вивчення й кваліфікованої оцінки якості роботи
працівників психологічної служби, вивчення й узагальнення кращого досвіду
працівників психологічної служби;
 розширити мережу психологічної служби у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,
ввести посади практичних психологів і соціальних педагогів;
 запровадити в навчальних закладах гуртки, факультативи та клуби
соціально-психологічного спрямування;
 спільно з управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації
посилити контроль за діяльністю районних (міських) методичних служб щодо
забезпечення
належного
організаційно-методичного,
інформаційного,
матеріально-технічного супроводу діяльності психологічної служби;
 проводити спільні тематичні семінари із залученням фахівців суміжних
галузей (лікарів, представників соціальної служби, дефектологів, спеціалістів
служб у справах дітей);
 здійснювати діагностичну, консультативну просвітницьку роботу з
керівниками навчальних закладів щодо покращення соціально-психологічного
клімату в педагогічних та учнівських колективах.
Вирішення цих завдань у найближчий час має стати пріоритетом у діяльності
психологічної служби області.
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Мельник Юлія Василівна, завідувач кабінету-центру
практичної психології і соціальної роботи, старший викладач
кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти Рівненського
ОІППО
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОЇ
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВИХ ДЕРЖАВНИХ
ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ
Однією з особливостей роботи педагога є постійна потреба у
самовдосконаленні та професійному вдосконаленні. Якщо така самостійна
внутрішня робота не проводиться, то час від часу може з’являтися відчуття
професійної невідповідності.
Сучасні науковці і практики з питань освіти дорослих усе більше схиляються
до думки, що врахування відмінностей між учнем і дорослою людиною, яка
здобуває освіту, забезпечить більшу якість отриманої освіти.
Дорослість є одним із найтриваліших, однак найменш вивчених періодів
онтогенезу, що настає після юності і характеризується високим ступенем зрілості
та самостійності особистості. Водночас, неминучими в цей період є життєві
кризи, які доводиться переживати багатьом дорослим людям.
Серед психологічних особливостей дорослих людей, що є передумовами
успішного навчання, виділяють такі категорії, як рівень інтелектуального
розвитку, пам’яті, уваги, мислення та сприймання; значний вплив на процес і
характер отримання нових знань мають світоглядні установки, цінності дорослої
людини, рівень вольової саморегуляції.
Дослідники особливостей навчання дорослих виділяють п'ять основних
характеристик, що відрізняють дорослого слухача від «учня»:
1) дорослий усвідомлює себе самостійною, самокерованою особою і
критично відноситься до будь-яких спроб керувати ним, навіть якщо вголос
цього не висловлює;
2) дорослий накопичує великий запас життєвого, соціального і професійного
досвіду, який формує його світогляд і з погляду якого він оцінює будь-яку
інформацію, що надходить;
3) його мотивація до навчання полягає в абсолютно прагматичному підході
– він прагне за допомогою навчання розв'язати свої життєві проблеми, до яких
входить як підвищення кваліфікації, розвиток кар'єри, так і спілкування та
розваги;
4) на відміну від звичайного учня або молодого студента він прагне або до
невідкладного вживання отриманих знань, або до отримання задоволення від
самого процесу навчання;
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5) його сприйняття незмінно супроводжується емоційною оцінкою
інформації, при цьому мозок прагне «заблокувати» будь-яку інформацію, яка
супроводжується негативною емоцією (навіть якщо це просто відчуття голоду,
температурний режим приміщення, незручне сидіння або недостатня кількість
свіжого повітря).
Кризові моменти, що відзначаються в періодизаціях вікового розвитку,
частково збігаються з кризами професійного розвитку. Особливо чітко ця
обставина проявляється при аналізі нормативних криз дорослого життя. Так,
перша нормативна криза дорослого життя, що припадає на період ранньої
дорослості, пов'язана із переходом до самостійного життя та незалежністю від
батьків. У цей же період починається й самостійна професійна діяльність, по суті,
«криза народження професіонала». Вона містить у собі цілий ряд складностей:
труднощі входження в жорсткий режим, невпевненість у своїх можливостях,
необхідність доучуватися, а іноді й переучуватися, адаптація до професійних
взаємин.
Після завершення періоду адаптації молодому фахівцеві потрібно деяке
реальне підтвердження його професійних досягнень у вигляді збільшення в
зарплатні, підвищення статусу або пропозиції цікавих перспектив. Якщо цього
не відбувається після 4-5 років роботи, з'являються емоційний дискомфорт,
неусвідомлена незадоволеність працею, подальше збереження ситуації стає
причиною більш важкого протікання наступної нормативної психологічної кризи
– кризи 30-річчя, однієї із найбільш гострих криз нормативного розвитку. Із
професійного боку основним її змістом стає потреба в підведенні проміжних
підсумків, виникнення почуття деякого застою і потреба в певних відчутних
змінах.
Можливі 5 основних шляхів розв'язання цієї кризи:
1) припинення професійного росту;
2) стабілізація на досягнутому рівні;
3) обмеження професійних домагань; зміцнення однієї зі сторін професійної
діяльності;
4) пошук нових шляхів розвитку, що виводять на більш високий
професійний рівень;
5) деструктивне розв'язання-конфлікт, зміна роботи, спроба почати все
заново.
Нормативна криза середини життя (40-44 роки) у професійній діяльності
сприймається як можливість останнього ривка в досягненні бажаного
професійного рівня. У цілому проходження криз професійного розвитку впливає
на весь професійний цикл.
Таким чином, професійний розвиток особистості є системним явищем, що
обумовлене загальними закономірностями психічного розвитку і відбувається за
визначених соціальних умов. При цьому слід говорити про індивідуальний цикл
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професійного розвитку, що має свій психологічний зміст. Також необхідно
розглядати професійне становлення як процес, що триває все життя.
Спеціальні дослідження дозволяють визначити також найтиповіші труднощі
і перешкоди в освіті дорослих.
Психофізіологічні. У деяких людей виникає внутрішній бар'єр відносно своєї
здібності до навчання. Водночас, можна проаналізувати динаміку
інтелектуальних здібностей, які подані на слайді, і зробити висновок, що
здатність до навчання з віком не змінюються.
Соціально-психологічні труднощі – найчастіше виникають у зв’язку з
неготовністю до змін і з іншими психологічними причинами: турботою про свій
авторитет, страхом виглядати некомпетентним в очах оточуючих,
невідповідністю власного образу «солідної людини» ролі учня, що розуміється
традиційно. Багатьом людям некомфортно, іноді просто жахливо, виявитися у
позиції учня. Психологічно вони не готові до добровільного перетворення в
«об'єкт» педагогічного впливу.
Соціальні – відсутність або низький вияв потреби нового рівня освіти з боку
соціуму, адміністрації або його мала значимість для професійного статусу
дорослої людини. Такий стан речей часто робить для дорослої людини
безглуздим продовження своєї освіти.
Психолого-педагогічні – несформованість установки на необхідність
неперервної освіти для розвитку сучасної людини.
Таким чином, під час організації навчання необхідно враховувати такі
особливості дорослих людей:
- наявність життєвого досвіду – важливого джерела навчання;
- усвідомлене ставлення до процесу навчання, готовність до вивчення тих
речей, які потрібно знати та вміти робити, щоб ефективно справлятися з
реальними життєвими ситуаціями;
- внутрішня мотивація до навчання, що визначається такими внутрішніми
чинниками, як бажання збільшити задоволення від роботи, підвищити власну
самооцінку, якість життя в цілому;
- потреба активної участі в навчанні, привнесення в навчальні ситуації
власного досвіду і своїх життєвих цінностей, співвіднесення навчальної ситуації
зі своїми цілями та завданнями; практично-орієнтований підхід до навчання,
прагнення до застосування отриманих знань, умінь і навичок для покращення
своєї діяльності;
- вплив на процес навчання професійних, соціальних, побутових чинників та
чинників часу; вираженою є потреба в самостійності, усвідомлена
відповідальність за власне життя і здатність приймати самостійні рішення.
Специфіка психологічних особливостей дорослих висуває свої вимоги до
викладача та до стилю викладання ним навчального матеріалу. Важливими
передумовами ефективного навчання є:
 Зосередження на професійних цілях, завданнях та досвіді.
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 Заохочення питань із боку слухачів, пов’язування нового матеріалу з
наявними знаннями і досвідом.
 Урахування наявності обмежень у навчанні.
 Заохочення та підкріплення досягнень слухачів на основі зворотного
зв’язку.
 Орієнтація на короткі періоди навчальної активності.
Ураховуючи погляди на дорослу людину як відповідального учасника
процесу навчання, ініціатора власного навчання, можна сформулювати основні
рекомендації, дотримання яких забезпечує успіх дорослих як суб’єктів навчання.
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Абрамович Тетяна Вікторівна, методист кабінету-центру
практичної психології і соціальної роботи Рівненського ОІППО
ЗАХИСТ І ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ЯК ОДИН ІЗ
КОМПОНЕНТІВ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Людина, її життя та здоров'я є найвищими соціальними цінностями держави,
визначеними Конституцією України.
Результати аналізу змін населення за останні 10 – 15 років свідчать про те,
що Україна перебуває у стані глибокої демографічної кризи, зумовленої
депопуляцією, збільшенням питомої ваги осіб похилого віку і зменшенням
середньої тривалості життя.
Комплекс заходів, здійснених протягом останніх років у рамках
Національної програми «Репродуктивне здоров'я 2001 – 2005», сприяв
позитивним змінам у цій сфері.
Спостерігається тенденція до зменшення кількості абортів, зниження рівня
материнської та дитячої смертності, однак ці показники залишаються високими і
значно перевищують середньоєвропейські. Потребують розв'язання проблеми
невиношування вагітності та безпліддя, що є наслідками небезпечної статевої
поведінки і причиною значних репродуктивних втрат.
Такий стан справ зумовлює необхідність подальшого здійснення комплексу
заходів, спрямованих на поліпшення репродуктивного здоров'я населення
(Державна програма «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року).
Проблема збереження репродуктивного здоров'я за своєю значущістю,
масштабністю, перспективністю, стратегічним характером є на сьогодні однією
з найбільш актуальних. Провідна роль у її вивченні належить не тільки медицині,
а й іншим галузям, що стосуються репродуктивного формування, перш за все,
психології, соціології, освіті, іншим відомствам та службам, науковотеоретичний здобуток яких стає генератором нових профілактичних,
корекційних і терапевтичних технологій.
Загальноприйнятим є виокремлення на життєвому шляху людини особливих
вікових періодів, на які припадають найбільш істотні зміни, коли організму
висуваються підвищені вимоги, з якими він не завжди може впоратися, що, у
свою чергу, може призвести до різноманітних розладів та перешкоджати
повноцінному функціонуванню особистості. Одним з яскравих прикладів таких
періодів є період початку статевого життя та вступ у шлюб, особливо для жінок,
під час якого відбуваються не тільки психофізіологічні перебудови їх організму,
а й психосоціальні зміни особистісних орієнтацій, цінностей та установок.
В умовах соціальної напруженості та розшарування суспільства, різкого
падіння життєвого рівня населення та інших наслідків кризового періоду
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сьогодні саме молодь є однією з найбільш соціально уразливих груп населення,
яка, з одного боку, є майбутнім будь-якої держави, її економічним,
демографічним, культурним потенціалом, а з іншого – постає перед значною
кількістю особливих проблем, що виникають унаслідок процесів входження в
нове соціальне середовище та опанування нових соціальних ролей, бажання
випробувати нові та часто ризиковані переживання, схильності до нездорового
способу життя, що призводить не тільки до погіршення їх психічної та соціальної
адаптації, а й ставить під загрозу особисте загальне та репродуктивне здоров'я, а
також здоров'я всього сучасного і майбутнього поколінь.
Формування репродуктивного здоров'я – дуже складний і тривалий процес,
адже визначається умовами розвитку людини, починаючи ще з особливостей
перебігу внутрішньоутробного періоду. Найбільше навантаження на
репродуктивне здоров'я припадає на дітей підліткового віку та молодь, оскільки
в цьому віці відбувається бурхливий розвиток індивіда як на соматичному, так і
на психічному рівнях з формуванням усіх функціональних систем організму, в
тому числі й репродуктивної, а також зі становленням когнітивної, емоційноціннісної сфер та формуванням цілісної особистості. Саме в цей період
відбувається активний розвиток репродуктивної сфери та формуються основи
репродуктивної поведінки. Зважаючи на це, одним із першочергових завдань
сучасного суспільства є охорона здоров'я дівчат та хлопців, адже гармонійний
розвиток у ранньому репродуктивному періоді багато в чому визначає наступне
їхнє життя у фізіологічному, психологічному та соціальному аспектах.
На основі результатів ряду досліджень встановлено, що сучасний стан
здоров'я молоді, яке із року в рік погіршується, зумовлений не лише низьким
економічним рівнем сімей, фізичними та психоемоційними навантаженнями,
наявністю стресових ситуацій та іншими чинниками. Провідну роль відіграють і
виявлені ознаки кризових явищ в ідеологічній та духовній сферах підлітків і
молоді, наявність поширення шкідливих звичок та ризикової поведінки серед цієї
категорії. До вагомих факторів, що впливають на стан репродуктивного здоров'я
молоді, слід віднести й такі психосоціальні чинники, як вільне ставлення до
шлюбу; недостатній рівень загальної та репродуктивної культури населення;
високий рівень штучного переривання вагітності, що (особливо у ранньому
репродуктивному віці) ставить під загрозу репродуктивні можливості жінки у
майбутньому; трансформацію репродуктивної поведінки, що призводить до
збільшення частоти захворювань, які передаються статевим шляхом, та
непланованої вагітності, яка супроводжується великою кількістю ускладнень та
недостатньою психологічною та соціально-економічною підготовленістю
молодих жінок до материнства і створення сім'ї. Усе це свідчить про низький
рівень морально-етичних засад і санітарно-гігієнічних знань молоді, що сприяє
розвитку неадекватних партнерів репродуктивної поведінки та порушення
репродуктивного здоров'я в цілому.
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Не дивлячись на постійну увагу з боку держави до соціальних програм,
спрямованих на підтримку сім'ї, процес депопуляції продовжує ускладнювати
демографічну ситуацію в країні. За даними Національної ради з питань охорони
здоров'я, цю тенденцію вдалося покращити тільки у 2009 р., коли вперше було
зафіксовано найменший показник рівня смертності. У 2009 р. померло на 47,7
тис. осіб менше ніж у 2008 р.
Негативні тенденції щодо відтворення населення призвели до різкого
зниження рівня народжуваності, який вдалося дещо стабілізувати у 2002 р., однак
народжуваність все ще в 1,4 рази нижча за смертність.
Нині кожна шоста дитина народжується з відхиленнями у здоров'ї, в першу
чергу, через погану спадковість. Часто вступаючи у репродуктивний вік,
майбутні батьки вже мають низку захворювань. За даними МОЗ України, лише
за останні 5 років загальна захворюваність молодих жінок зросла на 20,6 % і
наразі становить 20 659,0 на 1000 дівчат віком 15 – 17 років. При цьому зросла
частота хвороб, які в перспективі можуть ускладнювати перебіг вагітності,
пологів та формувати високі показники материнських і плодових
репродуктивних втрат: хвороб крові та кровотворних органів – 29,1 %, розладів
менструацій – 14,8 %, хвороб сечостатевої системи – 9,5 %.
Стан репродуктивного здоров'я також залежить від сексуальної активності
та способу життя молоді. Часто ризикована поведінка, нерозбірливі статеві
стосунки, рання вагітність призводять до негативних наслідків. Так, за даними
медичних закладів, щорічно з понад 12 млн. зареєстрованих випадків
захворювань на хвороби, що передаються статевим шляхом, близько 3 млн.
припадають на жінок віком 14 – 17 років.
Особливості сексуальної активності серед підлітків, зменшення віку початку
статевих стосунків на фоні несприятливих соціально-економічних факторів,
лібералізація поглядів на статеву поведінку призвела до її деформації, зростання
кількості окремих захворювань, що передаються статевим шляхом, збільшення
чисельності інфікованих ВІЛ, наркоманів. Безумовно, все це є підґрунтям
погіршення стану репродуктивного здоров'я молоді.
Стан здоров'я молодої людини залежить не тільки від спадковості, але й від
власної поведінки і вибору, особливо, коли це стосується сексуальної практики.
За результатами соціологічного дослідження «Здоров'я та поведінкові орієнтації
учнівської молоді», мали власний досвід статевого життя 27 % учнів 10-11 класів
(41 % – хлопців; 17 % – дівчат), 53 % студентів ВНЗ І-II рівнів акредитації (63 %
– хлопців; 46 % – дівчат); 58 % учнів ПТНЗ (67 % – хлопців; 47 % – дівчат) та 62
% студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (72 % – хлопців; 51% – дівчат).
Аналіз відповідей на запитання щодо сексуального «дебюту» засвідчив, що
певна частина респондентів (10 % усіх опитаних) отримала досвід статевих
стосунків до досягнення 15 років. Про це повідомили 7,2 % учнів 10-11 класів (13
% – хлопців, 2 % – дівчат). Хлопці повідомляли про ранній досвід статевого
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життя частіше за дівчат, останні ж переважали в групі респондентів, які починали
інтимні стосунки у 17 років і пізніше.
Наслідком раннього початку статевого життя та небезпечної статевої
поведінки є підліткова вагітність. Серед тих, хто мав досвід статевого життя, 47
дівчат або 6 % завагітніли, причому в 17 випадках було здійснено операцію
штучного переривання вагітності (аборт), і лише 13 дівчат повідомили про
народження дитини. Досить значна частина вагітностей перервалася спонтанно для 9 вагітність завершилась викиднем, 6 на запитання про завершення вагітності
не відповіли.
Слід зазначити, що існують деякі особливості статевого розвитку серед
молодих чоловіків. Так, науковими співробітниками ДУ «Інституту охорони
здоров'я дітей та підлітків Академії медичних наук України» було проведено
медичне обстеження юнаків віком 10 – 18 років (2 894 особи), які проживали у
міській та сільській місцевості (4). Результати дослідження показали особливості
перебігу статевого дозрівання у сучасних підлітків, а саме - більш ранню появу
(на 1-1,5 роки) ознак статевого розвитку ніж 20 років тому. Випередження
статевого дозрівання сучасними підлітками зберігається десь до 13-14 років,
після чого темпи дозрівання уповільнюються, а вже у 16-17 років цей рівень за
показниками індексу маскулінізації стає нижчим, ніж на початку 90-х років.
Ранній початок статевого життя дуже часто призводить до негативних
наслідків, серед яких небажана вагітність та ранні пологи. Нині ситуація є
невтішною, оскільки кількість ранніх пологів у дівчат-підлітків продовжує
зростати.
Загалом частота ранніх пологів протягом останніх років становить 9,1-10,8
на 1 000 відповідного населення, що значно перевищує цей показник в
розвинутих європейських країнах (3,0-4,0).
Покращення ситуації вимагає різнопланової просвітницької роботи щодо
здорового способу життя та відповідальної поведінки не тільки серед дівчат, але
й хлопців. Існує цілий ряд державних та галузевих програм у цьому напрямку
роботи, які показали перші успішні результати. Так, впровадження та розвиток
мережі закладів планування сім'ї, об'єднання їх роботи з соціальними службами
для сім'ї, дітей та молоді сприяли покращенню ситуації з дітонародженням.
Наразі спостерігається позитивна динаміка скорочення абортів серед дівчат
15 – 17 років: за період 2002 – 2009 рр. цей показник зменшився на 51,4 %.
Отже, репродуктивне здоров'я значною мірою залежить від загального стану
здоров'я людини, умов життя, статевої культури, якості та доступності медичної
допомоги, екології та способу життя. Існує ряд проблем, пов'язаних із загальним
станом репродуктивного здоров'я (незапланована вагітність, штучне
переривання, безпліддя, соціально небезпечні хвороби та хвороби, що
передаються статевим шляхом, онкологічні захворювання), які негативно
впливають на демографічну ситуацію в країні.
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Вєтрова Юлія Григорівна, практичний психолог, член ГО
«Асоціація практичних психологів Рівненщини»
РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ
ЛЯЛЬКО ТЕРАПІЇ
Лялькотерапія – це розділ арт-терапії, де основним прийомом
психокорекційного впливу є лялька як проміжний об'єкта взаємодії дитини і
дорослого. Ідентифікуючи себе певним чином, дитина в умовній ситуації
проектує свій внутрішній світ і відчуває реальні почуття, які діагностуються та
коректуються психологом [4, с. 15].
Один із головних принципів лялькотерапії – не лікування окремого взятого
симптому або набору симптомів, а спроба проникнути глибше, зазирнути в душу
дитини, зрозуміти, чим викликані симптоми, що заважають дитині жити.
Методика дозволяє працювати з дітьми різного віку (від 4 до 14 років).
Лялькотерапія як метод заснований на процесах ідентифікації дитини з
улюбленим героєм казки чи улюбленою іграшкою. Дитина, пізнаючи реальний
світ, його соціальні зв'язки і відносини, активно проектує досвід у специфічну
ігрову ситуацію. Основним об'єктом такої соціальної проекції є ляльки.
Витоки лялькотерапії можна знайти в психодрамі Морено. У 1940 році Якоб
Леві Морено заснував у США Інститут соціометрії і психодрами. Він вирішив
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відтворити в умовах клініки ті ситуації, які найбільш травмували його пацієнтів.
Для цього він створив спеціальний лікувальний театр, який назвав психодрамою.
Лікарі разом із хворими та їхніми родичами писали досить прості сценарії і
спільними зусиллями ставили вистави. Глядачами при цьому були самі хворі, їх
родичі та медичний персонал лікарні.
Лялькотерапія популярна як у закордонній (Ф. Зімбардо), так і вітчизняній
(А. І. Захаров, А. Співаковська) практиці корекційної роботи [1, с. 230].
Метою лялькотерапії є допомога у ліквідації хворобливих переживаннь,
зміцнення психічного здоров'я, поліпшення соціальної адаптації, розвиток
самосвідомості, вирішення конфліктів в умовах колективної творчої діяльності.
Функції лялькотерапії :
1. Комунікативна – встановлення емоційного контакту, об'єднання дітей у
колектив.
2. Релаксаційна – зняття емоційної напруги.
3. Виховна – психокорекція як прояв особистості в ігрових моделях
життєвих ситуацій.
4. Розвиваюча – розвиток психічних процесів (пам'яті, уваги, сприйняття),
моторики.
5. Навчальна – збагачення інформацією про навколишній світ.
Лялькотерапія дає змогу об'єднати інтереси дитини і корекційні завдання
психолога. Цей метод використовується з метою профілактики дезадаптивної
поведінки у дітей. Корекція протестної, опозиційної, демонстративної поведінки
досягається шляхом розігрування на ляльках разом з батьками або однолітками
типових конфліктних ситуацій, узятих із життя дитини.
У лялькотерапії використовують такі види ляльок:
 ляльки-маріонетки;
 пальчикові ляльки;
 тіньові ляльки;
 мотузкові ляльки;
 площинні ляльки;
 ляльки-рукавички;
 ляльки-костюми.
Російські дослідники І. Я. Медведєва та Т. Л. Шишова пропонують такий
алгоритм організації і проведення роботи з лялькою: виготовлення ляльки;
розігрування історії, яка пов’язана з травмуючою для дитини ситуацією;
досягнення максимального переживання дитиною ситуації через співчуття
герою-ляльці та ідентифікація з нею. Сюжет повинен будуватися по
«наростаючій лінії» з метою створення емоційної напруги і обов’язково
закінчуватися позитивно емоційною реакцією (сміх, плач) та зняттям напруги.
Після завершення вистави дитина повинна відчути полегшення.
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Таким чином, технологія, запропонована авторами, полягає у посиленні
емоційної напруги, яку постійно відчуває дитина, до такого рівня, щоб вона
могла перейти у нову форму – розслаблення, катарсис [2, с. 19-21].
Особливого значення набуває процес виготовлення ляльки. Він дозволяє
об’єднати дитину з дорослими. У спільній роботі дитини та батьків над
створенням ляльки основна ідея-проект мають належати самій дитині. Дорослий
стимулює дитячу фантазію та допомагає на технічному рівні реалізувати задум.
Досвід роботи засвідчує, що така спільна діяльність допомагає дорослому і
дитині краще пізнати один одного, отримати реальний досвід об’єднання завдяки
спільній справі, провести весело та цікаво час у сімейному колі [4, с. 67-68].
Специфічні особливості лялькотерапії дають багатий діагностичний
матеріал і допомагають батькам побачити нове в дитині, отримати інформацію
про взаємодію з нею, про стиль свого виховання.
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Бернада Ірина Анатоліївна, методист РМК відділу освіти
Костопільської РДА
ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ КОСТОПІЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ВЧИТЕЛЯ НА АНДРАГОГІЧНИХ ЗАСАДАХ. ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ
ПЕДАГОГА – ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ
Якщо ми не знаходимо спокою у собі,
безнадійно його шукати будь-де.
Ларошфуко
Сьогодні суспільство диктує образ соціально-успішної особистості –
впевненої у собі, самостійної та рішучої людини, яка досягла кар’єрних успіхів.
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Але для підтримки відповідного іміджу педагог повинен мати внутрішній ресурс.
У сучасних умовах діяльність педагога насичена факторами, що спричинюють
емоційне вигорання, зокрема велика кількість соціальних контактів, висока
відповідальність, недооцінка професійної значущості серед керівництва та колег,
необхідність бути постійно у формі.
Мудрі люди кажуть, що життя – це море: то воно накочує хвилі пізнання,
пошуку, боротьби, терпимості, то відпускає, забирає тебе всередину, в
глибинний світ думок, мрій, спогадів…
Атестація – важливий етап діяльності шкільного психолога. Вона відіграє
важливу роль у становленні, об’єднанні й вихованні вчительського колективу.
Вагома роль при цьому належить психологічній службі, психологічна підтримка
– один із найважливіших чинників, необхідних педагогу в цей період.
Людина – істота суспільна! Ефективність організації, яка діє за принципом
команди, значно вища за ту, що діє на основі конкуренції співробітників. При
цьому кожен член команди відтворює певну модель поведінки, яка відповідає
його ролі та якостям особистості. Врахування цих ролей і їхнє правильне
співвідношення є запорукою успішності командної роботи педагогічного
колективу.
Сьогодні, розмірковуючи над поняттям «єдиний педагогічний простір», ми
зійшлись на думці, що це простір, у рамках якого група людей, які працюють
разом, об’єднана єдиною метою і діє на основі взаєморозуміння й співпраці.
Досягнення групи є особистісно значущим для кожного. На нашу думку, ще
одним практичним методом організації роботи педколективу є тест Раймонда
Мередіта Белбіна (доктора психологічних наук, радника ООН і комісії
Європейської спільноти, ініціатора розробки програми, що широко
використовується в організаціях для складання рекомендацій щодо ролей у
команді). Означений тест підтверджений значним масивом експериментальних
даних, зокрема на даний момент випробування проходить на базі
Костопільського ДНЗ № 5. Суть їх полягає в тому, що кожен член робочої творчої
групи педагогів виконує подвійну роль: перша – функціональна, друга –
командна. Згідно з теорією становлення команди М. Белбіна виділяється вісім
командних ролей, якими й характеризується вся рольова різноманітність роботи
творчої групи педагогічного колективу.
Психологічна служба в школі керується принципами цілісності, професійнопедагогічної активності, взаємодії, розвитку, кожен з яких зорієнтований на
створення, функціонування й розвиток цілої взаємодіючої системи навчального
закладу. При цьому основною метою є вивчення рівня професійної
компетентності вчителя, його емоційного стану, рівня креативності.
30 жовтня 2013 р. для педколективу Костопільської ЗОШ № 4 було
проведено семінар-тренінг особистісного зростання з теми «Я успішний педагог
– я жінка!» (тренер – О. Г. Ставицька, керівник «Західно-української асоціації
арт-психологів та арт-терапевтів»).
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Принцип професійно-педагогічної активності має глибокий змістовний сенс
у міжатестаційний період, оскільки формує уявлення про педагога не лише як
про вчителя-предметника, а й як про педагога-психолога, професіонала у сфері
виховання і розвитку особистості.
Головними завданнями психолога в атестаційний період є:
 створення умов для психологічної підтримки педагога;
 допомога у розв’язанні особистісних та професійних проблем;
 вирішити проблем емоційного напруження педагога;
 надання рекомендацій педагогу, який атестується, та адміністрації.
Так, психолог Костопільської загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3,
О. Р. Янчук у міжатестаційний період проводить моніторинг “Вивчення
психологічних характеристик сучасного педагога”, результати якого згодом
висвітлюються на семінарі-практикумі “Дотримання вчителями норм поведінки,
педагогічної етики під час навчально-виховного процесу”. Крім того, психолог
співпрацює із методичними структурами інших освітніх округів, зокрема із
мобільними освітніми округами № 3 та № 5 учителів початкових класів та
методичною структурою педагогів-організаторів.
Сьогодні як ніколи гостро стоїть питання осмислення й пізнання буття,
створення нової філософії освіти, відкритої до таємниць життя людини, її
прагнень, життєвого потенціалу. Зважаючи на це, у навчальному закладі має
формуватися нова педагогіка – педагогіка компетентної, відповідальної людини.
Виходячи з цього, варто виділити такі форми роботи психолога в даному
напрямку:
 групові консультації;
 тренінги;
 спостереження за діяльністю вчителя на уроці;
 семінари;
 ділові ігри;
 індивідуальна психодіагностика та бесіди.
У Пісківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів діагностичний напрям
діяльності у роботі з учителями – це. Передусім, дослідження професійного
вигорання та стресостійкості. Поширеними методами роботи з педагогічним
колективом психолога М. Ю. Гаврилюк є: групова дискусія, проективний
малюнок, розігрування рольових ситуацій, тренінги тощо.
Джон Лере зауважував: «Кожен творчий шлях починається з проблеми. Це
супроводжується почуттям розчарування, тупим болем через нездатність
знайти відповідь. Ми працюємо натхненно, але в результаті опиняємось перед
стіною. І не знаємо, що робити далі…». У такому випадку існує ряд методик, які
можна використовувати для діагностики вчителя. Умовно їх можна поділити на
два блоки. До першого відносять методику «Професійної спрямованості
вчителя» Смейка, Кучера; методику «Визначення труднощів у становленні
117

контактів» В. Бойко; самотест «Шляхи саморозвитку»; особистісні
опитувальники (структури темпераменту Русалова, діагностика стратегії
розв’язання конфліктних ситуацій Д. Джонсона та Ф. Джонсона, Виявлення та
оцінка комунікативних й організаторських схильностей (КОС)). Другий блок
включає методику «Спілкування вчителя з учнями» З. Васильєвої; методику
«Судження»; опитувальники для екстреної оцінки діяльності вчителя.
Так, за роки багаторічних досліджень та роботи з педагогами практичний
психолог І категорії Костопільського ДНЗ № 3 «Сонечко» Г. В. Веремчук на
ярмарку педагогічної творчості 2013-2014 н.р. презентувала свій методичний
посібник «Екологія душі», зауважила, що психологічна служба однаковою мірою
має охоплювати учнів, батьків та педагогів. Щодо педагога то він у в структурі
психологічної служби школи є найбільш активним важелем, адже на нього
покладається
проведення
індивідуальної
психолого-педагогічної
(консультативної, коригувальної, виховної) роботи з учнями.
У нашому районні під час аналізу уроку спостерігається спільна діяльність
(аналіз) практичного психолога та заступника директора з виховної чи
навчальної діяльності. Таким чином, глибина та інформативність висновку
аналізу уроку буде більш детальна та розширена. З цією метою використовується
схема психолого-педагогічного аналізу уроку (за К. Тепляковою), що складається
із трьох блоків: І – аналіз навчальної діяльності та емоційного стану учнів на
уроці; ІІ – структура та динаміка уроку; ІІІ – аналіз діяльності вчителя на уроці.
Крім того, в загальноосвітніх навчальних закладах району під час проведення
корекціно-розвивальних та відновлювальних тренінгових занять практикується
ведення «Особистого щоденника педагога», а як наслідок – легко складається
діагностична карта психологічного супроводу педагогічного працівника під час
атестації.
На базі Костопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, Великолюбашської ЗОШ ІІІІ ступенів працюють мобільні соціально-психологічні пункти. У межах МСПП
№ 3 функціонує консультаційний пункт «Ви запитуєте – ми відповідаємо».
Проблемною темою 2013-2014 навчального року, над якою працювали практичні
психологи, які входять до МСПП № 3 є «Здійснення психолого-педагогічного
супроводу навчально-виховного процесу шляхом проведення моніторингового
дослідження» (мета – забезпечити психологічний супровід навчально-виховного
процесу). Упродовж 2013-2014 н. р. МСПП №3 було проведено три засідання
«круглого стола» практичних психологів із педагогами, тренінг-курс для
практичних психологів та вчителів молодшої ланки.
Важливе значення у роботі шкільного психолога відведено проблемі
психоемоційного стану педагога. Ця проблема на сьогоднішній день не є новою,
однак дуже актуальною. Починаючи з 1974 року, вийшло друком понад 2500
статей і книг, присвячених вивченню синдрому професійного вигорання. Однак
переважна їх більшість – описового й епізодичного характеру. Літератури, яка б
розкривала науково-практичні дослідження в цій галузі ще недостатньо. Нині він
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має вже діагностичний статус у «Міжнародній класифікації хвороб – 10»: «Z 73
– проблеми, пов'язані з труднощами управління власним життям».
За загальним визнанням спеціалістів педагогічна діяльність – це один із видів
професійної діяльності, який найбільше деформує особистість людини.
Комплекс економічних проблем, що сьогодні склалися (невисока заробітна
плата, недостатня технічна забезпеченість тощо), а також соціальноекономічних, пов’язаних із падінням престижу педагогічної професії, робить
працю вчителя надзвичайно психоемоційно напруженою. Крім того, не секрет,
що зі збільшенням педагогічного стажу роботи в учителів знижуються показники
як фізичного, так і психічного здоров’я.
Процес вигорання виникає в результаті внутрішнього накопичення
негативних емоцій без відповідної «розрядки» і розвивається поступово. При
досягненні піку емоційної напруги організм починає захищати себе. Спочатку у
«вигораючого» починає зростати напруга у спілкуванні. Далі емоційна перевтома
переходить у фізичну, людина не відчуває в собі сил для виконання навіть
дріб'язкових справ, доводиться докладати чимало зусиль, щоб примусити себе
приступити до роботи. Така втома може провокувати стан пригніченості, апатію,
спалахи роздратування, відчуття постійної напруги, дискомфорту. Швидше
«вигорають» працівники зі слабкою нервовою системою і ті, хто має
інтровертований характер.
На жаль, у житті ми не завжди маємо змогу робити тільки те, що нам
подобається чи приносить радість. А робота без радості пришвидшує вигорання
в багато разів. Якщо ж користуватися настановою «Не можеш робити те, що
любиш – навчись любити те, що робиш», то ніяке професійне вигорання нам не
загрожуватиме!
Адекватне ставлення до роботи і відведення їй належного місця в житті –
найкраща профілактика професійного вигорання.
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Додаток 1
Симптоми професійного вигорання
Психофізичні симптоми:
 почуття постійної, неминаючої втоми не тільки ввечері, а й зранку,
відразу ж після сну (синдром хронічної втоми);
 відчуття емоційного і фізичного виснаження;
 зниження сприйнятливості та реактивності на зміни зовнішнього
середовища (відсутність реакції цікавості та страху);
 загальна астенізація (слабість, зниження активності, погіршення біохімії
крові та гормональних показників);
 часті безпричинні головні болі, постійні розлади шлунково-кишкового
тракту;
 різка втрата чи різке збільшення ваги;
 повне чи часткове безсоння (швидке засипання і відсутність сну рано
вранці, починаючи з 4 години, або ж навпаки – нездатність заснути до 2-3 години
ночі, а як наслідок – «важке» пробудження вранці);
 постійний загальмований, сонливий стан і бажання спати протягом
усього дня;
 задишка або порушення дихання при фізичному чи емоційному
навантаженні;
 помітне зниження зовнішньої і внутрішньої сенсорної чутливості:
погіршення зору, слуху, нюху і дотику, втрата внутрішніх, тілесних відчуттів.
Соціально-психологічні симптоми:
 байдужість, нудьга, пасивність і депресія (знижений емоційний тонус,
почуття пригніченості);
 підвищена дратівливість на незначні, дрібні події – часті нервові «зриви»
(вибухи невмотивованого гніву чи відмова від спілкування, «відхід у себе»);
 постійне переживання негативних емоцій, для яких у зовнішній ситуації
причин немає (почуття провини, невпевненості, образи, підозри, сорому);
 почуття неусвідомленого занепокоєння і підвищеної тривожності;
 почуття гіпервідповідальності та постійний страх, що щось «не вийде»,
або з чимось не вдасться впоратися;
 загальна негативна установка на життєві і професійні перспективи (типу
«Як не намагайся, все одно нічого не вийде»).
Поведінкові симптоми:
 відчуття, що робота стає все важчою і важчою, а виконувати її – все
складніше і складніше;
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 помітна зміна робочого режиму дня (людина рано приходить на роботу і
пізно йде або навпаки – пізно приходить на роботу і рано йде);
 незалежно від об'єктивної необхідності працівник постійно бере роботу
додому, але вдома її не робить;
 керівник відмовляється від прийняття рішень, формулюючи різні
причини для пояснень собі й іншим;
 відчуття, що все марно, зневіра, зниження ентузіазму стосовно роботи,
байдужість до результатів;
 невиконання важливих, пріоритетних завдань, «застрягання» на дрібних
деталях, витрата більшої частини робочого часу на погано усвідомлюване чи
неусвідомлюване виконання автоматичних і елементарних дій;
 дистанціювання від співробітників і учнів, підвищення неадекватної
критичності;
 зловживання алкоголем, різке зростання викурених за день цигарок,
вживання наркотиків.

Наталія Поліщук, методист комунальної установи «Корецький
районний методичний кабінет» Корецької районної ради
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У
МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД
Сучасна школа потребує вчителя нового типу, який володіє високою
фаховою кваліфікацією та професійною культурою, здатний об'єктивно
осмислювати педагогічні явища і факти, критично оцінювати й творчо
перетворювати педагогічну дійсність. Це пов'язано, насамперед, із проблемами
саморозвитку особистості та творчою самореалізацією педагога, новими
концептуальними підходами до реформування загальної середньої освіти.
Удосконалення якості навчання та виховання в сучасній школі
безпосередньо залежить від рівня підготовки педагога. Суспільство завжди
висувало й надалі висуватиме до вчителя найвищі вимоги. Для того, щоб учити
інших, потрібно знати більше, ніж вони. Учитель повинен знати не тільки свій
предмет і володіти методикою його викладання, а й бути обізнаним з іншими
науками,
різними
сферами
суспільного
життя,
орієнтуватися
в
сучасній політиці та економіці.
Модель сучасного вчителя передбачає готовність до застосування нових
освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому
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пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а
формуються у щоденній учительській праці.
У сьогоднішніх реаліях безперервна освіта педагога в міжатестаційний
період виходить за межі суто курсової підготовки. Розвиток його професійної
компетентності відбувається безперервно.
Забезпечити професійне зростання педагогічних працівників упродовж
життя можна за умови створення належного науково-методичного супроводу,
мережевої взаємодії та співробітництва методичних служб усіх рівнів,
навчальних закладів, громадських педагогічних організацій, поетапного
планування всіх видів діяльності з педагогами.
Для цього необхідно створити наступні умови:
- раціональний розподіл роботи між працівниками закладу з
урахуванням їхньої кваліфікації, досвіду та ділових якостей;
- визначення найефективніших форм і методів керівництва, які відповідають
особливостям роботи навчального закладу та діловим якостям адміністрації;
- забезпечення оптимальної організації навчально-виховного процесу;
- забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників навчальновиховного процесу, створення здорової творчої атмосфери в педагогічному
колективі;
- забезпечення доцільного використання навчально-матеріальної бази та
створення сприятливих умов для її поповнення в умовах ринкових відносин;
- справедлива оцінка діяльності педагога під час атестації та в
міжатестаційний період.
Принципи професійного розвитку педагогічних кадрів передбачають:
- компетентнісний підхід до розвитку професіоналізму педагогів та
керівників навчальних закладів;
- неперервність професійного зростання;
- формування здатності керівників та педагогів працювати в інноваційному
середовищі;
- спрямованість на опанування методів самостійного пошуку знань у різних
сферах науки та культури, теорії та практики;
- забезпечення партнерства та професійної взаємодії у процесі навчання;
- рефлексія педагогами результатів навчання та власного практичного
досвіду;
- діагностика та моніторинг рівня розвитку професіоналізму.
Робота з педагогами потребує чіткого визначення:
- на якому рівні професійної компетентності знаходиться конкретний
учитель у даний час;
- чи здатний він до професійного зростання;
- чи здатний він до самоосвітньої діяльності;
- якої саме методичної допомоги він потребує тощо.
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Професійна некомпетентність є значним недоліком у будь-якій професії,
оскільки вона є причиною претензій і нарікань.
Компетентність – міра відповідальності знань, умінь і досвіду осіб певного
соціально-фахового статусу реальному рівню складності виконуваних ними
завдань і розв`язуваних проблем.
Комунальна установа «Корецький районний методичний кабінет» велику
увагу приділяє науково-методичному забезпеченню, вдосконаленню форм і
методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжкурсовий період.
На даний час у системі освіти Корецького району нараховується до 10 ДНЗ,
25 ЗНЗ, 14 НВК. У психологічній службі системи освіти працює 17 осіб: 1–
методист, 14 – шкільних психологів, 2 – соціальних педагоги.
Проблемна тема психологічної служби району – «Створення умов для
всебічного розвитку самореалізації вчителя і учня в системі навчання і виховання
підростаючого покоління».
Моделюванню структури, визначенню змісту, форм і методів організації цієї
роботи передують діагностичне анкетування, вивчення інтересів, запитів і
практичних потреб педпрацівників, аналіз стану навчально-виховної роботи,
результатів атестації вчителів.
Вивчення роботи педагогічних кадрів на діагностичній основі дозволяє
здійснювати інноваційний методичний супровід педагога у міжкурсовий період
щодо формування траєкторії власної професійної діяльності, саморозвитку
особистості, її самовдосконалення.
Складовими системи роботи з педагогами є:
- науково-методична та практична їх підготовка до організації методичної
роботи шляхом: своєчасного проходження курсів; навчання на постійно діючих
семінарах різних рівнів; участі у конференціях;
- моделювання структури роботи з педагогами певного фаху;
- забезпечення координації плану роботи самоосвіти педагогів;
- реалізація творчого підходу до організації та проведення роботи з
педагогами.
Методи, форми, моделі професійного розвитку педагогів передбачають:
- наставництво;
- семінари;
- майстер-класи;
- конференції;
- самоосвіту;
- використання методу проектів;
- проведення експериментальних досліджень;
- модель кооперативного навчання;
- виконання вчителем нових ролей;
- застосування рефлексивного методу, узагальнення досвіду;
- використання портфоліо як форми професійного розвитку.
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Форми методичної роботи з педагогами передбачають проведення засідань
методичного об’єднання, які розглядають питання щодо підвищення власної
психологічної і професійної компетентності, опанування інноваційними
методами і технологіями надання психологічних і соціальних послуг,
інформаційно-методичного забезпечення системи управління освітою
(профілактика та усунення факторів негативного впливу освітнього середовища
на розвиток особистості учнів), а також розробка та запровадження
психологічних програм і проектів, спрямованих на профілактику асоціальних
явищ, труднощів в адаптації, порушень у поведінці.
Однією з форм роботи з педагогічними працівниками є проведення
семінарів-практикумів, участь у заняттях школи молодого педагога, на яких
розглядаються актуальні питання психологічного спрямування.
Особлива увага приділяється наставництву. За новопризначеними
педагогами закріплюються наставники. Взаємовідвідування заходів, їх аналіз,
допомога наставника у складанні плану роботи, прийнятті правильного рішення
в складних ситуаціях, передача умінь і навичок організації соціальнопсихологічної роботи прискорюють професійне становлення молодого педагога.
Здійсненню чіткого контролю за виконанням щоденних планів роботи
молодих педагогів сприяють методичні наради. Однією з поширених форм
методичної роботи є групові та індивідуальні консультації.
Одним із найбільш ефективних засобів підвищення професійної
компетентності вчителя є самоосвітня діяльність педагога.
Самоосвіта педагога – це провідна форма вдосконалення професійної
компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні
знань, свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця: адаптація
індивідуальних якостей до вимог педагогічної діяльності; узагальнення досвіду
шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на
саморозвиток та самовдосконалення особистості; задоволення власних інтересів
і об’єктивних потреб освітнього закладу.
Професійне самовдосконалення педагога передбачає активну участь у
різноманітних методичних заходах, що проводяться в навчальному закладі та
районі.
Стимулювання діяльності творчого вчителя – однією з функцій адміністрації
школи. Причому можна виділити зовнішні стимули, які сприяють розвитку
творчої активності, які є провідними. Для вчителя, на мою думку, особливо
великого значення набувають такі стимули, як повага жителів міста чи села,
членів колективу, співпраця з учнями і колегами, доброзичливі стосунки з
адміністрацією, підвищення кваліфікації, творча атмосфера у колективі,
використання досвіду інформаційної діяльності тощо.
Не останню роль серед умов, що впливають на розвиток творчої особистості,
відіграють морально-психологічні умови у школі – відсутність конфліктів,
атмосфера взаємоповаги один до одного, пошани й гордості за свою професію,
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підтримка керівника, який зуміє розгледіти творчі здібності вчителя, підтримати
його і спрямувати його діяльність у потрібне русло. Навчання вчителя ніколи не
повинно зупинятися чи закінчуватися. Адже ще К. Ушинський зазначав:
«Учитель живе до тих пір, доки вчиться, як тільки він перестає вчитися – в ньому
вмирає вчитель».
Сьогодні педагоги повинні розуміти: бути професіоналом – означає бути в
постійному пошуку, зростанні, розвитку. Праця педагога відрізняється високою
мобільністю, надзвичайною складністю, вимагає від нього глибоких та
різнобічних, наукових, професійних знань, умінь, навичок, що становлять основу
професійної компетентності.
Підвищення професійної компетентності педагога – запорука успішного
реформування системи освіти в цілому.
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СЕКЦІЯ ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Лукашук Лариса Миколаївна, методист Рівненського міського
методичного кабінету
РЕАЛІЗАЦІЯ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
У травні 2012 року набрав чинності Базовий компонент дошкільної освіти
(нова редакція) – Державний стандарт дошкільної освіти України. У ньому
зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня
освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарний кінцевий
показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.
«Дошкільна освіта як перша самоцінна ланка має гнучко реагувати на
сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною
інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал,
орієнтуватися на загальнолюдські та національні цінності», – зазначено в
документі.
Спеціалісти з дошкільного виховання м. Рівного цілеспрямовано працюють
над реалізацією завдань Базового компонента дошкільної освіти. Для вихователів
міста проведено засідання методичних об’єднань з питань формування
соціально-комунікативної,
художньо-продуктивної,
математичної
та
компетенцій дошкільників, спрямованих на реалізацію завдань освітніх ліній
Базового компонента. Майже в усіх закладах старші дошкільні групи у 2012-2013
н. р. розпочали роботу за Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку
«Впевнений старт».
Вихователі-методисти ДНЗ обговорили та провели з педагогами
порівняльний аналіз завдань Програми «Впевнений старт» та Програми для
першого класу.
У місті впроваджується кращий досвід закладів з питань забезпечення
взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнів 1 класу з
метою наступності дошкільної і початкової освіти. Опорними закладами
визначено НВК № 1 та НВК № 37.
З метою подальшої реалізації завдань БКДО вихователям-методистам ДНЗ у
роботі з педагогічними кадрами доцільним стане використання «методу
проектів», що розробив французький педагог та мислитель Селістен Френс
(1896-1966).
Проект – цільовий акт діяльності, спрямований на розв’язання певної
проблеми, орієнтований на самостійну діяльність (індивідуальну, парну,
групову), яку виконують упродовж визначеного відрізка часу.
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Мета проекту – розв’язання проблеми задля досягнення конкретних
результатів, що фіксують кількісними та якісними показниками (Г. Сазоненко).
В основі методу проектів – креативність, уміння орієнтуватися в
інформаційному просторі й самостійно конструювати свої знання
(М. Романовська).
Метод проектів – раціональне поєднання теоретичних знань, їхнього
практичного застосування у розв’язанні конкретних проблем навколишньої
дійсності. Вибір теми проектної майстерності залежить від наявності проблеми
(Г. Степанова).
Проектний підхід у системі методичної роботи
створює умови для самореалізації творчого педагога, який може ефективно
й самостійно діяти та відчуває в цьому потребу.
Метод проектів як форма організації методичної роботи активно
використовується на практиці.
Реалізація проекту, на відміну від програми, передбачає варіативне поле
можливих форм реалізації проектного задуму, в ньому передбачено пункти
варіативного розвитку подій, які дають змогу реалізувати кілька сценаріїв
розвитку освітньої системи.
Порівнюючи програмний і проектний підходи, В. Логвін, С. Набой
зазначають, що «будь-які дії в межах програми орієнтуються на досягнення
певної заздалегідь поставленої мети, реалізацію окресленої моделі й
перевіряються на відповідність їм, а отже, для конкретного педагога вони
здебільшого мають виконавський характер.
У межах проектного підходу дія завжди є ініціативною і сприймається як
потенційний ресурс, важлива цінність системи, від якої очікується позитивний
вплив.
Водночас дія не буває однобічною – розвиток системи є наслідком і умовою
розвитку кожного суб’єкта діяльності, кожного елемента системи».
Метод проектів переважно розглядається як педагогічна технологія.
Метод проектів як технологія має сім технологічних етапів
(за В. Гузєєвим):
1. Постановка цілей: виявлення проблеми, суперечностей, формулювання
завдань.
2. Обговорення
можливих
варіантів
дослідження,
порівняння
передбачуваних стратегій, вибір способів.
3. Самоосвіта й актуалізація знань у процесі консультативної допомоги
педагога.
4. Продумування ходу діяльності, розподіл обов’язків.
5. Дослідження: розв’язання окремих завдань, компонування тощо.
6. Узагальнення результатів і висновки.
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7. Аналіз успіхів і помилок.
Отже, аналізуючи окремі визначення, поняття різних авторів, вважаємо
доцільним для використання в роботі з педагогічними кадрами ДНЗ проект
вивчення та реалізації нової редакції Базового компонента дошкільної освіти.
Подаємо один із варіантів проекту та алгоритм його реалізації.
Проект вивчення та реалізації нової редакції БКДО
Керівник проекту – вихователь-методист ДНЗ.
Учасники проекту – педагоги.
Тип проекту:
 за тривалістю проведення – довготривалий;
 за домінуючою діяльністю – практично орієнтований;
 за характером контактів – внутрішній;
 за кількістю учасників – груповий.
Мета проекту:
 ознайомити учасників зі структурою та змістом нової редакції Базового
компонента дошкільної освіти;
 інформувати педагогів щодо нововведень;
 формувати професійну компетентність, психологічну грамотність,
пізнавальну активність педагогів;
 визначити шляхи, методи та прийоми, що сприятимуть реалізації завдань
Базового компонента;
 розвивати вміння працювати за новим Державним стандартом
дошкільної освіти;
 спонукати педагогів до творчого пошуку, обміну досвідом, вміння
працювати в групах;
 створити відповідні умови та налаштувати педагогів на творчу
діяльність.
Очікувані результати:
 вивчення змісту БКДО;
 вироблення вміння організовувати життєдіяльність дітей за завданнями
Базового компонента;
 усвідомлення необхідності нововведень;
 підвищення фахового рівня педагогів, їх емоційно-пізнавальної
активності.
Алгоритм організації роботи за проектом:
І етап – підготовчий (діагностико-прогностичний).
1. Обговорення мети та завдань, очікуваних результатів проекту.
(виступ вихователя-методиста ДНЗ)
2. Діагностика педагогів.
Діагностика знань змісту Базового компонента дошкільної освіти"
(нова редакція)
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Інструкція. Відповідаючи на запитання, із трьох запропонованих варіантів
відповіді, необхідно обрати один і записати його. Наприклад: 1а, 2б, 3в.
1. Продовжіть речення:
Базовий компонент дошкільної освіти – це…
а) Державний стандарт дошкільної освіти України;
б) Методичні рекомендації для вихователів;
в) Закон України у галузі освіти.
2. Назвіть освітні лінії інваріантної складової Базового компонента:
а) "Фізичний розвиток", "Соціально-моральний розвиток", "Емоційноціннісний розвиток", "Пізнавальний розвиток";
б) "Природа", "Культура", "Люди", "Я Сам";
в) "Особистість дитини", "Дитина у соціумі", "Дитина у природному
довкіллі", "Дитина у світі культури", "Гра дитини", "Мовлення дитини", "Дитина
у сенсорно-пізнавальному просторі".
3. Які освітні лінії включає варіативна складова Базового компонента?
а) "Іноземна мова", "Хореографія", "Шахи";
б) "Мовленнєве спілкування", "Логіко-математичний розвиток", "Фізичне
виховання";
в) "Праця", "Гра", "Дозвілля".
4. Чим завершується кожна освітня змістова лінія Базового
компонента?
а) характеристикою загальних особливостей вікового періоду;
б)узагальненим визначенням результату освітньої роботи - сформованістю
певного виду компетентності;
в) освітніми завданнями.
5. Чи є обов’язковою інваріантна складова Базового компонента для
ДНЗ?
а) так, є обов'язковою;
б) частково;
в) ні.
6. В яку половину дня реалізується інваріантна складова Базового
компонента?
а) протягом дня;
б) у першу половину дня;
в) у другу половину дня.
7. Хто є стрижнем кожної освітньої лінії Базового компонента?
а) вихователь;
б) батьки;
в) дитина, її особистісний розвиток.
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Обробка та інтерпретація результатів
Підрахуйте набрані бали, користуючись таблицею:
1.
а) 3 бали
б) 0 балів
в) 0 балів
2.
а) 0 балів
б) 0 балів
в) 3 бали
3.
а) 3 бали
б) 0 балів
в) 0 балів
4.
а) 0 балів
б) 3 бали
в) 0 балів
5.
а) 3 бали
б) 0 балів
в) 0 балів
6.
а) 0 балів
б) 3 бали
в) 0 балів
7.
а) 0 балів
б) 0 балів
в) 3 бали
21-18 балів.
Якщо Ви відповіли на запитання і набрали зазначену кількість балів, то це
означає, що Ви досконало обізнані із Базовим компонентом і готові до реалізації
його завдань.
15-12 балів.
Якщо Ви відповіли на запитання і набрали зазначену кількість балів, то це
означає, що Ви недостатньо обізнані із Базовим компонентом, що не дозволяє
Вас у повній мірі реалізувати його завдання.
9-0 балів.
Якщо Ви відповіли на запитання і набрали зазначену кількість балів, то це
означає, що Ви не обізнані зі змістом Базового компонента і не готові реалізувати
його завдання.
ІІ етап – організаційний.
1. Визначення шляхів розв’язання проблеми. Можливі форми роботи:
 опрацювання нової редакції БКДО;
 опрацювання літератури, статей, журналів галузевої преси;
 проведення семінарів, консультацій, семінарів-практикумів, «круглих
столів» тощо (див. форми роботи з педагогами);
 зустрічі з науковцями, колегами з інших ДНЗ чи міст;
 робота творчої групи над даною проблемою;
 педагогічні читання, на яких педагоги ознайомлюються із публікаціями
за Базовим компонентом).
2. Складання власних планів роботи педагогами з реалізації завдань
проекту (робота над проектом).
3. Розподіл обов’язків між членами групи.
4. Міркування педагогів щодо узагальнення результатів роботи.
 буклети;
 методичні рекомендації;
 зразки планування організації життєдіяльності дітей з урахуванням
завдань БКДО;
 дайджест.
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ІІІ етап – діяльнісний.
1. Виконання завдань членами проекту за власними планами.
2. Анкетування з метою виявлення професійних запитів та потреб
педагогів.
Примірні запитання анкети:
 В чому вбачаєте проблему щодо впровадження завдань Базового
компонента в практику роботи?
 Що необхідно для її розв’язання?
 Яка допомога необхідна від вихователя-методиста ДНЗ? Колег?
 Чи зможете впоратися із поставленими завданнями самостійно?
 Які, на вашу думку, існують шляхи реалізації завдань Базового
компонента?
3. Форми роботи з педагогами:
 консультації «Інтеграція освітнього процесу», «Дитина пізнає світ»;
 теоретичний семінар «Базовий компонент – Державний стандарт
дошкільної освіти України»;
 семінар-практикум «Реалізація завдань нової редакції БКДО в практику
роботи ДНЗ»;
 навчальний тренінг «Базовий компонент та ключ до нього»;
 «круглий стіл» «Засади нового БКДО»;
 практичний семінар «Календарне планування роботи з урахуванням
освітніх ліній»;
 калейдоскоп знахідок (виставка дидактичних посібників, методичної
літератури, які сприяли б реалізації завдань БКДО);
 скринька цікавих думок, вражень (допомога педагогам у роботі з
літературою, обмін думками, враженнями, аналіз власних планів та їх реалізації);
 експрес-поради.
ІV етап – узагальнювально-підсумковий.
1. Аналіз та узагальнення результатів.
Презентація методичних рекомендацій, порад.
2. Звіт груп. Захист проектів.
3. Оцінювання результатів діяльності.
Сподіваємося, що розумне поєднання традиційних підходів та інновацій у
роботі з педагогічними кадрами забезпечить ефективну реалізацію завдань,
визначених у новій редакції Базового компонента дошкільної освіти, сприятиме
розвитку творчості вихователя, підвищенню його фахової майстерності та рівня
педагогічної кваліфікації.
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Маслюк
Наталя
Миколаївна,
Рівненського ДНЗ № 41

вихователь-методист

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ В УМОВАХ
МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Сучасний вихователь має чітко усвідомити цінність освіти та виховання,
бути здатним до розуміння і сприйняття різних думок, напрямів, течій, творчо
втілювати нові ідеї. Компетентному фахівцю мають бути притаманні принаймні
три відмінні якості:
 ефективність на робочому місці (продуктивність, якість, здатність до
змін, внесок у досягнення загальних цілей дошкільного навчального закладу);
 мобільність у процесі самовдосконалення;
 розвиток персональних рис і загальних ключових навичок, необхідних
для успішної роботи з дітьми. Для цього йому слід забезпечити свободу дій і
незалежність у використанні конкретних методик, стимулювати прагнення до
змін, сприяти розвитку творчого інноваційного потенціалу, високого культурноестетичного рівня, освіченості.
Методична робота має бути пошуково-дослідницькою, а не просвітницькопропагандистською чи інформативною. Чим зумовлена переорієнтація
методичної роботи в дошкіллі?
По- перше, згадаймо слова С. Русової: « Дошкільне виховання постійно йде
вперед, оскільки розвивається психологія, оскільки росте, змінюється і практика
дошкільного виховання… Садівниця мусить іти вперед, прислухаючись… до
нових гасел, які пролунають у справі виховання відповідно до певних настроїв,
течій суспільного життя».
По-друге, така переорієнтація зумовлена нормативними документами, які
визначають концептуально нові напрями в навчально-виховній роботі з дітьми.
Основний документ розвитку освіти в Україні, яким є Національна доктрина
розвитку освіти, передбачає запровадження особистісно орієнтованих
навчально-виховних технологій. На це спрямовують і зміст Базового компонента
дошкільної освіти в Україні, й основні положення Закону України «Про
дошкільну освіту».
По-третє, на це впливають інновації в освіті.
Одним з основних завдань керівників усіх ланок дошкільної освіти є
плекання творчої особистості дошкільного працівника. Відповідно до
особистісно орієнтованого підходу до методичної роботи необхідно реалізувати
не лише бажання, а й здібності кожного педагога. У зв’язку з цим доцільно
провести діагностування педагогічних працівників за рівнем пізнавальних
здібностей, скориставшись психолого-педагогічними тестами та допомогою
психолога.
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Обираючи особистісно орієнтовану модель у роботі з педагогічними
працівниками, в методичній роботі різних рівнів (районній, міській,) варто
керуватися
такими
принципами:
систематичності,
концептуальності,
перспективності, компетентності, особистісної спрямованості. Це дасть змогу
створити атмосферу, в якій кожен педагог прагнутиме до професійного
удосконалення.
Провідне значення слід надати науково-теоретичній та практичній
підготовці.
Як свідчить досвід, без глибоких теоретичних знань і системи практичних
навичок лише любов до дітей не зможе розвинути в педагогів інтелектуальні
здібності та високий професіоналізм. Тому під час підготовки педагогічних
працівників з орієнтацією на компетентність важливо врахувати:
- рівень знань і умінь фахівця;
- критерії ефективності виконання професійної роботи;
- ситуації, які моделюють шляхи забезпечення ефективності навчальновиховного процесу.
Надзвичайно важливим для керівника дошкільного закладу є формування
навичок самостійної роботи, яка починається з уміння аналізувати та самостійно
оцінювати результати праці, а також з активізації внутрішнього стимулу до
постійного поповнення знань. Це підґрунтя для виникнення професійного
інтересу. Він є першою життєвою потребою для особистості, спонукає до
оволодіння професійними знаннями, навиками, вміннями, реалізації своїх
здібностей. Із цією метою доцільно рекомендувати вихователям:
 систематично ознайомлюватися з психолого-педагогічною літературою,
здійснювати пошук відповідної інформації;
 вивчати досвід колег, відвідуючи заняття;
 поглиблено працювати над певною темою, проблемою, проектом;
 брати участь у різних формах методичної роботи;
 активізувати пошукову діяльність;
 розробляти власні методики, дидактичні матеріали;
 готувати статті, реферати, доповіді;
Суттєвим для педагога-дошкільника є вміння працювати з інформацією,
шукати й застосовувати її на практиці. Орієнтований алгоритм роботи з нею
може бути таким:
 добір;
 аналіз;
 класифікація;
 систематизація;
 створення інформаційного банку даних з освітянських дошкільних
проблем;
 визначення форми реалізації інформації.
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Отже, сучасний вихователь має знати основи трудового законодавства;
нормативні документи, які стосуються дошкільної освіти; мету, напрями,
завдання дошкільної освіти; особливості розвитку особистості дитини даного
віку; сучасні тенденції, підходи, технології виховання та розвитку дошкільників;
традиції народу; правила безпечної поведінки для дорослих та дітей; принципи,
методи та засоби педагогічного впливу на вихованців; оволодіти психологією та
етикою спілкування як з дорослими, так і з дітьми. Крім того, вміти
опрацьовувати документи про освіту, вибирати суттєве. Головне – вміти
аналізувати процес розвитку та виховання дошкільників; здійснювати
індивідуальну роботу з дітьми; оцінювати власну діяльність, бути
самокритичним; створювати позитивний емоційний мікроклімат у групі;
спонукати дітей до творчості.
Зважаючи на це, методичні служби в роботі з педагогічними
працівниками мають спрямувати зусилля на:
- вивчення рівня готовності до роботи в нових умовах;
- забезпечення умов для професійного зростання;
- створення професійного інформаційного та освітньо-методичного
середовища;
- популяризацію сучасних освітніх технологій у дошкіллі;
- інформаційно-методичну підтримку нових форм, методів і засобів
навчання та виховання;
- опрацювання елементів освітніх технологій;
- корекцію напрямів самоосвітньої роботи;
- опанування методикою вивчення, узагальнення та популяризації
педагогічного досвіду;
- пошук і підтримку молодих творчих та обдарованих педагогів;
- розвиток контактів та співробітництва педагогів різних регіонів;
- надання консультативної допомоги.
З метою реалізації означених вище завдань під час складання річного плану
варто розробити Комплексну цільову програму, що містить вступ, теоретичне
обґрунтування, план дій і перелік необхідних умов для реалізації. Вона може бути
окремим документом, частиною річного плану або плану розвитку ДНЗ. Як
правило, програма затверджується педагогічною радою й конкретизується у
планах методичних об’єднань та інших документах.
Професійна підготовка може здійснюватися за модульним принципом.
Модуль відображає завершений обсяг інформації про державні нормативні
освітянські документи, наукову психолого-педагогічну літературу, що
стосується проблем розвитку та виховання особистості дитини дошкільного віку.
Отже, для підвищення рівня професійної компетентності фахівців роботу
методичних служб усіх рівнів із педагогічними працівниками можна
згрупувати в кілька змістових модулів:
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а) інформаційний, спрямований на: доведення до педагогів нормативноправових і державних документів про особливості розвитку сучасних дітей;
ознайомлення з психолого-педагогічною та методичною літературою, теоріями
вітчизняних та зарубіжних педагогів минулого, сучасними технологіями та
інноваціями в освітній галузі;
б) змістовий, мета якого – підготувати педагога до активного самостійного
навчання. Важливими завданнями є формування навичок критичного мислення
та оцінювання власного досвіду, продумування й укладання програми
самовдосконалення.
в) практичний дасть змогу педагогам реалізувати теоретичні положення у
практичній площині та бути їх активним учасником.
Творчо організована методична робота сприяє професійному зростанню
педагогів, стимулює їх до збагачення та ефективного використання професійних
знань, допомагає аналізувати власну діяльність, самовдосконалюватися. У
результаті матимемо духовно розвинену особистість, творчого педагога, творче
методичне об’єднання, творчого керівника дошкільного закладу, творчого
вихователя, який спрямовуватиме зусилля на всебічний творчий розвиток
особистості дитини.

Ройтерова
Ірина
Дубенського ДНЗ № 3

Миколаївна,

вихователь-методист

КОМПЕТЕНТНІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ
Нові тенденції в системі дошкільної освіти, пов’язані із упровадженням у
практику роботи Програми «Українське дошкілля», вимагають нових підходів до
організації діяльності дошкільного навчального закладу та зміни мислення
педагогів.
Методична робота у дошкільному навчальному закладі спонукає вихователя
до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню
педагогічного колективу знахідками, допомагає молодим вихователям
переймати майстерність у досвідчених колег.
Завдання методичної роботи полягає у створенні такого освітнього простору
в закладі, за якого повністю реалізовано творчий потенціал педагогічного
колективу і кожного зокрема.
Фахівець, який сьогодні працює з дітьми, має володіти сучасними
педагогічними
технологіями.
Тож
намагаємося
використовувати
135

найрізноманітніші форми й прийоми роботи із вихователями, які допомагають
розкрити їх творчий потенціал, спонукають до роботи по-новому.
Відповідно до наказу № 145 від 29 серпня 2013 р. «Про організацію
методичної роботи», в закладі використовуються такі форми методичної роботи:
- масові;
- групові;
- індивідуальні;
Форми організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі
досить динамічні. Вибір конкретної з них залежить від:
• завдань, над якими працює дошкільний навчальний заклад;
• якості аналізу результатів діагностування педагогів;
• матеріально-технічних можливостей закладу;
• інноваційної відкритості;
• особливостей організації освітнього процесу з дітьми;
• морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
• активності педагогів та керівництва;
• педагогічної культури вихователів.
Робота із педагогічними працівниками проводиться диференційовано, на
діагностичній основі.
При організації методичної роботи намагаюся поєднувати наукові,
методологічні, дидактичні та психологічні підходи, що сприяють формуванню
компетентнісно-діяльнісного підходу до підвищення професійної майстерності
педагогів, поліпшенню їх методичної підготовки, перенесенню акценту з
інформаційного на методологічний аспект.
Із метою підвищення фахової майстерності педагогів у закладі
використовується широкий спектр структурних форм методичної роботи.
Структура методичної роботи із педагогічними кадрами дошкільного
навчального закладу № 3
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Методична рада
Масові

Педагогічна рада

Нарада при
керівникові
Виставки
Науково-практичний
семінар з реалізації
науково-методичної
проблемної теми

Групові

Індивідуальні

Творча група

Самоосвіта

Теоретичний
семінар

Консультування

Семінарпрактикум

Наставництво

Динамічна група

Атестація

Фестиваль
педагогічної
творчості

Курси підвищення
кваліфікації

Детальніше хочу зупинитися на роботі динамічної групи.
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Робота динамічної групи є спланованою, але участь у ній беруть ті педагоги,
які цікавляться даною темою. Керівником динамічної групи є практичний
психолог.
На цей рік у нас визначені наступні теми:
• «Абетка психологічного здоров’я дітей».
• «Психокорекційне малювання з емоційними дітьми».
• «Психологічний клімат педагогічного колективу».
Теми визначали на основі роботи психолога.
Заняття даної групи проходять за таким алгоритмом:
1. Теоретичні знання з досліджуваної теми.
2. Моделювання типових ситуацій.
3. Пошук причин та шляхів подолання.
4. Розробка алгоритму розв’язання даних ситуацій.
5. Розробка стратегії спільної роботи закладу та родини з подолання певної
проблеми.
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Проведення даних занять вимагає попередньої спільної роботи вихователяметодиста та практичного психолога, оскільки в процесі роботи даної структури
використовуються інтерактивні форми роботи, зокрема:
- ділові ігри;
- рольові ігри;
- робота в мікрогрупах;
- «мозковий штурм»;
- «коло ідей»;
- дебати;
- «атака думок»;
- журналіське інтерв’ю (хто? що? де? як? коли? чому?).
Поширенню ефективного педагогічного досвіду, підвищенню професійної
компетентності сприяє проведення фестивалю педагогічної майстерності, який
щорічно проводиться в дошкільному закладі. Проведення фестивалю вимагає
серйозної, творчої підготовки вихователів. Під час проведення ми маємо
можливість спостерігати:
- тип заняття в розрізі вікових груп (тема одна, але завдання інші);
- як реалізовуються ключові компетентності дитини у навчальновиховному процесі;
- формування вміння вихователя здійснити самоаналіз проведеного
заняття. Якщо вихователь вміє зробити самоаналіз, то він усвідомлює свої
недоліки і бачить шляхи їх усунення.
У цьому навчальному році був проведений фестиваль із теми «Інтегровані
заняття як форма узагальнення і систематизації знань дошкільників» і в рамках
даного фестивалю ми організували:
1. Перегляд заняття у 12 вікових групах.
2. Обговорення заняття з детальним самоаналізом та аналізом.
3. Виставку посібників із творчою презентацією.
Вихователь моделює фрагмент заняття з використанням даного посібника.
Посібники вносяться в каталог, тому вихователі, готуючись до заняття, мають
готовий матеріал.
Ефективною є робота семінару-практикуму з елементами тренінгу з теми
«Впровадження у практику педагогічних технологій та оптимальне
життєзабезпечення дитини в дошкільному закладі». Дана форма роботи дає змогу
розширити ділове неформальне спілкування педагогів із проблеми. На семінарі
ми використовуємо різноманітні форми роботи:
- бенефіс педагога;
- «мозковий штурм»;
- фронтальні ігри;
- тренінги з участю психолога;
- експериментально-пошукові досліди;
- дискусії;
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- методичну естафету;
- колективні презентації.
Підвищенню професійної компетентності наших працівників, розвитку
їхньої творчості, удосконаленню педагогічної майстерності, інтелектуального та
культурного рівня сприяють педагогічні ради, на яких ми не просто радимося та
обмінюємось думками. Засідання педагогічної ради – це серйозний захід, адже
рішення, прийняті на ньому, визначають стратегію і тактику роботи дошкільного
навчального закладу. Проте й серйозні питання цілком можливо розв’язати
цікаво та творчо, застосовуючи інтерактивні методи та ігрові технології у
організації засідання педагогічної ради. Зрозуміло, вони потребують ретельної
підготовки, добору і виготовлення відповідної атрибутики, визначення
доречності використання саме такої форми для конкретного засідання і, звичайно
ж, позитивної налаштованості колективу. Результативною для нашого колективу
стала педагогічна рада «Формування емоційно-значимої поведінки дітей у
природному оточенні». Під час проведення були використані такі методи, як
«мозковий штурм», «мікрофон», «захист імідж-проекту», «регламентована
дискусія».
Однією з масових форм методичної роботи в закладі була організація
виставок – як тимчасових, так і постійно діючих. Умовно їх можемо поділити на
3 групи:
- робота вихователів (дидактичний матеріал);
- поробки дітей;
- спільна робота батьків і дітей.
Це виставки дитячої творчості «Ой весела в нас зима», «Весняна мандрівка»,
спільних робіт дітей і батьків «Осінь-господиня», «Безпека дитини – спокій
країни», виставки поробок, виставка іграшок-саморобок із покидькового
матеріалу; спеціальні виставки за тематикою педагогічних рад (виставка
методичних посібників, методичної літератури, дидактичних ігор, конспектів із
розвитку логіко-математичної компетенції, виставка атрибутів до організації
театральних ігор, що використовуються у дошкільному закладі).
Центром методичної роботи у дитячому садку є методичний кабінет, у якому
зосереджено традиційний матеріал із Програми розвитку дитини дошкільного
віку «Українське дошкілля». У методичному кабінеті організовуються виставки
– як епізодичні, так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури»,
«Працюємо за новою програмою», «Готуємося до педагогічної ради», «Вивчаємо
педагогічну спадщину», «Банк педагогічних ідей».
Також зібрано матеріали із досвіду роботи вихователів (зразки
перспективних планів роботи, конспекти занять, сценарії ранків тощо),
методичні розробки та рекомендації щодо упровадження Програми.
Весь матеріал методичного кабінету ефективно використовувався
педагогами у ході освітнього процесу. Таким чином, професійна компетентність
– це поєднання теоретичної і практичної підготовленості фахівця до професійної
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діяльності, основний показник наявності у нього розвиненого професійного
мислення. Професійне зростання педагогічних кадрів на засадах особистісно
орієнтованого підходу ефективне за умови створення комплексу соціальноекономічних та організаційно-педагогічних умов і факторів, що визначають
особливості процесу підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на сучасному
етапі, застосування традиційних і нетрадиційних форм роботи та засобів
навчання.
Професійна компетентність вихователя є його найважливішою якістю й
може слугувати гарантією успіху, а компетентністний підхід – один із чинників,
що сприяє модернізації змісту освіти, поповнює ту низку освітніх інновацій і
класичних підходів, що допомагають освітянам гармонійно поєднувати
позитивний досвід з метою реалізації сучасних освітніх цілей. Компетентністно
орієнтований підхід, на відміну від традиційного, є більш ефективним, тому що
дає змогу і педагогу, й дошкільнику стати творцем навчально-виховного процесу,
дослідником-експериментатором,
спонукає
до
творчості,
забезпечує
максимальне розкриття потенціалу кожного вихователя.
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СЕКЦІЯ ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Андрійчук Валентина Вікторівна, методист кабінету
дошкільної, початкової, корекційної та інклюзивної освіти
Рівненського ОІППО
МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ
МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ
Глобальні зміни, що відбуваються у світовій спільноті, висувають нові,
значно вищі вимоги до всієї системи сучасної освіти. На сьогодні всі країни
стикаються з проблемою виховання кваліфікованого фахівця, здатного в
майбутньому забезпечувати гідний розвиток співтовариства. У зв’язку з цим
спостерігається перегляд цілей і змісту освіти на всіх її рівнях.
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року,
схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013, на
основі аналізу сучасного стану розвитку освіти визначає мету, стратегічні
напрями та основні завдання, на виконання яких має бути спрямована реалізація
державної політики у сфері освіти. У вищеназваному документі зазначається, що
модернізація і розвиток освіти повинні набути випереджального безперервного
характеру та гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються в Україні та світі.
У Національній стратегії акцентується увага на тому, що зусилля органів
управління освітою, науково-методичних служб за підтримки всього суспільства
та держави повинні бути зосереджені на реалізації стратегічних напрямів
розвитку освіти, подоланні наявних проблем, виконанні перспективних завдань,
серед яких:
• оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та
особистісної орієнтації, врахування світового досвіду та принципів сталого
розвитку;
• перебудова навчально-виховного процесу на засадах розвивальної
педагогіки;
• забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі;
• удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів системи
освіти, підвищення їх управлінської культури;
• створення умов для розвитку індустрії сучасних засобів навчання
(навчально-методичних, електронних, технічних, інформаційно-комунікаційних
тощо).
Традиційний зміст методичної роботи на сучасному етапі розвитку освіти не
може вважатися достатнім для професійного вдосконалення педагогічних
працівників. Саме тому виникла необхідність у розробці інноваційної мережевої
моделі методичної служби, одним із завдань якої є комплексне забезпечення
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процесу безперервної педагогічної освіти. Така форма організації методичної
роботи дає можливість цілеспрямовано й організовано залучати освітні,
інформаційні, методичні, інноваційні, кадрові, консультаційні та інші ресурси.
Мережева організація спільної діяльності розглядається як найбільш актуальна,
оптимальна та ефективна форма досягнення цілей освітньої сфери та є
протилежністю ієрархічній структурі організації методичної роботи.
Мережа – це спосіб спільної діяльності суб’єктів, що зацікавлені в
розв’язанні певної проблеми, при цьому всі суб’єкти зберігають незалежність
своєї основної діяльності, взаємодіючи лише з приводу даної педагогічної задачі.
Створення мережевої організації означає інтеграцію унікального досвіду,
можливостей і знань учасників, які об’єднуються навколо деякого проекту,
здійснення якого неможливе кожним із партнерів окремо. Мережа – це не
об’єднання ініціатив, а об’єднання зусиль для досягнення певної мети й
вирішення певної проблеми. Мережева взаємодія пропонує горизонтальні
зв’язки, побудовані на основі рівноправності та взаємної зацікавленості.
Аналіз літератури дозволяє виділити в роботі методичних служб наступні
характеристики мережевої взаємодії, що відрізняють її від інших форм соціальної
взаємодії:
• об’єднуюча мета;
• множинність рівнів взаємодії;
• добровільність зв’язків;
• незалежність членів мережі;
• взаємна спільна відповідальність за діяльність та її результати;
• множинність лідерів;
• формування норм мережевої взаємодії «знизу» за допомогою процесів
самоорганізації та саморегулювання;
• широка спеціалізація учасників.
Особливо актуальною є мережева форма організації методичної роботи в
умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р.
№462, адже педагоги повинні забезпечити якість навчально-виховного процесу,
зумовленого такими напрямками змін:
• забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти;
• впровадження особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному
процесі початкових класів;
• формування ключових компетентностей молодших школярів;
• використання здоров’язбережувальних технологій;
• екологічна спрямованість освіти;
• вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх загальноосвітніх навчальних
закладах;
• посилення природничої складової;
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• впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому
процесі початкових класів;
• зорієнтованість на соціалізацію особистості молодшого школяра.
У зв’язку з цим уваги методичних служб потребує організація індивідуальної
та колективної діяльності педагогів із метою підвищення рівня професійної
майстерності, наповнення навчального контенту актуальними надбаннями
сучасної науки, використання передових освітніх методик, тобто
функціонування інноваційного освітнього середовища.
Отже, мережева організація методичної роботи в умовах реалізації нового
Державного стандарту початкової загальної освіти – це:
• багатоманітність, різнорівневість, горизонтальна диференціація;
• можливість неперервної та випереджувальної системи підвищення
кваліфікації;
• створення умов для реалізації права особистості на професійний розвиток
відповідно до потреб, здібностей та інтересів;
• формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної
компетентності педагога;
• установка на подолання закритості педагогічних установ;
• взаємодія освітніх установ та методичних структур на засадах соціального
партнерства;
• вибудовування міцних та ефективних зв’язків між професійними
командами (ініціативні групи, опорні школи, методичні центри на базі освітніх
установ тощо);
• вільна співпраця партнерів;
• можливість досягнення загальних цілей завдяки активному включенню в
ухвалення рішень;
• середовище, в якому можлива взаємодія з будь-яким освітнім закладом або
педагогом із питань спільної роботи (обмін ідеями, створення нового
інтелектуального продукту тощо).
Мережева форма організації методичної роботи в умовах упровадження
Державного стандарту початкової загальної освіти на засадах сучасного
інноваційного освітнього середовища визначається всіма аспектами розвитку
українського соціуму як інформаційного суспільства, завданнями розвитку
системи освіти на інноваційній основі та її інтеграції в європейський та світовий
освітній простори.
Оскільки методичну службу слід розглядати як систему взаємодії пов’язаних
між собою підсистем забезпечення та супроводу освітнього простору, то
мережева організація методичної роботи сприяє оновленню всієї системи
управління освітою та створюється з метою:
• більш повного забезпечення інформаційної підтримки освітнього процесу,
наукової, інноваційної та методичної роботи в усіх установах мережевої
організації;
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• підвищення ефективності використання методичних та інших ресурсів;
забезпечення рівних можливостей користування цими ресурсами всіх суб’єктів
освітнього процесу, методичної діяльності, що здійснюється в установах
мережевої організації;
• розширення можливостей для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
відповідно до потреб розвитку системи освіти;
• об’єднання зусиль і можливостей для впровадження у свою діяльність
сучасних технологій, у тому числі їх комп’ютеризації.
Завданнями мережевої організації методичної служби є:
• створення сприятливих умов для розвитку кадрів, підвищення потенціалу
освітніх установ за рахунок розробки та реалізації програм їх підтримки та
гнучкого динамічного реагування на їхні запити і потреби;
• забезпечення повноти дій, необхідних для досягнення поставлених цілей;
• узгодженість зв’язків між усіма суб’єктами мережевої взаємодії;
• реалізація диференційованого підходу до роботи з учителями відповідно до
їхніх інформаційних та професійних потреб.
Під час організації мережевого варіанта формується асоціація пов’язаних
один з одним суб’єктів, що забезпечує створення простору освітніх послуг і
складається з безлічі мікрогруп: методичні центри, експериментальні
майданчики, педагогічні майстерні, опорні школи, асоціації педагогівпредметників та ін.
Функціонування мережевої організації можливе за умов:
• наявності мотивації вчителів до участі в незнайомій для них діяльності;
• єдиної інформаційної мережі (через Інтернет або створення власної
локальної мережі);
• загального каталогу бібліотечних фондів, доступного для всіх суб’єктів
мережевої організації (можлива комп’ютерна версія);
• можливості спільної діяльності учасників мережі;
• наявності механізмів, що створюють умови для взаємодії.
Мережева взаємодія – це система зв’язків, що дозволяють розробляти,
апробувати та пропонувати професійному педагогічному співтовариству
інноваційні моделі змісту освіти та управління системою освіти; спосіб
діяльності зі спільного використання ресурсів. Основними елементами цієї
системи можна вважати інформаційний обмін і відкритий характер
представлення своєї діяльності.
Очікуваними результатами мережевої взаємодії повинні бути такі:
• оновлення форм і методів роботи з педагогічними колективами;
• активізація участі освітніх установ у вирішенні конкретних освітніх
проблем у процесі виходу в мережевий простір;
• підвищення якості роботи освітніх установ.
Мережі в освітньому просторі виконують роль механізмів об’єднуючої
політики, інновації здобувають необхідний (сучасний) характер.
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Індивідуальний досвід того чи іншого суб’єкта мережевої організації
методичної роботи може бути використаний не тільки як приклад для
наслідування, матеріал для поширення, а й у ролі продукту, що дозволяє
рефлексувати власний досвід.
Використання мережевої взаємодії в методичній роботі пов’язане з
індивідуальними інтересами учасників, їх потребою один в одному,
безперервним обміном інформацією та досвідом, відсутністю механізму
обов’язкового впровадження, віддаленістю один від одного, науковою
мережевою організацією праці.
Провідні характеристики вимог до педагогічної професії в сучасному вимірі
визначають її як:
• висококваліфіковану професію;
• професію, що вимагає неперервного навчання;
• мобільну професію;
• професію, що базується на партнерстві.
Необхідність виконання цих вимог ставить перед системою методичної
служби освіти, що має забезпечувати професійну досконалість педагогів,
завдання щодо подальшого впровадження сучасних мережевих технологій.
Зрозуміло, що розгортаючи розвиток мережевої взаємодії в методичній
роботі, необхідно вести моніторинг ефективності з точки зору досягнення
поставлених завдань, адже з урахуванням результатів моніторингу можливі
уточнення подальших кроків.
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Салтишева Вікторія Михайлівна, завідувач кабінету
початкової, дошкільної, корекційної та інклюзивної освіти
ФОРМИ ТА МЕТОДИ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ МЕТОДИЧНИХ
СЛУЖБ ОБЛАСТІ
Форма заняття: засідання «круглого столу».
Цілі та завдання:
- проаналізувати поняття мережевої методичної взаємодії;
- виявити ефективні методи мережевої взаємодії;
- забезпечити широке охоплення педагогічних працівників активною
методичною роботою;
- стимулювати самоосвіту та самореалізацію педагогів;
- активізувати обмін досвідом роботи за рівнем освіти, кваліфікації педагогів
початкової школи;
- розвивати творчу взаємодію і співробітництво вчителів початкових класів
області;
- підвищувати професійний рівень педагога в умовах моделі мережевої
взаємодії.
І. Теоретичний блок (В. М. Салтишева)
У сучасних умовах модернізації освіти, що характеризується, з одного боку,
істотним оновленням змісту і методик навчання, а з іншого – стандартизацією
освіти, неможливо забезпечити необхідний рівень професійної підготовки
шкільного вчителя, використовуючи лише потенціал районної методичної
установи в умовах обмеженості її ресурсів (недостатнє фінансування, мала
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кількість штатних одиниць). Традиційний зміст методичної роботи на районному
рівні – організація педагогічних читань, науково- практичних конференцій,
«круглих столів», семінарів інноваційного досвіду – на сучасному етапі розвитку
освіти не можна вважати достатнім для задоволення всезростаючих потреб
педагогічної громадськості. Водночас участь педагогів у реалізації пріоритетних
завдань розвитку освіти, таких як інноваційна діяльність освітнього закладу,
інформатизація освіти, незмінно призводить до підвищення професійної
компетентності вчителя.
Сьогодні механізмом підвищення професійного рівня педагога є модель
мережевої взаємодії. Мережева
методична організація – це форма,
децентралізований комплекс взаємопов'язаних вузлів відкритого типу, здатний
необмежено розширюватися шляхом включення все нових і нових ланок
(структур, об'єднань, установ), що надає даній формі гнучкість і динамічність.
Бути вузлом мережі – означає володіти власним авторським змістом загальної
проблематики мережі, мати власні ресурси та інфраструктуру для реалізації
означеного змісту.
Діяльність мережевої організації здійснюється за рахунок цілеспрямованого
й організованого залучення освітніх, інформаційних, методичних, інноваційних,
кадрових, консультаційних та інших ресурсів інших установ. Мережева
організація – це установка на подолання автономності й закритості всіх установ;
взаємодія на принципах соціального партнерства; вибудовування міцних і
ефективних вертикальних і горизонтальних зв'язків не стільки між установчими
структурами, скільки між професійними командами, які працюють над
спільними проблемами.
Основним принципом мережевої організації є принцип мережевої взаємодії.
Мережева взаємодія – це система зв'язків, що дозволяє розробляти, апробовувати
та пропонувати професійному педагогічному співтовариству інноваційні моделі
змісту освіти та управління системою освіти; це спосіб діяльності зі спільного
використання ресурсів.
Принцип поєднання індивідуального та колективного, як свідчить практика,
дозволяє забезпечити безперервність професійної освіти педагога і як наслідок –
підвищити якість освітньої послуги методичної служби району. У свою чергу,
створення системи опорних шкіл, ресурсних центрів – лідерів районної освіти у
вирішенні пріоритетних завдань розвитку освіти – дозволяє одночасно
розробляти кілька проблемних тем, у яких зацікавлена освіта району на певному
етапі розвитку:
1. Форма. Горизонтальна взаємодія: максимальне число зв'язків,
багатовекторність, включення будь-якого числа об'єктів.
В основі формування мережевої організації районної методичної служби
може бути використаний варіант матричної структури.
Матрична структура передбачає одночасне виконання учасниками
мережевої організації кількох проектів і тому включає одночасно кілька
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проектних керівників за наявності керівника постійного суб'єкта мережевої
організації. Всі проектні групи діють у рамках загального середовища та єдиного
інформаційного поля. У результаті відбувається «накладення» спеціально
створених тимчасових цільових груп на постійні суб'єкти мережевої організації,
починає вибудовуватися взаємодія.
Основоположним принципом матричної структури є не вдосконалення
діяльності окремих постійних суб'єктів мережевої організації, а поліпшення їх
взаємодії з метою реалізації того чи іншого проекту або ефективного вирішення
певної проблеми.
Перевагами матричної структури є:
- інтеграція різних видів діяльності мережевої організації в рамках
реалізованих проектів;
- отримання високоякісних результатів великої кількості проектів;
- Посилення особистої відповідальності конкретного керівника як за проект
у цілому, так і за його проміжні результати;
- досягнення більшої гнучкості та скоординованості роботи, швидке
реагування матричної структури на зміну зовнішнього середовища;
- подолання внутрішньоорганізаційні бар'єрів, не заважаючи при цьому на
розвитку спеціалізації кожного постійного суб'єкта мережевої організації.
Головним принципом формування матричної структури є розвинена мережа
горизонтальних зв'язків, численні перетини яких утворюються за рахунок
взаємодії керівників проектів із керівниками постійних суб'єктів мережевої
організації.
Структура мережевої організації відрізняється постійною зміною кількості
суб'єктів, що визначається відповідно до рішення конкретної проблеми.
Максимальний ступінь структурної гнучкості переводить цю гнучкість із статусу
кількісної в статус якісної характеристики мережевої організації.
Лідер у мережевій організації – будь-яка людина або група, що є носієм
інтелектуального, фінансового, матеріального, комунікативного, експертного чи
іншого ресурсу, актуального і важливого для роботи на сучасному етапі. Іншою
необхідною умовою лідерства є готовність суб'єкта мережевої організації до
використання ресурсу з метою досягнення спільних цілей роботи (паралельно з
реалізацією власних цілей). Система лідерства в мережевій організації відповідно
має змінюваний характер, що визначається мінливістю ресурсів.
2. Процеси. Орієнтованість на результат: мобільність перегрупування,
короткостроковість існування, консенсусні процедури.
3. Управління. Використання «слабких» зв'язків: часткове лідерство,
аутсорсинг (використання зовнішніх ресурсів).
Загальними положеннями управління в мережевій організації, що
ґрунтується на горизонтальних зв'язках, є:
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- децентралізація. У мережевої організації не один центр, а кілька
рівноправних центрів, що відрізняються лише наявністю ресурсів і механізмів
реалізації рішень;
- «організація без кордонів» – подолання рамок вузьких спеціальностей і
професійних ролей; можливість суміщення діяльності у різних організаціях або
частинах однієї організації; часткове усунення меж між формальними діловими і
неформальними людськими відносинами;
- менеджмент «без контролю»: менеджер « координує, не командуючи »,
вибудовує ефективні контакти з тими людьми та організаціями, які не може
контролювати ( вони йому не підпорядковані ), але на які здатен впливати.
4. Внутрішня сутність. Володіння потоками інформації: широка
спеціалізація, інформація – основний актив, децентралізація інформаційних
потоків.
Новий тип відносин та організації діяльності в сучасних умовах – мережева
організація праці – породжує нові явища, що пронизують різні сторони взаємин
у сьогоднішньому світовому співтоваристві. У цілому стає абсолютно очевидно,
що ця деформація – явище світового масштабу.
Мережева організація забезпечує повноту дій, необхідних для досягнення
поставлених цілей; узгодженість зв'язків між усіма суб'єктами мережевої
взаємодії; реалізує диференційований підхід до роботи з педагогічними та
керівними кадрами відповідно до їх інформаційних та професійних потреб.
На базі кожного опорного майданчика формується робоча група з учителів
різних освітніх установ міста. Беручи участь у роботі мережевої організації,
педагоги розробляють методичну тему, заявлену опорним майданчиком, і
створюють конкретний продукт, створюються умови для підвищення
кваліфікації та формування дослідницької культури вчителя.
Наприклад, учителі працюють над проектом «Формування професійної
компетентності педагогів початкових класів з оновлення змісту освіти». За
характером поставлених завдань можна сформувати чотири вузли методичної
мережі, в яких будуть функціонувати проблемно-творчі групи (далі – ПТГ):
1 вузол – « Проблемний метод навчання». ПТГ освоює теоретичні аспекти
проблемного методу навчання: його основні концептуальні ідеї; особливості
побудови логіки змісту предмета (ланцюг проблемних ситуацій); прийоми
створення проблемних ситуацій та ін. Результатом можуть бути розроблені
уроки, постановка і вирішення навчальної проблеми. Проміжні результати
роботи можуть бути ПТГ, представлені педагогам міста на чотирьох семінарах –
практикумах.
2 вузол – «Формування навчальної діяльності. Самоконтроль, самооцінка ».
Членами ПТГ складаються алгоритми щодо застосування правил і понять курсу
« Українська мова » 1-4 класи, готується до видання збірник алгоритмів та
методичний посібник із їх застосування для педагогів; планується складання
алгоритмів із формування загальнонавчальних та інтелектуальних умінь
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школярів. Учасниками групи вивчається теоретичний матеріал: «Школа вчить
мислити» (Г. М. Паламарчук), «Формування пізнавальної діяльності молодших
школярів» (Н. Ф. Тализіна).
3 вузол – «Принцип mini – macs у початковій школі». Учасниками ПТГ
освоюються принципи розподілу навчального матеріалу з предметів початкової
школи на «обов'язковий » і «можливий для вивчення»; місце « обов'язкового » і
« можливого» для вивчення. Складається технологічна карта «Обов'язковий і
можливий рівні предметного матеріалу. Українська мова, математика.
Природознавство 1-4 класи». Проміжним результатом може стати семінарпрактикум для вчителів початкових класів із використання технологічної карти
обов’язкового та можливого матеріалу для вивчення.
4 вузол – «Навчально-дидактичне забезпечення предметів початкової
школи. Проміжні результати роботи ПТГ представлені педагогам міста на двох
семінарах-практикумах.
Дослідження, спрямоване на вивчення ефективності нового підходу до
підвищення професійного рівня вчителя через реалізацію моделі мережевої
взаємодії, свідчить, що більшість педагогів серед позитивних чинників
відзначають особистісне зростання в питаннях технології проблемного аналізу
власної діяльності, у громадському обговоренні проблем, розвитку вектора
відкритості. У той же час відзначається і неготовність деяких педагогів до
взаємодії, що, в свою чергу, пояснюється їх бажанням швидше «отримати
готовий рецепт », ніж брати участь у процесі його створення. Однак зростання
професіоналізму вчителя та активності в рамках роботи моделі мережевої
взаємодії, як доводить експеримент, є очевидним.
Таким чином, модель мережевої взаємодії і координації діяльності суб'єктів
районної системи освіти може розглядатися не тільки як інноваційна модель
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, але й як ресурс управління
інноваційними освітніми процесами в муніципалітеті.
ІІ. Практична частина ( учасники студій):
Завдання 1.
Виявлення очікування аудиторії від упровадження мережевої взаємодії:
Наслідки впровадження
Підвищення
рівня
професійної
компетентності
педагогічних кадрів
Підвищення якості освіти
Ефективне вирішення конкретних проблем
Формування інформаційного простору
Формування педагогічної спільноти на регіональному
рівні
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Кількість
очікувань

Завдання 2.
Виберіть із запропонованих напрямків пріоритетні завдання методичної
роботи на сучасному етапі в умовах мережевої взаємодії:
 Оновлення змісту освіти.
 Освоєння сучасних педагогічних технологій.
 Інформатизація початкової освіти.
 Нові підходи до контрольно-оцінювальної діяльності.
 Дослідно-експериментальна діяльність на базі початкової освіти.
 Психологізація процесу початкового навчання.
 Проектна діяльність педагогів. Створення проектних команд засобом
мережевої взаємодії.
 Організація тьюторської діяльності керівників творчих груп.
Завдання 3.
«Мозковий штурм»
Які із наведених вище форм роботи є найбільш ефективними в умовах
мережевої взаємодії?
 Майстер-класи.
 Творчі мікрогрупи.
 Проектні команди.
 Тимчасові проблемні групи.
 Педагогічні студії.
 Асоціації педагогів.
 Семінари-практикуми.
 Шкільні банки інновацій.
 Бак даних учителів, що працюють в інноваційному режимі.
Завдання 4. Які конкретні кроки слід зробити для налагодження мережевої
взаємодії? Пронумеруйте порядок організації роботи:
 Призначити відповідальних координаторів із числа вчителів-методистів,
що відповідають за реалізацію інновацій в умовах мережевої взаємодії.
 Здійснити корекцію планів методичної роботи у відповідності до
напрямів моделі мережевої взаємодії.
 Провести серед педагогів роз’яснювальну роботу щодо нової мережевої
системи взаємодії методичних служб.
 Працювати над створенням мережевого банку інновацій.
 Координувати роботу завучів шкіл та методистів щодо питань мережевої
взаємодії (двостороння координація як вертикальних, так і горизонтальних
зв’язків є одним із критеріїв ефективності організації мережевої моделі)
 Морально та матеріально заохочувати працівників.
 Створити необхідний психологічний мікроклімат.
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 Розподілити обов’язки серед учасників.
 Створити мережеву районну асоціацію педагогів-тьюторів.
Завдання 5. «Мозковий штурм»: які з питань можна розглянути проектними
групами в системі мережевої взаємодії?
 Проектування індивідуального підходу до учнів.
 Володіння способами оптимізації навчально-виховного процесу.
 Організація індивідуальної самостійної роботи з учнями з урахуванням
стану здоров’я дитини.
 Дослідницька та експериментальна робота на уроках.
 Знання психолого-педагогічних умов розвивального навчання.
 Аналіз діяльності на уроці з урахуванням близьких результатів.
 Тематичне та поурочне планування із предметів.
 Орієнтація в нових методах, прийомах навчання та дослідженнях
традиційних методів.
 Знання нормативних документів із предметів початкової школи.
 Практична спрямованість уроків у початковій школі.
 Уміння виробляти власні методики, підходи до діагностики засвоєння
знань учнями.
 Орієнтація на нові цінності освіти, знання концепції нових шкіл,
альтернативних систем навчання та виховання, вміння викладати нові підходи до
побудови систем освіти.
ІІІ. Підсумкова рефлексія (Салтишева В. М., учасники студій). Дискусія: чи
потрібно впроваджувати мережеві методичні служби в практику роботи?
Навести по 5 аргументів «за» і «проти».
Використано матеріали Академії підвищення кваліфікації та професійної
підготовки працівників освіти:
1. Василевська Є. В. Підвищення професійного рівня педагога в умовах
моделі мережевої взаємодії.
2. Василевська Є. В. Мережева організація як новий тип відносин і діяльності
в сучасних умовах.
3. Василевська Є. В. Про предмет методичної роботи.
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Дроздач Людмила Андріївна, вчитель-методист Дубенської
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1
ВЗАЄМНЕ НАВЧАННЯ. «ВІРТУАЛЬНА МЕТОДИЧНА СЛУЖБА –
МОБІЛЬНИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ УЧИТЕЛЯ В
МЕТОДИЧНОМУ СУПРОВОДІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО
ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ОСВІТИ»
Форма проведення: «круглий стіл».
Мета. Ознайомити учасників «круглого столу» з поняттям віртуальної
методичної служби. Розкрити переваги ВМС порівняно з іншими засобами
забезпечення потреб учителя в методичному супроводі впровадження нового
Державного стандарту освіти. Ознайомити з метою, завданнями та змістом
діяльності віртуальної методичної служби.
Питання для обговорення:
1. Сутність віртуальної методичної служби та її особливості. Інтерактивна
вправа „Віртуальна медична служба – це…»
2. ВМС із погляду вчителя. Презентація віртуального методичного кабінету
– сайту методиста управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Дубенської міської
ради Головач Маргарити Василівни.
3. Розмова по колу. Необхідність створення ВМС (учасники «круглого
столу»).
4. Підведення підсумків. Вироблення рекомендацій.
1. Сутність віртуальної методичної служби та її особливості.
Інтерактивна вправа „Віртуальна медична служба – це…»
Глобальна інформатизація не може обійти стороною жодну зі сфер
соціального життя. Отримання, обробка, використання і передача інформації є
невід’ємною складовою діяльності сучасної людини. Інформатизація освіти –
один із пріоритетних напрямків освітньої політики України.
Інформатизація освіти – нова галузь педагогічної науки, покликана
вирішити ряд методичних, теоретичних, практичних завдань. Проте методики не
створюються швидко, адже освітнього контенту не вистачає, а доступ до
Інтернету нерідко є лише в кабінеті директора школи. Що ж робити – чекати,
доки умови будуть створені? Чекати, безумовно, простіше та безпечніше. Але
якщо вчитель готовий рухатися вперед та в класі вже стоїть необхідне
обладнання? Тоді вчитель потрапляє в незвичну для себе позицію "новачка" та
потребує консультацій, підтримки, йому необхідно повірити у свої сили.
На сьогоднішній день одним із головних інструментів професійної роботи та
професійного зростання педагогів є мережа Інтернет. Якщо ще кілька років тому
засобами масового спілкування були лише електронна пошта, телеконференції
або групи новин та інтерактивні бесіди, а інтернет-сайти були статичними, що не
дозволяло безпосередньо висловити користувачам власну думку щодо
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опублікованого матеріалу, то нині з’явилися і стрімко розвиваються соціальні
сервіси мережі Інтернет. Вони ґрунтуються на мережевому програмному
забезпеченні, що підтримує групову взаємодію. Реалізація такої взаємодії є
головним інструментом сучасної освіти, що перейшла із суб’єкт-об’єктних до
суб’єкт-суб’єктних відносин між учителем та учнем. З’явилося й таке поняття, як
«Віртуальна методична служба».
Висловіть своє розуміння означеного поняття, починаючи так:
„Віртуальна медична служба – це…».
Віртуальний методичний кабінет – інтерактивний інформаційний ресурс
методичної служби. Віртуальні методичні кабінети (ВМК) створюються на
основі соціальних сервісів (блогів, мікроблогів, соціальних мереж, Вікі-Вікі), що
володіють більшою доступністю, простотою розміщення матеріалів у будь-яких
форматах, відкритістю і можливістю розширення форм спільної діяльності.
ВМК для працівників освіти надають такі можливості:
 швидкої комунікації та професійного розвитку для розв’язання своїх
професійних проблем із «першоджерелом» незалежно від географічного місця
розташування;
 спільного створення продуктів, індивідуальної та колективної творчості
(як із дітьми, так і з колегами);
 здобуття статусу «значущого» експерта в професійному співтоваристві;
 істотно оптимізувати свої часові та фінансові витрати на організацію
діяльності (у мережі завжди є професіонали, які можуть надати тобі допомогу і
поділитися вже готовими напрацюваннями);
 відкрито висловлюватися щодо різноманітних проблем.
Сучасному вчителю необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння
адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови
високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних
здібностей. Користування ВМК відкриває вчителю нові можливості
використання ІКТ в освіті; сприяє взаємодії з колегами-однодумцями; надає
можливість отримувати визнання колег, допомогу від інших педагогів; відкриває
доступ до бібліотеки методичних матеріалів; допомагає в збагаченні новими
ідеями, сприяє натхненню для подальшого пошуку й експериментів.
ВМК – один із засобів вирішення проблеми щодо підвищення
професіоналізму педагогів. При цьому реалізується ідея навчання Web 2.0, коли
кожен може навчити всіх.
2. ВМС із погляду вчителя. Презентація віртуального методичного
кабінету – сайту методиста Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту
Дубенської міської ради Головач Маргарити Василівни.
Сьогодні участь у соціальних мережах дуже популярна. Багато вчителів
зареєстровані навіть не в одній, а в декількох мережах, знаходячи в кожній зі
спільнот щось унікальне.
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Хочу розповісти про ВМК «Вересневий передзвін» – сайт методиста
Управління освіти, молоді та спорту Дубенської міської ради Головач Маргарити
Василівни.

Сайт досить зручний у користуванні. На головній сторінці висвітлюється
меню, що містить наступні розділи:
«Записник»:
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включає в себе нормативноправові документи, що регламентують
роботу педагогів в умовах реалізації нового
Держстандарту;

ознайомлює
з
видатними
педагогами;

містить поради психолога;

пропонує для читання та
обговорення статті;

вміщує цікаві психологічні тести.

«Комірка»:

містить методичні розробки
уроків та презентації до них;

пропонує матеріали для виховної
та роботи з батьками.

«Новий державний стандарт»:

містить електронний кейс для
вчителів,
що
працюють
за
новим
Держстандартом (нормативно-правова база,
методичні рекомендації, поради, конспекти
уроків, планування тощо);

вміщує матеріали для вчителів
курсу «Сходинки до інформатики».

«Методична скарбничка»:

містить
матеріали
для
організації роботи методичних підрозділів;

ознайомлює з матеріалами для
самоосвіти та атестації, цікавими доробками
вчителів-новаторів, завданнями для конкурсів та олімпіад, шкільною
документацією, методичними рекомендаціями.
 «Відеотека»:
 містить відеоуроки та навчальні заняття;
 пропонує відеоматеріали до уроків та батьківських зборів;
 ознайомлює з відео позаурочних занять.
 «Аудіотека»:
 містить аудіоматеріали для уроків та виховних заходів.
 «Скринька з секретом»:
 містить методичну літературу, картки та цікавинки до уроків, шаблони
для презентацій, вірші, загадки тощо.
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Станом на 01.06.2014 на сайті зареєстровано 6443 користувачі.

Що приваблює на сайті нових учасників?
Реєстрація – це лише можливість внести в свою професійну діяльність щось
нове. В основі діяльності педагогів у рамках ВМК – взаємонавчання,
взаємодопомога, співтворчість.
Очевидно, що активно брати участь у роботі співтовариства цікавіше та
корисніше для особистого професійного зростання, аніж підписатися на розсилки
новин і спостерігати за подіями збоку. Для того, щоб правильно розрахувати свої
сили і зосередитися на найважливішому, варто відповісти на наступні запитання:
• Чим я можу поділитися?
• Що нового можу запропонувати колегам?
• Чи готовий я прийняти допомогу?
• Яку допомогу я розраховую отримати?
• Яка форма участі в співтоваристві буде найбільш корисна?
Обговорення готових уроків – одна з найцікавіших форм змістовного
спілкування учасників спільноти. Ми обговорюємо досвід інших учителів, аби
перейняти найцікавіше для себе. Не завжди автори наважуються представити
власні розробки для обговорення колег. Вчителі, які звикли щодня оцінювати
своїх учнів, бояться публічної оцінки власних напрацювань. Проте можливість
отримати оцінку колег, поглянути на свою роботу з боку допомагає не
зупинятися на досягнутому, постійно вдосконалювати свою майстерність. Не
менш важливо підібрати потрібні слова, аби прокоментувати опублікований
матеріал. Однак це вміння приходить із часом, адже сьогодні ти – автор, а завтра
– громадський експерт. І чим більше вчителів включатиметься в діалог, тим
більше оригінальних ідей розвитку уроку буде запропоновано.
Цікавими та корисними для мене і моїх колег є уроки-презентації методиста
М. В. Головач, зокрема комп'ютерні ігри для усного рахунку, комп'ютерні тести,
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комп'ютерні вправи з читання, математики, української мови, анімовані
кросворди, фізкультхвилинки для очей, слайд-шоу, релакс-відео.
Новим на сайті є розділ «Запитуєте-відповідаємо», де користувачі можуть
отримати корисні поради та задати запитання юристу.
Публікація авторських матеріалів учасників у ВМК – не самоціль, а
можливість поділитися своїм досвідом та ідеями. Розробки містять матеріали до
уроку, зокрема докладні конспекти, презентаційний супровід, роздатковий
матеріал та ін., що дозволяє говорити про авторські міні-технології, представлені
на сайті.
Отже, метою діяльності віртуального методичного кабінету є створення
інформаційно-методичної бази для розвитку професійної компетентності
педагогів у питаннях реалізації вимог нового Державного стандарту освіти.
Для реалізації мети віртуальний методичний кабінет вирішує наступні
завдання:
- формує банк даних програмно-методичної, нормативно-правової,
науково-теоретичної інформації;
- задовольняє запити, потреби педагогів у питаннях реалізації вимог
нового Державного стандарту освіти;
- забезпечує мобільну інформаційну підтримку діяльності педагогічних
працівників.

Яромчик Тамара Миронівна, методист з питань початкової
освіти Сарненського методичного кабінету
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ В
УМОВАХ ОСВІТНІХ ОКРУГІВ
Реформування школи неможливе без якісного оновлення системи роботи з
педагогічними кадрами. Сучасні умови вимагають такого вчителя, який може
постійно вдосконалювати свою педагогічну майстерність, професійно зростати,
вчитися, поповнювати свої знання.
Оновленими напрямками науково-методичної діяльності Сарненського
районного методичного кабінету є надання методичної, інформаційної,
консультативної допомоги педагогічним працівникам навчальних закладів
району.
Метою науково-методичної роботи є модернізація системи професійного
зростання в умовах особистісно зорієнтованої та компетентнісної парадигми,
створення єдиного інформаційно-освітнього простору для формування
конкурентноспроможного вчителя в сучасних умовах.
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Основними завданнями при цьому є:
- удосконалення системи безперервного навчання педагогічних
працівників шляхом запровадження інноваційних форм науково-методичної
роботи;
- розробка та апробація нових моделей професійного розвитку
педагогічних кадрів в умовах освітнього округу;
- організація науково-дослідницької та експериментальної роботи з
розробки й упровадження нових технологій, методик, навчально-методичних
комплексів;
- створення системи моніторингових досліджень та експертного контролю
для покращення якості навчально-виховного процесу та науково-методичної
роботи.
Початкову освіту в районі здійснювали 504 вчителя початкових класів, серед
яких: із вищою освітою – 415 (82,4%); незакінченою вищою – 37 (7,3%);
середньою спеціальною – 52 (10,3%).
Зазначені вище педагоги мають наступну кваліфікаційну категорію:
«спеціаліст вищої категорії» – 117 (23,2%); «спеціаліст І категорії» - 152 (30,2%);
«спеціаліст ІІ категорії» – 66 (13,1%); «спеціаліст» – 169 (33,5%). 14 із них мають
звання «вчитель-методист», 76 – «старший вчитель».
Учителі початкових класів свою роботу спрямовують на реалізацію науковометодичної проблемної теми «Розвиток професійної компетентності вчителів
початкових класів підвищення результативності та якості навчально-виховного
процесу шляхом упровадження нових педагогічних технологій та методик». Цей
навчальний рік став третім етапом роботи над науково-методичною проблемною
темою вчителів початкових класів.
Цілеспрямована науково-методична робота з учителями початкових класів
реалізується через колективну та індивідуальну форми роботи.
Районне методичне об’єднання вчителів початкових класів охоплює всі
навчальні заклади району. Засідання проходять двічі на рік: у серпні –
конференція, де керівники всіх методичних структур презентують свою роботу,
підводять підсумки і визначають пріоритетні напрямки та завдання діяльності на
навчальний рік; у січні – велика методична рада за участі керівників шкільних
окружних методичних об’єднань учителів початкових класів, на якій
пріоритетними є питання:
- самоосвіти педагога як умови підвищення його професійної компетентності
педагога:
- компетентнісного підходу до навчання учнів в умовах упровадження
нового Державного стандарту;
- науково-методичного супроводу впровадження нових предметів у
контексті нового Державного стандарту.
Особливого значення в районі набула організація методичної роботи з
вчителями початкових класів в округах.
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Районна школа молодого вчителя початкових класів працює з метою
надання педагогам-початківцям методичної допомоги у розв’язанні
першочергових проблем, подолання труднощів, з якими зустрічаються молоді
педагоги. Керівником школи молодого вчителя є Г. С. Огінська, вчительметодист Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, а слухачами –
24 вчителя початкових класів із 12 освітніх округів. Засідання школи молодого
вчителя початкових класів пройшли на базі Сарненської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
опорного закладу Сарненського освітнього округу №3. Робота була спрямована
на:
- здійснення заходів із поглиблення педагогічних знань, методології
навчання, вивчення директивних документів та документів Міністерства освіти і
науки України;
- вивчення теорії, практики та методики виховання, психології, етики,
аналіз програмних документів з питань виховної роботи, формування у молодих
учителів посадових умінь і навичок;
- поглиблення науково-теоретичної підготовки з предметів та методики їх
викладання, поповнення знань із суміжних дисциплін;
- науково-методична робота з вивчення узагальненого передового
педагогічного досвіду на шкільному та районному рівнях, визначення шляхів
його творчого використання;
- здійснення заходів із метою підвищення освітнього, науковометодичного та культурного рівня молодих педагогів.
Із метою виявлення та підтримки творчих молодих спеціалістів, підвищення
їх професійної майстерності, розширення кола професійного спілкування
молодих педагогів став конкурс «Молодий учитель».
Творче зростання вчителя початкових класів здійснюється через різні форми
роботи. Було проведено окружні семінари-практикуми для вчителів, що
викладають у 1 класі з теми «Реалізація Державного стандарту в умовах сільської
школи з малою чисельністю» на базі Степанського, Коростського,
Карпилівського освітніх округів; у 2 класі з теми «Формування предметної
компетентності молодших школярів» на базі Любиковицького, Клесівського,
Ясногірського освітніх округів; у 3-4 класах з теми «Духовно-культурна основа
формування громадянина на засадах педагогічних ідей В.О.Сухомлинського»,
«Творча активність дитини як критерій ефективності педагогічних технологій»
на базі Тинненеського, Тутовицького, Цепцевицького освітніх округів. Крім
того, в освітніх округах проводяться окружні семінари з метою врахування
потреб учасників освітнього процесу щодо осягнення педагогічного досвіду,
освітніх інновацій, підвищення професійної компетентності. Згідно з наміченою
тематикою розробляються плани проведення семінарських занять, визначається
коло питань для розгляду, література, рекомендована для опрацювання
учасниками семінару.
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На районному рівні були проведені навчальні семінари для керівників
окружних методичних структур на базі Сарненського районного БДМ у січні та
травні з теми «Системний та компетентнісний підхід до впровадження
Державного стандарту початкової освіти – передумова реалізації виховних та
розвивальних можливостей початкової школи» за участю працівників
Рівненського ОІППО, де було розглянуто та обговорено Державний стандарт
початкової освіти, презентовано роботу вчителів початкових класів Сарненських
освітніх округів № 1, 2 та 3.
На рівні освітніх округів двічі на рік проходять інструктивно-методичні
наради для керівників методоб’єднань освітнього округу, де розглядаються
механізми організації методичної роботи в окрузі та школі, питання планування,
моніторингу зростання професійної компетентності вчителів, навчальних
досягнень учнів. Слід зазначити, що ця робота потребує постійної уваги та
корекції.
Районний методичний кабінет здійснює науково-методичний супровід
інклюзивної освіти через теоретико-методологічні семінари, семінари
практикуми для вчителів індивідуального навчання. В Сарненській ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 4 (Освітній округ № 2), Тинненській ЗОШ І-ІІІ ступенів (Тинненський
освітній округ), Цепцевицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів (Цепцевицький освітній округ)
відкрито інклюзивні класи. Крім того, на базі Цепцевицького освітнього округу
організовано роботу сімейного центру, де надаються педагогічні, психологічні,
медичні послуги, виїзні навчальні семінари для педагогічних працівників
освітніх округів, де є діти з особливими потребами.
Професійна майстерність учителів початкових класів реалізується через
школу педагогічної майстерності, школу методичної майстерності, майстеркласи, творчі лабораторії, методичні фестивалі, педагогічні мости, педагогічні
десанти та інші форми роботи. Працює творча лабораторія вчителів початкових
класів з теми «Створення моделі випускника початкових класів за новим
Державним стандартом початкової освіти» за участі керівників творчих груп
освітніх округів та творча група вчителів інформатики, які викладають цей
предмет за новим Державним стандартом щодо розроблення рекомендацій до
предмета «Сходинки до інформатики» на базі опорного закладу Сарненського
освітнього округу №1 СШР І ступеня № 5 м. Сарни (керівник Тимошков А.І.);
творча група з теми «Розробка завдань компетентнісного характеру з предметів
початкової школи» (керівник Цицюра С.М., учитель початкових класів
Сарненського НВК «Школа-колегіум»).
Плідно працює й творча група «Гуманізація взаємовідносин учителя та учня
в початковій школі» на базі Тинненського освітнього округу (керівник Ковпак
О.Л., учитель початкових класів Немовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів).
Окремо варто наголосити про педагогічний міст «Запровадження
інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес» між
Клесівським, Ясногірським та Сарненським № 1, 2 та 3 округами, на якому
162

вчителі продемонстрували високий рівень професійної майстерності, власні
педагогічні знахідки, представили методичні матеріали педагогів освітніх
округів, провели вернісажі показових уроків.
Для керівників методичних об’єднань освітніх округів майстер-класи
провели: Оверчук О. Б., учитель методист Сарненської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2;
Свирид В. В., учитель-методист Сарненського навчально-виховного комплексу
«Школа-колегіум» з теми «Створення мультимедійних презентацій для
навчальних занять у початковій школі»; Рибнік С. М., учитель-методист
Орлівської ЗОШ І ступеня з теми «Запровадження програми «Крок за кроком»;
Шевчук Л. В., учитель-методист Тріскинської ЗОШ І-ІІІ ступенів з теми
«Проведення уроків математики за методикою П. Г. Копосова».
Учителями-методистами початкових класів було здійснено педагогічний
десант в Ясногірський, Степанський, Карпилівський освітні округи, де відбулися
презентації ранкових зустрічей за програмою «Крок за кроком» та проведено
уроки «Сходинки до інформатики», англійської мови й обговорено науковометодичний супровід упровадження нових предметів у контексті нового
Державного стандарту.
Крім того, були проведені виїзні семінари ради директорів шкіл освітніх
округів із теми «Освітній округ – реальний шлях створення рівних можливостей
для отримання якісної освіти». Свою роботу вчителі початкових класів
презентували за напрямками діяльності:
- художньо-естетичне виховання (Сарненський освітній округ №2,
Тутовицький освітній округ);
- туристсько-краєзнавча робота (Степанський, Клесівський освітні
округи);
- трудове навчання та фізична культури (Коростський, Ясногірський
освітні округи);
- народознавча робота (Степанський, Коростський освітні округи);
- національне виховання (Сарненський №1, Коростський, Клесівський,
Карпилівський освітні округи);
- робота з обдарованими дітьми (Любиковицький, Сарненський № 1, 2 та
3, Зносицький освітні округи).
Упродовж лютого-березня 2014 року відбулися виїзні засідання ради
директорів освітніх округів на базі опорних закладів освітніх округів, де
презентувалася робота суб’єктів освітніх округів з теми «Створення умов для
розвитку творчого потенціалу вчителя та учнів у рамках освітнього округу».
На базі опорних закладів освітніх округів здійснюється робота
експериментальних навчальних закладів та майданчиків із питань:
 «Соціально-педагогічні основи гуманістичного виховання молоді в
умовах суверенної України» (Коростський освітній округ);
 «Організаційно-педагогічні основи ціннісно-орієнтаційної діяльності
учнів в позаурочний час» (Сарненський освітній округ №3);
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 «Акмеологізація освітньої діяльності в навчальних закладах»
(Сарненський освітній округ №2).
Інформаційно-аналітична і просвітницька діяльність освітніх округів
забезпечується через засоби масової інформації (районна газета «Сарненські
новини», щоквартальна газета відділу освіти «Освітянські обрії», «Освітянський
путівник Сарненщини», інформаційно-аналітичний збірник «Освіта Сарненщини
в цифрах і фактах», сайт відділу освіти).
Оновлення змісту і форм методичної роботи в інноваційному просторі
освітнього округу відзначено певними позитивними
надбаннями, проте
визначено і деякі проблемні аспекти.
Основними шляхами випереджувального розвитку освітніх округів є :
 забезпечення
навчально-методичними
посібниками,
сучасними
педагогічними програмними засобами, електронними підручниками;
 удосконалення навчального контенту.
Незважаючи на те, що створення освітніх округів має багато переваг, певні
труднощі, на жаль, ще існують.
Попри все це, першочергове завдання відділу освіти, районного методичного
кабінету, педагогічних колективів кожного навчального закладу – не залишити
поза увагою жодної дитини. А для цього ми маємо відповідний інструментарій,
фахово підготовлені кадри, сучасне науково-методичне забезпечення, без яких
неможливі ці процеси взагалі.
Отже, організація роботи освітньої галузі в округах забезпечує належні
умови для розвитку професійного зростання педагога, підвищення його
компетентності.
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СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Піддубний Микола Адамович, методист кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО
ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ
МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ
Перехід України до нового етапу розвитку – інформаційного суспільства –
спонукає до перегляду ролі освіти в суспільному житті та розроблення нової
стратегії, що відповідала б реаліям ХХІ століття, адже науково-технічний
прогрес постійно потребує від людей нових знань і вмінь, змушує їх бути
мобільними, змінювати професії, набувати нових навичок. До цих змін має бути
готова і школа, сучасних дітей вже тепер необхідно навчати з акцентом на нові
наукові дисципліни і технології, "щоб уникнути удару об майбутнє" (Е.Тоффлер).
Ще в 1996 році Міжнародна комісія з освіти в 21 столітті при Організації
Об’єднаних Націй розпочала роботу, в результаті якої було визначено чотири
групи компетенцій:
1) навчитися вирішувати повсякденні проблеми;
2) навчитися постійно вчитися;
3) навчитися бути етично відповідальним;
4) навчитися жити разом (уміння поважати інших і працювати з іншими
людьми).
Саме вони вперше були названі як ключові компетенції 21 століття в
доповіді президента Комісії Жака Делора «Освіта: прихований скарб», яку він
представив в ЮНЕСКО.
Це не локальний освітній документ для США чи Європейського Союзу, він
універсальний за змістом і рекомендований для всіх країн, які обирають шлях
сталого економічного розвитку. Цей документ не є обов’язковим для виконання,
але він визначає основні стратегії освіти майбутнього і на нього орієнтуються
провідні країни світу.
У найзагальнішому вигляді суть цієї стратегії полягає в тому, що всі шкільні
предмети мають формувати в учнів три групи навичок:
- навчальні та інноваційні;
- вміння працювати з інформацією, медіа- та комп’ютерні навички;
- життєві та кар’єрні навички.
Щоб їх сформувати, школа повинна оновлювати методи роботи (надавати
пріоритети особистісно зорієнтованому навчанню), використовувати нові
інструменти навчання (інформаційно-комунікаційні технології) та давати
орієнтири життєдіяльності в швидкоплинному світі (виховувати в учнів
громадянську, особисту й соціальну відповідальність). Формування цих навичок
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має спиратися на оновлені стандарти та новітні системи оцінювання,
удосконалені навчальні плани та створення такого навчального середовища, в
якому учень матиме змогу максимально розвиватися.
Відповідно до нового Держстандарту освіти навчальний процес у школах
будується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і
діяльнісного підходів. З огляду на це вчитель, аби забезпечити реалізацію
визначених Стандартом підходів, має знайти для себе відповіді на непрості
питання:
1. У чому полягає сутність кожного з даних підходів?
2. Які методи, прийоми і форми роботи є найдоцільнішими для організації
навчально-пізнавальної діяльності школярів із метою оволодіння відповідними
вміннями і навичками?
3. Яким має бути сьогодні урок (мови і літератури зокрема), щоб міг
відповідати запитам інформаційного суспільства?
Якщо перші два питання були об'єктами розгляду на методичних
об'єднаннях та семінарах, то останнє залишилося без належної уваги як менш
актуальне, на думку вчителів. Однак бесіди з педагогами свідчать, що їм важко
відповісти на запитання, які стосуються саме уроку, а саме:
1. Чому такий етап уроку, як опитування (перевірка домашнього завдання),
не актуальний і в структурі уроку не фіксується?
2. Якою є цільова установка сучасного уроку?
3. У процесі здійснення індивідуального підходу вчитель традиційно
орієнтувався на учня середнього рівня можливостей. Чи актуальний цей підхід
сьогодні? Чому?
4. За яких умов можлива реалізація вчителем функції фасилітатора? Який
етап уроку тут набирає особливої ваги?
5. Формування яких умінь, крім навчальних, передбачає застосування
інтерактивних методів навчання.
6. Які цілі переслідує запровадження особистісно орієнтованих технологій
навчання?
7. У чому полягає головна спрямованість освітнього процесу?
Потреба підвищення професійного рівня вчителя в питаннях сучасного
уроку потребує відповідних дій із боку методичних служб. Сьогодні необхідно
змінювати традиційні рамки уроку, посилювати його місткість, підвищувати
рівень індивідуалізації навчання i самостійної роботи учнів, розвивати їх творчу
активність. Ефективно і швидко це можна вирішити засобами мережевої
взаємодії, яка є темою цьогорічних червневих студій. Зупинимося стисло на суті
цього механізму розповсюдження і розвитку інновацій.
Мережа – це сукупність установ, що має спільну мету, ресурси для її
досягнення, єдиний центр управління. Мережу сьогодні розглядають і як
інструмент інноваційної інфраструктури, що дозволяє ефективно поширювати
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технологічну інформацію і здійснювати пошук партнерів для реалізації
інноваційних проектів.
Місією мережі є сприяння розвитку інноваційної діяльності в освітніх
установах та навчальних закладах.
Завданням мережі є обмін технологіями між науковими установами і
навчальними закладами, пошук партнерів для здійснення кооперації в розробці і
впровадженні нових освітніх, педагогічних та інформаційно-комунікаційних
технологій.
Члени мережі збирають і систематизують інформацію про нові технології,
проводять моніторингові дослідження і формують таким чином єдину базу
освітніх запитів і пропозицій.
Очікуваний результат від організації мережевої взаємодії:
- оновлення форм і методів роботи з педагогічними працівниками;
- активізація участі освітніх установ у розв’язанні конкретних освітніх
проблем у процесі виходу в мережевий простір;
- підвищення якості роботи освітніх установ.
Мережева взаємодія освітніх установ є найефективнішим механізмом
розповсюдження і розвитку інновацій. У сучасному світі має місце тенденція
злиття освітніх і інформаційних технологій та формування на цій основі
принципово нових інтегрованих технологій навчання (виховання, управління),
заснованих на інтернет-технологіях.
Визначають такі рівні мережевої взаємодії:
- рівень обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (сприяння
формуванню високого освітньо-кваліфікаційного рівня професійної зрілості та
компетентності керівних, методичних, педагогічних кадрів дошкільної,
загальної, позашкільної та професійно-технічної освіти);
- рівень районних, міських методичних кабінетів, центрів (формування
готовності педагогічних працівників до впровадження компетентнісно
орієнтованого підходу в освітній процес).
Завдання ОІППО в системі мережевої взаємодії:
- мережеве консультування з актуальних проблем професійного зростання
педагогів;
- обмін досвідом із питань підвищення професійної компетентності
працівників;
- співпраця з питань приведення кадрового потенціалу фахівців до світового
рівня;
- взаємодія з формування готовності педагогічних працівників до
інноваційної діяльності.
Завдання Р(М)МК(Ц) у системі мережевої взаємодії:
- мережеве консультування з актуальних проблем професійного зростання
педагогів;
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- обмін досвідом із питань оновлення змісту і форм науково-методичної
роботи;
- співпраця з питань формування готовності педпрацівників до інноваційної
діяльності;
- взаємодія з реалізації напрямів науково-методичної діяльності з
педагогічними працівниками.
Пріоритетними завданнями науково-методичної роботи в сучасних умовах
є:
- підготовка нової генерації педагогічних працівників, здатних позитивно
впливати на суспільний розвиток в умовах інноваційних змін;
- створення умов для підготовки конкурентоздатних
педагогічних
працівників;
- модернізація змісту, принципів, форм і методів щодо формування
готовності фахівців до свідомого постійного підвищення свого професійного
рівня;
- реалізація сучасних підходів до професійного зростання педагогічних
працівників у системі післядипломної педагогічної освіти.
Важливо правильно визначити змістові напрями мережевої взаємодії,
головними з яких сьогодні є:
- освіта для сталого розвитку;
- державні стандарти освіти;
- дистанційна освіта;
- інформаційно-комунікаційні технології;
- дослідна та експериментальна діяльність;
- моніторингові дослідження;
- профільне навчання.
Основними формами мережевої взаємодії (це горизонтальні форми
взаємодії науково-методичних установ, що забезпечують ефективне
використання досвіду роботи в освітньому контексті підвищення кваліфікації
(курсовий та міжатестаційний період) є: мережева творча майстерня, школа
технологічної майстерності, тренінг-клуб (тренінг-центр), науково-пошуковий
проект, мережева творча лабораторія, мережева методична школа, центр
розвитку методичного складу, центр моніторингових досліджень, школа
прогностичних досліджень, науково-методична лабораторія та інші.
У межах теми нашого засідання на рівні мережевої взаємодії районних
методичних служб актуальною є проблема сучасного уроку, для розв'язання якої
доцільною була б мережева творча майстерня, членами якої були б зацікавлені
методисти.
Оскільки така взаємодія сьогодні ще не налагоджена, а проблема потребує
розгляду, звертаємо увагу на важливі моменти, розуміння яких сприятиме
підвищенню ефективності сучасного уроку.
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І. Ознаки сучасного уроку:
1. Сучасний урок – це урок демократичний.
2. Спрямований на розвиток особистості учня.
3. Проводиться не для учнів, а разом з ними.
4. Передбачає технологізацію навчального процесу.
5. Має розвивальний характер навчання.
6. Забезпечує повне засвоєння нового матеріалу на уроці.
7. Передбачає оптимізацію форм роботи.
ІІІ. Напрями модернізації класно-урочної системи шляхом:
- зміни характеру взаємодії учасників навчального процесу, що передбачає
виконання вчителем функцій фасилітатора;
- запровадження інтерактивних методів навчання, в основу яких покладено
спілкування як двосторонній процес, у якому учень-учитель або учень-учень
обмінюються думками, інформацією, що надає учням можливість для
формування основних пізнавальних умінь, навичок і зразків поведінки в
суспільстві;
- запровадження особистісно орієнтованих технологій навчання, цілі якого
полягають у визначенні життєвого досвіду кожного учня, рівня інтелекту,
пізнавальних здібностей, у формуванні позитивної мотивації учнів до
пізнавальної діяльності, потреби в самопізнанні, самореалізації та
самовдосконаленні;
- спрямованості освітнього процесу на формування і розвиток ключових і
предметних компетентностей особистості;
- спрямованості навчальної діяльності на соціалізацію особистості, яка є
процесом становлення особистості, поступове засвоєння нею вимог суспільства,
придбання соціально значимих характеристик свідомості та поведінки, що
регулюють її взаємини з суспільством.
- запровадження у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних
технологій;
- запровадження комплексу процедур спостереження, поточного оцінювання
та на їхній основі коригування освітнього процесу.
ІV. Педагогічні технології, які використовуються на уроках(за
В. В. Химинцем).
Типи технологій Ознаки технології
Поетапна організація системи навчання, що забезпечує
логічну послідовність постановки та розв'язання
Структурнодидактичних задач на основі відбору їхнього змісту, форм,
логічні
методів і засобів навчання на кожному етапі з урахуванням
поетапної діагностики результатів.
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Інтеграційні

Ігрові

Тренінгові

Інформаційнокомп'ютерні

Діалогові

Дидактичні системи, що забезпечують інтеграцію
міжпредметних знань і вмінь, різноманітних видів діяльності на рівні інтегрованих курсів, навчальних тем, уроків,
навчальних днів та інших тем і форм організації навчання.
Дидактичні системи використання різноманітних ігор, під
час виконання яких формуються уміння розв'язувати
завдання на основі компромісного вибору (театралізовані,
ділові та ролеві ігри, імітаційні вправи, індивідуальний
тренінг, розв'язання практичних ситуацій і задач,
комп'ютерні програми тощо).
Система діяльності для відпрацювання певних алгоритмів
розв'язання типових практичних завдань, у т. ч. за
допомогою комп'ютера (психологічні тренінги інтелектуального розвитку, спілкування, розв'язання управлінських завдань).
Технології, що реалізуються в дидактичних системах
комп'ютерного навчання на основі діалогу «людина –
машина» за допомогою різноманітних навчальних
програм (тренінгових, контролюючих, інформаційних
тощо).
Сукупність форм організації і методів навчання, заснованих на діалоговому мисленні у взаємодіючих дидактичних системах суб'єкт-суб'єктного рівня: (учень –
учитель, учень – автор, учитель – автор тощо). Діалогові
форми вважаються найбільш поширеними серед інших
сучасних технологій.

Технологізоване навчання забезпечує належну організацію учіння школярів,
є керованим процесом формування у них знань, умінь, навичок і здібностей,
передбачених чинними програмами. Посилюється увага до внутрішнього світу
дитини, її життєвих інтересів і творчих можливостей, готовності працювати
цілеспрямовано й систематично.
V. Вимоги до сучасного уроку.
1. Теоретичний матеріал відповідає останньому слову науки.
2. Місткий за змістом, але не перевантажений, бо порушення цієї умови
призводить до механічного запам’ятовування матеріалу, послаблення інтересу,
затримки загального розвитку.
3. Різноманітний щодо організаційних форм, сучасний щодо типології та
структури.
4. Широко поєднує індивідуальні, групові та фронтальні форми роботи.
5. Містить суб’єктно значущу для учнів інформацію, тексти художніх
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творів і різноманітні мовленнєві зразки.
6. Забезпечує інтенсивну мовленнєву практику учнів, цілеспрямовану і
систематичну роботу над розвитком мовлення.
7. Постійно активізує учнів (максимальне залучення до різних видів
діяльності) і розвиває їхню самостійність та ініціативність.
8. Ураховує навчально-виховні можливості матеріалу, передбачає, щоб
зміст сприяв вихованню (національному, розумовому, моральному, естетичному)
особистості учня.
9. Виховує в учнів стійкий інтерес до мови та літератури.
10. Збуджує позитивне емоційне ставлення до навчання, стимулювати
інтелект та естетичні потреби школяра.
Формування єдиного інформаційного методичного середовища в сучасних
умовах потребує навчання методичних працівників як у процесі проходження
курсів, так і в міжкурсовий період. Це допоможе вирішити низку завдань, серед
яких: збільшення обсягу доступних освітніх матеріалів, модернізація
педагогічного процесу за рахунок застосування інтерактивних форм занять,
мультимедійних навчальних програм; створення комфортних умов для творчого
самовираження педагога, можливості демонстрації продуктів своєї творчої
діяльності, спілкування з педагогами-професіоналами, з колегами-однодумцями,
консультування із науковцями, фахівцями високого рівня незалежно від
територіальної розмежованості.
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Тимчаюк Людмила Анатоліївна, методист Млинівського
районного методичного кабінету
ТРАНСФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І
ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ
ОСВІТИ
Відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти змінюються підходи до навчання, трансформується не лише
зміст, а й способи його опрацювання, традиційні можливості уроку поступаються
новим вимогам, пропонуються нові типи уроків, модернізується їх структура. Це
потребує від учителя адекватного реагування, чіткої диференціації завдань
мовно-літературної освіти в основній і старшій школі, оскільки саме цей чинник
вимагає відповідних типів занять.
Сьогодні немає загальновизнаної єдиної класифікації уроків мови та
літератури, хоч методистами запропоновано багато варіантів.
Найпоширенішою в сучасній педагогічній теорії і шкільній практиці є
класифікація уроків за основною дидактичною метою. Один із варіантів такої
класифікації дає В. Онищук, який називає шість основних типів уроків:
- засвоєння нових знань;
- формування навичок і набуття вмінь;
- застосування знань, навичок і вмінь;
- узагальнення і систематизація знань;
- перевірка знань, навичок і вмінь;
- комбінований урок.
Стосовно навчання української мови класифікацію В. Онищука не можна
прийняти беззастережно і повністю:
- по-перше, опрацювання нового матеріалу передбачає інтенсивну практику,
спрямовану на формування відповідних умінь і набуття навичок, а „чистих”
уроків засвоєння нових знань майже не буває в практиці викладання мови;
- по-друге, уроки засвоєння вмінь і навичок у викладанні мови за традицією
краще називати уроками закріплення вивченого;
- по-третє, суворий розподіл програмою змісту навчання не дозволяє
учителеві виділяти спеціальні уроки застосування знань, умінь і навичок,
оскільки це здійснюється на всіх уроках;
- по-четверте, в поданій класифікації відсутні уроки повторення – їх
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замінили уроками узагальнення і систематизації знань, хоч правильно
організоване повторення обов’язково передбачає систематизацію.
Як відомо, в основній школі уроки української мови науковці орієнтовно
поділяють на дві основні групи:
1) аспектні уроки, пов'язані з вивченням окремих аспектів (одиниць) мови:
звуків, морфем, слів, словосполучень, речень;
2) уроки розвитку мовлення, які проводяться з метою формування та
розвитку в учнів комунікативних умінь і навичок.
Серед багатьох класифікацій аспектних уроків найбільш прийнятними для
сучасного навчання української мови у 5 – 9 класах вважаємо класифікації,
запропоновані науковцями О. Біляєвим, М. Пентилюк, Г. Шелеховою. Проте
вони потребують сучасної корекції, особливо в плані структури, оскільки зникли
одні етапи уроку (перевірка домашнього завдання) і появилися інші (рефлексія
діяльності та її результатів).
Із названих класифікацій практику, що склалася в сучасній школі, найбільше
відображає класифікація О. Біляєва, що виходить з основної дидактичної
(навчальної) мети. Науковець виділив такі типи уроків мови:
- уроки вивчення нового матеріалу, або засвоєння нових знань;
- уроки формування умінь і навичок;
- уроки перевірки й обліку якості знань, умінь і навичок;
- уроки аналізу контрольних робіт;
- уроки узагальнення і систематизації вивченого;
- уроки повторення окремої теми, розділу.
У 10-11 класах виокремлюємо три основні типи уроків української мови і
мовлення (за Варзацькою Л.О.) з огляду на завдання старшої школи –
розширення й поглиблення знань, здобутих в основній школі; удосконалення
вмінь і навичок користуватися мовою як важливим інструментом допрофесійної
підготовки, подальшого інтелектуального, творчого і морального саморозвитку:
1. Узагальнювальний урок, у якому мовний і мовленнєвий матеріал подано
як рівнозначний.
2. Інтегрований урок, на якому переважають мовленнєві завдання, а мовні
завдання є супровідними
3. Урок контролю.
Щодо уроків української літератури, специфічну класифікацію
запропонував Б. Степанишин. Власні думки з даної проблеми висловлювали
науковці Н. Волошина, О. Горб, С. Пультер та ін. Вчителі й досі послуговуються
запропонованими типологія ми, знову ж таки вносячи відповідні зміни у їх
структуру.
Досвід упровадження особистісно зорієнтованого навчання засвідчує
необхідність розширення типології уроків літератури, виокремлення в ній, окрім
звичних для вчителя, сучасних типів (за Фасолею А.М.):
1. Засвоєння нових знань, формування умінь.
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2. Застосування знань і вмінь.
3. Узагальнення і систематизації знань, закріплення умінь.
4. Контролю знань, умінь і навичок.
5. Урок ціле- і смислевизначення (щодо виучуваного матеріалу).
6. Урок оцінювання і корекції навчальної діяльності.
Дидактична мета уроків ціле- і смислевизначення щодо виучуваного
матеріалу – орієнтаційно-мотиваційна. На основі ознайомлення зі змістом
виучуваного матеріалу (тема – семестр –рік (подається блочно) та
пропонованими цілями учні визначають власні пріоритети, смисли, рівень
домагань щодо розвитку читацьких умінь, освоєння матеріалу тощо.
Макроструктура уроків цього типу:
1. Мотивація діяльності: актуалізація суб'єктного досвіду й опорних знань
учнів.
2. Цілевизначення і планування діяльності на занятті.
3. Представлення концепту курсу (теми).
4. Ознайомлення з пропонованими цілями вивчення курсу (теми), вибір
особистісно значущих, формування власних.
5. Ознайомлення з художніми творами, пропонованими для вивчення
(фронтально, індивідуально, у парах, групах), формування мотиваційного поля.
6. Уточнення переліку цілей, планування навчальної діяльності упродовж
семестру (навчального року).
7. Рефлексія.
Дидактична мета уроків "оцінювання і корекції навчальної діяльності" –
рефлексивно-оцінювальна. Цей тип нагадує уроки контролю знань, умінь і
навичок. Однак є суттєва різниця. Відрефлексовуються й оцінюються не лише
предметні, а й надпредметні, зокрема оргдіяльнісні, уміння. Учитель упродовж
вивчення теми (семестру, навчального року) відслідковує формування здатності
учня до самоорганізації, самонавчання, формує необхідні рефлексивні й оцінні
вміння. Відтак необхідним є зіставлення запланованого і досягнутого,
визначення причин неуспіху чи запоруки успіху, що стане "відправною точкою"
для планування наступного етапу навчання.
Макроструктура уроків цього типу:
1. Мотивація діяльності: актуалізація суб'єктного досвіду й опорних знань
учнів.
2. Цілевизначення і планування діяльності на занятті.
3. Рефлексія виконання запланованих на початку навчального року
(семестру, теми) особистісних і читацьких цілей, оцінка результативності
(написання рефлексивної роботи).
4. Планування наступного етапу навчальної діяльності.
У системі особистісно зорієнтованого навчання уроки цього типу відіграють
особливу роль, адже вироблення рефлексивно-оцінювальних умінь є однією з
умов розвитку суб'єктності учня-читача.
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Сказане не вичерпує всіх можливостей організації і проведення уроків
української мови та літератури. Сучасний учитель-словесник має широкі
можливості для удосконалення основної організаційної форми навчальновиховного процесу. Єдине бажання, щоб це робилося методично грамотно. "Той,
хто нігілістично ставиться до методики, зневажає її та у власній практиці
схильний покладатися в основному на «свою» методику, зауважує О. М. Біляєв,
– не росте як педагог, нерідко вдається до методичного прожектерства,
застосовуючи надумані, не апробовані в школах форми і методи проведення
занять, тому стикається із значними труднощами в раціональній організації
навчання. І, навпаки, належна мовна і методична підготовка, а також успадковані
або набуті педагогічні здібності вчителя є запорукою його плідної праці з
учнями».
Як засвідчують розробки уроків, що їх подають учителі на конкурси,
традиційний тип уроку наповнюється інноваційною структурою, і це призводить
до невідповідності обраного типу уроку його структурі. Для прикладу: урок
вивчення нового матеріалу, визначений В. Онищуком, наповнюється
структурними
компонентами
особистісно
зорієнтованого
уроку,
запропонованими А. Фасолею. У такому випадку це необхідно обумовити у
конспекті уроку, наприклад:
Тип уроку. Урок засвоєння нових знань (за О. Онищуком).
Вид уроку. Особистісно зорієнтований урок (за А. Фасолею).
Отже, кожен урок має забезпечити дитині повноцінні умови для її
самовираження та саморозвитку. Важливу роль у цьому відіграє його структура,
яка, ґрунтуючись на наукових засадах, традиційних основах, має здатність
трансформуватися відповідно до суспільних змін. Побудова уроку – справа
непроста, це під силу вчителю, який досконало володіє традиційною методикою,
відзначається творчим підходом до організації навчальної діяльності, активно
впроваджує інноваційні технології.
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Шарапа Валентина Калістратівна, методист районного
методичного кабінету відділу освіти Костопільської районної
державної адміністрації
ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
УЧНІВ НА ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОМУ УРОЦІ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Усіляка справжня освіта здобувається шляхом самоосвіти…
Все, що робиш і чого досягаєш самостійно, за своєю волею і
бажанням,– залишається в голові найміцніше
М. Рубакін
Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти однією з ключових компетентностей, що мають бути сформовані в учнів,
є "уміння вчитися", яка передбачає формування індивідуального досвіду участі
школяра в навчальному процесі, вміння, бажання організувати свою працю для
досягнення успішного результату; оволодіння вміннями та навичками
саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки.
Оскільки компетентність формується і виявляється у процесі діяльності,
основою її розвитку є діяльнісний підхід. У школі основним видом діяльності є
навчально-пізнавальна, яка здійснюється або під керівництвом учителя, або
самостійно. Доцільність її проведення визначається вчителем і проектується ним,
а здійснюється учнями під його керівництвом. Отже, навчально-пізнавальна
компетентність – це здатність учнів до здійснення самостійної навчальнопізнавальної діяльності. Основною і необхідною умовою для формування цієї
компетентності є організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності
учнів.
Практика школи сьогодні свідчить, що вчителі мають значний досвід в
організації навчання школярів, проте їхня робота не набула системного
характеру, особливо в плані проектування поетапної діяльності з формування в
учнів уміння вчитися. Це підтверджують і спостереження за роботою дітей під
час уроків: рівень сформованості в них навчально-пізнавальної компетентності є
недостатнім.
З огляду на це формування навчально-пізнавальної компетентності учнів у
процесі вивчення української мови і літератури потребує уваги методистів.
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Пропонуємо деякі міркування з приводу цієї проблеми, взяті з власного
педагогічного досвіду та з опрацьованих науково-методичних джерел.
Ідея саморозвитку особистості закладена в основу гуманістичної психології,
засновниками якої є А. Маслоу, Ш. Бюлер, К. Роджерс та ін.
Теоретичні основи підготовки до самоосвіти було закладено А. Дістервегом,
Я. Коменським, Дж. Локком. Поряд з визначними просвітителями світу стоять
імена видатних мислителів України: Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Вишенського,
І.Федорова, П. Беринди, М. Смотрицького.
Загальні проблеми розвитку пізнавальної самостійності учнів розглядалися
у працях сучасних науковців, а саме: А. Баранникова, В. Буряка, Н. Бухлової,
А. Громцевої, І. Колбаска, В. Козакова, В. Паламарчук, Б. Райського,
Н. Сидорчук, М. Скаткіна, М. Солдатенка та ін.
Отже, проблема активізації пізнавальної діяльності учнів, зокрема питання
їх самостійної роботи в процесі навчання, привертає до себе увагу багатьох
дидактів, психологів, методистів і педагогів-практиків. Кожен із них по-своєму
розумів і трактував самостійну пізнавальну діяльність, проте спільним є те, що
всі вони солідарні в одному: у процесі самостійної праці здобуваються знання,
формуються вміння і навички, які сьогодні кваліфікують як основну складову
навчально-пізнавальної компетентності.
По-різному підходять учені і до класифікації загальнонавчальних умінь. Ми
будемо спиратися на їх перелік В. Шарко, яка вважає важливими для
самостійного здійснення учнями навчально-пізнавальної діяльності вміння,
пов'язані з організаційним, комунікативним, операційним та інформаційним
компонентами даного виду діяльності. Цей перелік, на нашу думку, є
найповнішим, оскільки враховує всі способи одержання учнями знань у процесі
навчання.
Отже, щоб сформувати навчально-пізнавальну компетентність, потрібно
працювати над розвитком кожного із названих її компонентів. Безперечно,
вчителі мають значні напрацювання в цьому плані, тому зупинимось лише на
важливих, із нашого погляду, аспектах, які потребують окремої уваги.
Організаційний компонент загальнонавчальних умінь. Педагоги
здебільшого розуміють під ним організацію робочого місця на уроці. Проте наука
дивиться на це ширше і передбачає, крім названого, планування, контроль
(учительський, взаємоконтроль, самоконтроль) і самоаналіз
навчальної
діяльності. Як засвідчує практика школи, з-поміж організаційних умінь учні
відчувають труднощі в плануванні й об'єктивному оцінювані результатів власної
навчально-пізнавальної діяльності. Для формування цих умінь науковці
пропонують скористатися поетапним підходом:
- І етап –планування, контроль і оцінювання здійснює вчитель (основна мета
- показати учневі як правильно спланувати роботу, визначати об'єкти контролю
та оцінювати отримані результати, ознайомити з вимогами до плану та з
критеріями оцінювання різних видів діяльності);
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-II етап - взаємоконтроль, який має на меті набуття учнями досвіду з
планування, контролю й оцінювання інших;
- III етап – самоконтроль, який має на меті формування вмінь застосовувати
набутий досвід зі здійснення планування, контролю й оцінювання.
Оскільки у процесі навчально-пізнавальної діяльності учням необхідно
спілкуватися з учителем, однокласниками, іншими людьми, важливим
компонентом загальнонавчальних умінь є комунікативні вміння. Процесу їх
формування має передувати не лише розуміння суті цих умінь, визначення
складових частин, а й усвідомлення мети діяльності, планування системи роботи
з її досягнення. Під комунікативними вміннями науковці розуміють здатність
учня до спілкування у процесі навчально-пізнавальної діяльності з метою
набуття знань, отримання, опрацювання та обміну інформацією, колективного
розв'язання конкретних завдань. У структурі комунікативних умінь виділяють
три блоки:
- перший, пов'язаний із проектуванням спілкування: визначення змісту
інформації, яку необхідно одержати від співрозмовника-вчителя, іншого учня;
складання основних питань, які для цього треба задати;
- другий, пов'язаний з організацією спілкування: створення необхідних умов,
реалізація плану, встановлення зворотного зв'язку;
- третій, пов'язаний з регулюванням процесу спілкування: формулювання
уточнюючих запитань, уміння слухати та сприймати інформацію,
обґрунтовувати свою точку зору, виражати певні емоції та ставлення до
комуніканта.
Формування вмінь комунікації з урахуванням цих етапів і видів роботи на
кожному складає чітку систему, знання і дотримання якої вчителями забезпечить
реалізацію визначених програмою вимог.
Комунікативний компонент загальнонавчальних умінь тісно пов'язаний з
операційним та інформаційним (людина як джерело інформації). Володіння
розумовими операціями та алгоритмами виконання конкретних дій певних видів
діяльності забезпечує чіткість постановки та розв'язання пізнавальних завдань і
передбачає знання способів діяльності, навичок використання технічних засобів
навчання, одержання, обробки та збереження інформації.
У контексті компетентнісного підходу до навчання основною умовою
ефективного формування всіх видів компетентностей, у тому числі й навчальнопізнавальної, є залучення школярів до самостійної навчально-пізнавальної
діяльності, що вимагає від учнів певних операційних умінь. Цьому потрібно
вчити. Як правило, на уроках мови і літератури учні працюють із певними
джерелами (текст, художній текст, схема, ілюстрація, слово вчителя) і видами
інформації (знакова, схематична, графічна), тому операційні вміння формуються
у взаємозв'язку з організаційними, комунікативними та інформаційними, котрі
включають уміння здійснювати пошук, обробку та використання інформації для
розв'язування пізнавальних завдань.
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Модель самоосвіти можна розглядати як сукупність декількох «само-»:
організація

пізнання

мотивація

розвиток

Само

аналіз

навчанн
я

контроль
оцінка

Проте успіх у формуванні названих умінь немислимий без активності учнів,
яка обов’язково передбачає самостійність їх думки на всіх етапах навчального
процесу. Самостійною є та діяльність, яку учень здійснює без сторонньої прямої
допомоги, спираючись на свої знання, мислення, вміння, життєвий досвід,
переконання, і яка через збагачення учня знаннями формує риси самостійності.
Тезаурус
- Самонавчання – процес самостійної освіти без участі викладача.
- Самоосвіта – оволодіння знаннями, уміннями та навичками самостійно.
- Самостійна робота – засіб активізації пізнавальної діяльності, розвитку
логічного мислення.
- Самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм
можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та
діяльність.
- Самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність.
- Самооцінка – вміння оцінювати свої можливості.
- Саморозвиток – результат самоосвіти.
- Самокритичність – вміння критично оцінювати перевагу та недоліки
власної роботи.
- Самоаналіз – визначення сильних та слабких сторін своєї роботи на
підставі порівняння того, що напрацьовано, з тим, що було визначене як ідеальна
мета роботи.
Етапи самоосвіти: постановка мети – планування – організація – реалізація
– рефлексія.
Після постановки мети – етап планування, на якому учні обирають форми
й засоби самоосвіти.
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На етапі організації учні в залежності від обраної ними форми та засобів
самоосвіти здійснюють кроки до її реалізації. Це пошук відповідної інформації.
На цьому етапі дуже важливо, щоб учень мав здатність до самоорганізації, вмів
мобілізувати себе, раціонально використовувати час, сили, засоби. При цьому
вчитель дає рекомендації щодо пошуку та обробки інформації, поради до
організації виконання завдань. Функції педагога змінюються від інформативноконтролюючої до консультативно-координуючої.
На етапі реалізації учні безпосередньо працюють з джерелом інформації.
Саме під час нього дуже важливо враховувати, наскільки школяр підготовлений
до такої діяльності, який розумовий потенціал має. Цей етап передбачає також і
корекцію роботи.
На етапі рефлексії здійснюється контроль за результатами роботи. Дуже
важливо, щоб учні мали здатність до самоконтролю, самооцінки, здібність до
саморефлексії і корекції.
Яке ж завдання стоїть перед учителями при цьому? Формування позитивної
установки на урок у результаті розумно запланованої мети та мотиваційної
діяльності. Якщо не робити цього, то стає цілком реальною небезпека, про яку
говорив В. О. Сухомлинський: «Усі наші задуми, усі пошуки і побудови
зводяться нанівець, якщо нема в учня бажання вчитися».
Пізнавальний інтерес – провідний мотив самоосвіти.
Внутрішню структуру самоосвітньої компетентності ми вбачаємо такою:
- розуміння особистих потреб на підставі самоаналізу, самопізнання,
самообліку сильних та слабких сторін своєї діяльності;
- уміння розробляти та виконувати програми самоосвіти з урахуванням
особистих потреб і потреб суспільства;
- впорядкування своїх знань, знаходження зв'язків між ними;
- критичне ставлення до будь-якої отриманої інформації, вироблення
особистої позиції в процесі здобування певних знань;
- уміння розв'язувати різноманітні проблеми на основі здобутих
самостійно знань;
- гнучкість застосування знань, умінь, навичок в умовах швидких змін;
- представлення, обґрунтування та захист отриманого результату;
- знаходження нестандартних нових рішень на основі самостійно здобутих
знань;
- організація особистих прийомів самонавчання;
- використання для отримання інформації різноманітних баз даних, джерел
інформації;
- уміння використовувати нові технології інформації та комунікації;
- уміння долати труднощі, невпевненість;
- адекватне оцінювання значення здобутих знань у своїй діяльності;
- уміння співробітничати з іншими людьми, здобувати знання шляхом
колективної діяльності;
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- прийняття рішення на основі співробітництва, толерантне ставлення до
опозиційної точки зору;
- відповідальність за організацію своєї самоосвіти;
- постійний самоаналіз та самоконтроль за самоосвітньою діяльністю;
- уміння вдосконалювати свої результати, отримані під час самоосвіти.
Анкета "Чи вмію я організовувати власну діяльність?"
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Я вмію:
Організовувати
власне навчання
та
самоосвіту.
Керувати навчальною роботою (своєю,
групи, класу).
Брати активну участь в організації та
проведенні
всіх
видів
колективної
пізнавальної діяльності в школі.
Готувати робоче місце для виконання
визначеного завдання.
Самостійно знаходити джерела інформації.
Раціонально розподіляти свій час.
Планувати діяльність.
Контролювати свою роботу.
Коригувати
свою
діяльність
за
необхідності.
Обирати форми самоосвіти і джерела
пізнання.
Знаходити необхідну інформацію у різних
джерелах.
Збирати і систематизувати тематичну
інформацію.

Так

Іноді

Ні

Загальнонавчальні
вміння
як
компонент
навчально-пізнавальної
компетентності учнів формуються під час вивчення всіх дисциплін, включених
до навчального плану. Вони є універсальними і важливими для засвоєння будьяких знань.
На першому етапі цього процесу під керівництвом учителя учні повинні
засвоїти алгоритм виконання певного виду діяльності (виконання розумових дій,
характеристика персонажів та ін.). Для підвищення ефективності даного виду
роботи науковці пропонують використовувати різноманітні пам'ятки та
алгоритми
раціональної
організації
навчальної
праці:
"Мистецтво
красномовства", "Схема аналізу твору", "План відповіді учня", "Як переказати
прочитане", "Як писати твір" тощо.
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Для прикладу. Організовуючи роботу з текстовою інформацією в 5 класі,
вчитель пропонує учням, наприклад, скласти план параграфа. При цьому
попередньо не з'ясовує рівень сформованості відповідних умінь. Як наслідок,
виконана учнями робота (план) не відповідає очікуванням педагога, а
рекомендації типу "слід працювати краще" не покращують умінь складати план.
Учитель мав би врахувати, що учням важко одразу засвоїти зміст усього
параграфа, тому правильно було спочатку навчити виконувати такий вид роботи,
а тоді залучати до неї учнів.
Хороший результат дають спеціальні курси, факультативи з оволодіння
навичками самоосвіти. Пропонуємо одну із програм.
Програма формування самоосвітньої компетентності
І. Організація навчальної праці
1. Уміння планувати свою діяльність: визначати мету, формулювати
завдання, накреслювати шляхи та терміни роботи.
2. Уміння самоорганізації: знаходити джерела інформації та організовувати
роботу з ними; виконувати домашні завдання; складати режим, систему
діяльності; визначати час; готувати місце для занять.
ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації
1. Уміння працювати з книжкою: читати, робити виписки, складати план,
тези, конспект.
2. Використання для самоосвіти радіо-, кіно-, телепрограм, різноманітних
видів практичної діяльності (відвідування виставок, музеїв, театрів, лекцій,
вистав тощо).
3. Комп'ютер у самостійному розвитку.
4. Бібліотечно-бібліографічні вміння. Бібліотеки, їхній довідковобібліографічний апарат.
ІІІ. Культура усного та писемного мовлення
1. Розвиток усного мовлення. Вміння користуватися монологічною
(оволодіння такими видами монологу: стисле повідомлення, розповідь, опис,
характеристика тощо) та діалогічною (оволодіння такими функціональними
типами діалогу: діалог етикетного характеру, діалог-розпитування, діалогдомовленість, діалог-обмін думками, повідомленнями) формами мовлення,
складати розгорнуту характеристику на основі одного або кількох джерел знань,
висловлювати свою точку зору та обстоювати її. Вміння дискутувати. Уміння
сприймати на слух незнайомий текст, розуміти з одного прослуховування
фактичний зміст, причиново-наслідкові зв'язки, основну думку висловлювання,
зображувально-виразні засоби прослуханого твору. Оволодіння ораторською
майстерністю.
2. Розвиток писемного мовлення. Практичне використання основних видів
письмових робіт, ведення запису прочитаного, прослуханого у вигляді плану
(простого, складного), тез, конспектів, анотацій, рецензій, відгуків тощо. Уміння
письмово висловлювати свою точку зору та аргументовано доводити її.
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IV. Сформованість операцій розумової діяльності
1. Розвиток мисленнєвої діяльності. Поступове формування наочно-дієвого,
наочно-образного та логічного мислення, загальнопізнавальних умінь. Загальні
логічні інтелектуальні вміння: порівняння, встановлення зв'язків, визначення
головного, абстрагування, систематизація, узагальнення тощо.
2. Творчі вміння, поняття про творчість, дослідницькі методи в навчанні,
умови творчого розвитку. Розвиток дивергентного мислення.
V. Контрольно-оцінювальні вміння
1. Уміння самоконтролю. Здатність перевіряти правильність та міцність
самостійного засвоєння теорії, практичних умінь, правильність виконаних
завдань.
2. Самооцінювання та взаємооцінювання рівня навченості.
VI. Рефлексія
Уміння рефлексувати процес самостійної пізнавальної діяльності та
досягнуті результати, накреслювати шляхи корекції знань і вмінь.
Окрім
загальнонавчальних,
до
складу
навчально-пізнавальної
компетентності науковці відносять і спеціальні (предметні) вміння, які
формуються у процесі вивчення конкретних навчальних дисциплін, обумовлені
особливостями їх змісту і пов'язані зі знаннями з відповідних наукових галузей
та процедурою засвоєння конкретного навчального матеріалу.
У мові та літературі специфічними видами діяльності є набуття теоретичних
знань, виконання вправ, аналіз художнього тексту, виявлення поставлених
автором проблем, характеристика персонажів тощо. Тому в процесі навчання цих
предметів, крім загальнонавчальних, формуються ще й специфічні предметі
пізнавальні вміння, які входять до складу навчально-пізнавальної
компетентності. Із багатьох можна виокремити вміння:
- розрізняти, аналізувати, класифікувати мовні факти, оцінювати їх з погляду
нормативності, відповідності ситуації та сфери спілкування;
- створювати власне висловлення різних типів, стилів і жанрів;
- формулювати тему, головну думку художнього твору, визначати його
проблематику, актуальність;
- розрізняти явища високого мистецтва і низькопробної культури і под.
Знаючи загальні підходи щодо формування вмінь, можна використовувати
різні засоби для реалізації поставлених цілей.
В умовах, коли потрібно сформувати вміння виконувати типове завдання з
метою визначення переліку основних дій, застосовують алгоритм. Технологія:
а) виконання вправи (виведення правила) за алгоритмом разом із учителем
(учитель демонструє необхідність виконання кожного пункту алгоритму,
акцентує увагу на найскладніших етапах);
183

б) виконання вправи за алгоритмом у різнорівневих групах;
в) самостійне виконання вправ обраного рівня складності за введеним
алгоритмом.
На основі засвоєних алгоритмів учні зможуть самостійно формулювати їх
для інших типів мовних вправ, аналізувати та оцінювати роботу інших школярів,
здійснювати самооцінку власної діяльності.
Для формування навчально-пізнавальної компетентності учителісловесники
застосовують
нестандартні вправи та прийоми, зокрема
«лінгвістичний експеримент», «тестовий лабіринт», «предметне лото», «творча
лабораторія», «комунікативний практикум», «пейзаж душі», «орфографічні
вітрила», «рецепт приготування правила» «дозвольте з вами не погодитися…»,
що допомагають сформувати уміння здійснювати пошук, обробку та
використання інформації для розв'язування пізнавальних завдань школярів.
Під час організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів
практикують такі прийоми, як “коло ідей”, “навчаючи - вчусь”, “платформа”,
“дерево розв’язків”, “павутиння слів”, “піраміда”, дебати, “нескінченний
ланцюжок”, “обери позицію”, “рюкзак”, “намисто”, “плюс - мінус”, “аукціон”,
“злови помилку”, “снігова куля”, “мовна кав’ярня ”.
Доречними вважаємо такі види робіт, як передбачення, вільне письмо, есе,
«мікрофон». Під час роботи з текстом – читання з позначками, з передбаченням,
формулювання запитань (до автора, героя, себе), письмові роботи до та після
прочитання тексту, гронування, складання асоціативних рядів, сенкан,
щоденник.
Ефективними на уроці української літератури є ток-шоу, прес-конференції,
літературні полеміки, телепередачі, ситуативні ігри, ораторські турніри, дебати
та інші форми.
Домінантним вважаємо використання навчальних діалогів, зокрема в парі
“учень – учень”, ігрових технологій, які навчають орієнтуватися у надзвичайних
ситуаціях, розвивають уявлення вихованців (“Оживити портрет”, ”Здобути нові
враження”, ”Авторство”, “Рекламний ролик”, ”Версії”, ”Зайвина”, ”Літературний
редактор”,” Камінь спотикання”).
Формування навчально-пізнавальної компетентності учнів засобами мови і
літератури сприятиме залученню їх до самостійного виконання відповідних видів
діяльності, під час яких відбуватиметься одночасне формування
загальнонавчальних і спеціальних пізнавальних умінь.
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Грекова Людмила Іванівна, методист КУ «Кузнецовський
міський методичний кабінет закладів освіти»
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ДО
НАВЧАННЯ НА СУЧАСНОМУ УРОЦІ
Єдиний шлях, що веде до
знання, – це діяльність…
Бернард Шоу
Основне завдання сучасної освіти – перебудувати навчально-виховний
процес на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення
потенціалу дітей та його розвитку шляхом організації навчально-пізнавальної
діяльності.
Учителі, які навчатимуть дітей 6 класу, відчувають потребу змінювати
підходи до роботи, зокрема орієнтуватися на визначені Державним Стандартом:
особистісно зорієнтований, компетентнісний, діяльнісний.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу за
новими програмами одним із головних завдань визначають навчити учнів
застосовувати набуті знання для розв’язання проблем, що виникають у процесі
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навчання. У зв’язку з цим на перший план висувається діяльнісний підхід у
навчанні з акцентом на способах діяльності, уміннях і навичках. Це зумовлено
кінцевою метою навчання – сформувати випускника, готового до життя в нових,
досить непростих умовах.
А досягти цього можна лише навчивши його не нагромаджувати знання, а
формувати й розвивати здатність практично діяти, застосовувати індивідуальні
техніки й досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльності та соціальної
практики. Основним результатом навчання має стати осмислений досвід
діяльності, життєвий контекст і формування життєвого досвіду, який уводиться
в межі навчального процесу як його значущий елемент. Саме школа і вчитель
покликані готувати молоду людину до вирішення життєвих проблем,
покладаючися на свою самостійність.
Особистісно-діяльнісний підхід передбачає, що центром навчання є учень як
особистість – його мотиви, цілі, неповторний психологічний склад. Виходячи з
інтересів учня, рівня його знань і вмінь, учитель визначає завдання занять та
формує, спрямовує і коректує весь освітній процес розвитку його особистості.
Відповідно мета кожного уроку, заняття при реалізації особистісно-діяльнісного
підходу формуються з позиції кожного конкретного учня і всього класу. Іншими
словами, учень в кінці уроку, заняття повинен відповісти собі: чого він сьогодні
навчився, чого не знав або не міг зробити ще вчора? Така постановка питання
стосовно навчання означає, що всі методичні рішення (підбір навчального
матеріалу, використання прийомів, способів, методів, засобів тощо) проходять
через призму особистості учня(його потреб, мотивів, здібностей, активності,
інтелекту та інших індивідуально-психологічних та функціональних
особливостей) і передбачають його активну навчально-пізнавальну діяльність.
Навчальна діяльність – це діяльність, спеціально спрямована на виконання
навчальних задач і оволодіння навчальним матеріалом (В. Давидов).
Головна мета будь-якої праці – виготовлення певної речі. Збагачення
навичками є при цьому важливим, але побічним продуктом праці. І лише в
навчальній діяльності засвоєння наукових знань і формування відповідних їм
умінь є основною метою і головним результатом діяльності.
Для школяра учіння є навчальною діяльністю, яка має свою мету,
організовується і регламентується вчителем, який виступає в ролі організатора, а
не виконавця. Ця діяльність для учня є визначальною, тому що через неї
формуються його стосунки із суспільством, проявляється розумова активність,
самостійність, наполегливість, організованість, дисциплінованість.
Щоб правильно організувати навчальну діяльність, потрібно знати і зважати
на її компоненти:
- навчальні ситуації і навчальні задачі;
- навчальні дії;
- дії з контролю за процесом засвоєння;
- дії оцінки ступеня засвоєння.
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Перший компонент – навчальна ситуація, навчальне завдання передбачає
засвоєння учнем загального способу дій і мети його засвоєння, а також учень
отримує вказівки і зразки для знаходження загальних способів розв’язування
завдань певного класу.
Навчальні дії – це дії учнів з одержання і знаходження наукових понять і
загальних способів дій, а також з їх відтворення і застосування до розв´язання
конкретних завдань.
Дії контролю спрямовані на узагальнення результатів своїх навчальних дій
за заданими зразками.
Дії оцінки фіксують остаточну якість засвоєння заданих наукових знань і
загальних способів розв´язання завдань.
Головним компонентом навчальної діяльності є навчальне завдання, що
відрізняється від практичного. У практичному головне – отримання очікуваного
результату, у навчальному – засвоєння поняття або заданого способу дій. Учень,
наприклад, аналізує художній твір на уроці літератури. Практичне завдання
полягає у тому, щоб визначити тему, головну думку, ключові образи, мотиви,
засоби образності. Навчальне завдання – сформувати вміння аналізу ліричного
твору. Отже, головна відмінність навчального завдання від практичного в тому,
що під час розв´язання практичного завдання змінюється, пізнається предмет чи
об´єкт, а основна мета й результат навчального завдання – зміна досвіду самого
учня, суб´єкта навчання. Саме організація навчальної діяльності з виконання
навчальних завдань відповідає особистісно зорієнтованій парадигмі освіти,
оскільки сприяє становленню суб'єктності учня читача на уроках літератури та
суб'єктності учня-мовця на уроках мови.
Серед видів навчальної діяльності особливе місце посідає мовленнєва
діяльність, тому що слово є засобом вираження думки. Це діяльність, у ході якої
формується висловлення і використовується для досягнення визначеної мети –
спілкування, повідомлення, впливу.
Учитель-словесник знає, що культура мовленнєвої діяльності - це культура
володіння словом, ефективний обмін повідомленнями; це система знань, умінь і
навичок для осмислення ситуацій, породження і сприйняття висловлення.
Показниками культури мовленнєвої діяльності є змістовність мовлення,
правильна чітка вимова (чи написання), комунікативна доцільність мови (її
точність, виразність і т.д.), структурно-логічна побудова текстів, використання
невербальних засобів. А чи достатньо володіє цими знаннями і, відповідно,
вміннями учень? Спостереження за мовленням школярів дає підстави говорити
про потребу вдосконалення їхньої мовленнєвої культури.
Оскільки мовленнєва діяльність функціонує в чотирьох видах(два з них
утворюють текст - говоріння, письмо, а інші - слухання (аудіювання) і читання здійснюють сприйняття), роботу слід вести на всіх напрямках. Чи достатньо
результативною є ця робота в сьогоднішній школі? Рівень учнівського мовлення
є відповіддю на поставлене запитання. Безперечно, вчителі працюють над цією
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проблемою, проте окремі аспекти потребують більше уваги. Складними у
мовленнєвій практиці є процеси говоріння і слухання, тому розглянемо їх
докладніше.
Під час говоріння мовець переслідує різноманітні комунікативні завдання:
погодитися чи відмовитися, порадити, попередити, зажадати, попросити,
дозволити, засумніватися, подякувати і т.д.
Свідомість мовця зосереджена на змісті, побудові тексту, доборі найбільш
придатних лексичних варіантів, граматично правильній побудові речень й
озвученні їх відповідно до норм вимови, стилю, реакції слухачів. Труднощі
говоріння полягають у тому, що всі перераховані вище операції потрібно
виконувати одночасно.
Чи достатньо завдань у шкільних підручниках орієнтовано на формування
таких умінь, які мають бути доведені до автоматизму? Учитель-практик без
обдумування скаже: ні. Звідси і результат: мова учнів звучить переривчасто:
виникають більш тривалі (порівняно з іншими) зупинки, повторюються окремі
слова, склади, "розтягується" звук типу [е], вимовляються фраза "Як би це
сказати?", "Ну от" і подібні. Паузи, зриви початих конструкцій, а також обмовки
часто відбивають стан людини, її хвилювання, незібраність при ускладненні
мовленнєвої ситуації. Ці зовнішні прояви особливо пригнічують мовця під час
публічних виступів – перед класом, учнями школи, товаришами. Чи часто ми
спостерігаємо на уроках роботу, спрямовану на подолання таких недоліків з
метою удосконалення мовленнєвих умінь? На жаль, ні. Результат очевидний.
Аудіювання становить собою процес сприйняття, розуміння, осмислення
мовлення з метою відповідної реакції на почуте. Це комунікативне уміння не
менш важливе, ніж говоріння, і є важливою умовою ефективності спілкування.
Історик Плутарх радив: "Навчися слухати, і ти можеш витягти користь навіть
із тих, хто говорить погано". Гарне слухання полегшує засвоєння інформації,
сприяє встановленню контактів між людьми. В умінні слухати виявляється
вихованість, повага до іншої людини, тобто культура.
Результати соціологічних досліджень свідчать, що достатніми навичками
аудіювання володіють лише 10% людей. Прослухавши десяти хвилинне
повідомлення, "середній" слухач розуміє і запам'ятовує тільки половину зі
сказаного. Отже, поле діяльності для вдосконалення аудіативних умінь велике.
Так, учням цікаво буде знати, що стиль слухання залежить від характеру,
інтересів особистості, статі, віку, фізіологічного стану, службового становища, а
саме:
1. Підлеглі більш уважні і зосереджені в розмові з "керівництвом", не завжди
зважуються перервати опонента.
2. Чоловіки, на відміну від жінок, схильні слухати самих себе, швидко давати
готові відповіді, перебивати, зосереджуватися на змісті бесіди.
3. Жінкам більше цікавий сам процес спілкування, вони переривають
партнера в 2 рази рідше.
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4. На ефективність слухового сприйняття впливає утома, що погіршує
концентрацію уваги. Повноцінне аудіювання може займати 20 хвилин при
контактній і 5 - 7 хвилин при дистантній комунікації.
Дослідник М. Берклі-Ален виявила "ролі" слухачів: 1) "симулянт" - робить
вигляд, що слухає; 2) "залежний слухач" - легко потрапляє під вплив думок і
бажань інших; 3) "перебивало" - той, хто невиправдано втручається в мовлення
співрозмовника; 4) "занурений у себе"; 5) "інтелектуал" - сприймає інформацію
більше розумом, що заважає емоційним і невербальним аспектами поведінки
мовця.
Розрізняють також 2 способи слухання:
1. Пасивне (невтручання в чуже мовлення своїми зауваженнями).
2. Активне (втручання в мовлення партнера).
Чому це важливо знати? Учні мають володіти основними прийомами
активного слухання, щоб бути цікавими співрозмовниками. До цих прийомів
відносимо такі:
1)З'ясування, тобто звертання до співрозмовника за уточненнями, щоб
одержати додаткові факти, судження: "Я Вас не зрозумів", "Чи не повторите ще
раз?", "Що Ви маєте на увазі?".
2)Перефразовування - "передача" чужого, тільки що вимовленого
висловлення в іншій формі: "Як я Вас зрозумів...", "На Вашу думку...", "Тобто Ви
вважаєте...".
3)Резюмування - підведення підсумків почутого: "Якщо узагальнити сказане
Вами, то ...", "Вашими основними ідеями, як я зрозумів, є...".
4)Підтвердження контакту - запрошення висловлюватися вільно і
невимушено. При цьому мовлення супроводжується репліками типу "Це цікаво",
"Так", "Розумію Вас", "Приємно це чути".
Запорукою успіхів у міжособистісних відносинах є дотримання правил
ефективного слухання. Вони мають бути якщо не в учнівських зошитах, то бодай
у предметних кабінетах:
1. Прагніть зрозуміти, глибоко усвідомити позицію опонента, зробити
аналіз, висновки. Навчіться знаходити найцінніші дані в отриманій інформації.
2. Намагайтеся за фразами співрозмовника "уловити" його щирі мотиви,
емоційний стан, внутрішній світ.
3. Підтримуйте стійку увагу до промови, не допускайте побічних думок.
Останні виникають через те, що швидкість мислення в 4 рази перевищує
швидкість говоріння, і в слухача залишається "вільний час".
4. Відключайтеся від зовнішніх "перешкод", що відволікають Вас, не
намагайтеся слухати й одночасно робити ще 2 - 3 справи.
5. Не робіть вигляд, що зрозуміли, якщо насправді це не так. Можливо,
комунікатор не зробив необхідних пауз між фразами. Уточніть незрозумілу
думку.
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6. Логічно плануйте процес слухання. "Уявне випередження" мовлення
співрозмовника чи оратора є одним із засобів настроювання на одну хвилю з ним
і гарним методом запам'ятовування промови.
7. Установіть зоровий контакт з мовцем. Ваші жести, міміка повинні
відбивати стан зацікавленого слухача.
8. Намагайтеся відчувати як оратор, подивіться на речі його очима,
спробуйте стати на його місце.
9. Будьте терплячі. Завжди вислухайте співрозмовника до кінця.
10. Не піддавайтеся почуттю гніву чи роздратування, якщо у Вас негативна
установка стосовно партнера по спілкуванню або якщо Ви почули слова, що
виводять зі стану рівноваги.
11. Не відволікайтеся на специфічні особливості мовця (акцент та інше).
12. Обов'язково повторюйте про себе розпорядження і вказівки.
13. Робіть при слуханні відповідні позначки на папері.
14. Не робіть розповсюдженої помилки недосвідчених промовців: не
говоріть занадто багато самі, а слухайте інших.
Агентство "NewYorkTimes" зазначає, що в добу інформаційного суспільства
знецінюється будь-яка творча робота, адже в Інтернеті можна знайти будь-що.
Все ж таки спробуємо поділитись окремими прийомами роботи з формування в
учнів стійкого досвіду вирішення навчальних проблем.
Потрапивши в певну ситуацію, людина має вміти діяти. Часто питання
можна вирішити грубою силою (так звана "лобова атака") або звернутися до
розуму й знайти альтернативний, цивілізований вихід.
Тотальне винищення горобців, яких у Китаї оголосили ворогами врожаю,
призвело до того, що врожай знищили довгоносики, яких поїдали ті ж горобці.
Чим не яскравий приклад "лобової атаки"?
І чудовий приклад мудрого рішення зі світу природи: лисиця вириває з
хвоста жмут шерсті, заходить у воду, аж поки на поверхні не залишається ніс, а
потім відпускає шерсть у вільне плавання. Навіщо? Таким чином вона
позбавляється бліх. Битися з ними навкулачки - немає сенсу, а робити вигляд, що
блохи не дошкуляють, лисиця не вміє.
Хіба не потрібен такий досвід мудрого вирішення проблем у щоденному
житті? Тим більше, що цими прийомами користувались казкові герої реальні й
легендарні вожді й полководці, мудреці, учені, винахідники.
Для прикладу, герої народної казки про двох козликів, які впали у воду, не
бажаючи поступитися, - зразок "лобової атаки". А от у кмітливого ІвасикаТелесика й Мудрої дівчини варто повчитись, як мудро вирішити проблему.
Учні щоденно стикаються з проблемою міжособистісних стосунків
(однолітки, вчителі, батьки) і залюбки навчаться розумно реагувати на
конфліктні ситуації. Допоможімо їм у цьому.
На уроках літератури аналізуємо відомі епізоди з програмових творів,
говоримо про характери, вчинки персонажів. Вивчаючи повість "Захар Беркут"
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у 7 класі, можна окремо зупинитися на способах поведінки й реагування окремих
персонажів. Вихід із ситуації, яку в хвилину небезпеки пропонувала завзята й
гаряча тухольська молодь ("вийти громадою перед тіснину і боронитися від
монголів до останньої краплі крові"), неконструктивний, бо дає малий результат
за велику ціну. Це приклад "лобової атаки".
Порада декого з громади "відбити їх від свого села і відвернути від шляху" теж не вихід, бо наражає на смертельну небезпеку сусідів, а головного питання
не вирішує. Це типовий "відхід від проблеми". А от пропозиція Максима, яка вже
сама по собі - блискучий маневр талановитого воєначальника, - ще й чудовий
приклад мудрого рішення, яке, власне, і дало змогу зберегти життя і майно
тухольців, не пустити монгольську орду на сусідські села й винищити ворога до
ноги.
Можна працювати й з окремим літературним персонажем, аналізуючи його
поведінку й додумуючи інші варіанти. З досвіду знаємо, що учні дослухаються
до таких життєво-художніх паралелей, бо бачать потребу у тому, щоб бути
озброєними такими навичками поведінки.
Не кожному уроці маємо можливість відпрацьовувати навички,
застосовувати знання для розв’язання проблем, що виникають у процесі
навчання, виводячи на передній план діяльнісний підхід з акцентом на способах
діяльності, уміннях.
Так, працюючи на уроках мови з фразеологізмами, зокрема прислів'ями і
приказками як їх різновидом, зупиняємось на такому: "Моя хата скраю – я нічого
не знаю". А як же ставитись до повідомлень по радіо, телебачення щодо допомоги
хворим дітям? Робити вигляд, що це мене не стосується? Це не наша позиція.
Потрібно, щоб наші вихованці навчилися жити за принципом "чужої біди не
буває", адже нині особливо важливо мати чуйне серце, не втратити здатності
співчувати й допомагати.
Спектр інноваційних технологій щодо організації навально-пізнавальної
діяльності школярів на уроці сьогодні широкий. Завдання вчителя - обрати свої,
відповідно до власного світосприйняття, особливостей дітей, перебудувати себе,
свої підходи до роботи. "Ламати" себе дуже складно, але працювати по-старому
сьогодні - злочин проти дітей. У наших руках майбутнє України. Маємо навчити
їх жити в нових умовах, це й буде запорукою наших успіхів у майбутньому.
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Федорович Наталія Миколаївна, методист районного
методичного кабінету Управління освіти, молоді та спорту
Корецької районної державної адміністрації
ОРГАНІЗАЦІЯ ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСОБИСТІСНО
ЗОРІЄНТОВАНОМУ УРОЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 5 КЛАСІ
ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ІЗ
ДОСВІДУ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО
НАВЧАННЯ РІВНЕНСЬКОГО ОІППО)
Щоб учитель літератури міг успішно організовувати читацьку діяльність
школярів в умовах особистісно зорієнтованого навчання, він має усвідомлювати
її сутність, бути обізнаним із вимогами до її організації, знати шляхи здійснення
та критерії оцінювання.
Пропонуємо багаторічний досвід дослідження даної проблеми науководослідною лабораторією Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти «Організація читацької діяльності школярів на особистісно
зорієнтованому уроці української літератури» під керівництвом старшого
наукового співробітника лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки
НАПН України, кандидата педагогічних наук А. Фасолі.
Визначаючи сутність читацької діяльності, виходимо із психологічного
трактування діяльності як способу взаємодії особистості з оточуючим світом,
результатом чого є задоволення власних потреб, пізнання світу і власного "Я".
Цей традиційний для методики викладання літератури підхід базується на
твердженні О. Леонтьєва, що читацька діяльність є складовою частиною іншої,
"більшої" діяльності, і спрямована на сприйняття, пізнання, осмислення й
оцінювання тексту, відображеного у ньому світу і себе як Читача.
З точки зору методики, читання – це "специфічна форма навчальної
діяльності пізнавально-комунікативного характеру, зміст якої полягає у свідомо
керованому активному, цілеспрямованому сприйнятті художнього тексту,
творчому опрацюванні його залежно від вікових та пізнавальних можливостей і
потреб школярів з метою формування особистісних духовно-ціннісних
орієнтацій та естетичних потреб читачів" (О. Ісаєва).
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Структуру і зміст читацької діяльності визначають здебільшого за зразком
класичної моделі: мета (цілі), засоби, способи, умови, процес, рефлексія і оцінка
результату, суб'єкт і об'єкт діяльності.
Результат читацької діяльності – активний читач, здатний "самостійно
обирати книгу для читання залежно від власних читацьких потреб та настанов,
сприймати художній твір як явище мистецтва, відчувати естетичну насолоду від
прочитаного" (О. Ісаєва).
Що ж змінюється, якщо мова йде про читацьку діяльність на особистісно
зорієнтованому уроці?
1. Пріоритети. Головним завданням учителя є особистісний і читацький
розвиток вихованця, а предметний матеріал слугує засобом реалізації цілі.
2. Роль учня. Він стає суб'єктом навчання, і вчитель дбає про вироблення не
лише предметних, а й загальнонавчальних умінь, оволодіння здатністю керувати
читацькою діяльністю і осмислювати її, відстежувати свій шлях до читацької
вершини («акме»).
3. Роль учителя. Словесник присутній на уроці як наставник, що допомагає,
спрямовує і підтримує вихованця, як читач, що бесідує з юним, менш
досвідченим, але рівноправним співрозмовником про важливі для обох ціннісносмислові питання.
4. Шлях осягнення художнього твору. Учитель «відштовхується» і
«повертається» до суб'єктного досвіду учня після опрацювання навчального
(предметного) матеріалу, аби допомогти усвідомити особистісне значення
вивченого.
5. Процес навчання базується на діяльнісній основі, діалозі учня і вчителя,
учня з героєм, автором, самим собою, однокласниками. Домінує парно-групове
навчання, застосування інтерактивних, проектних, дебатних, ігрових технологій,
забезпечується ситуативність навчання (створення особистісно зорієнтованих
ситуацій: успіху, вибору (домашніх завдань, способу опрацювання навчального
матеріалу, змісту навчання тощо) та ін.
6. Атмосфера в колективі. Суб'єкт-суб'єктні відносини учасників
навчального процесу забезпечують умови для творчого розвитку вчителя,
становлення його як суб'єкта педагогічної діяльності, а учня через ситуацію
успіху стимулюють до самореалізації.
Зупинимося більш докладно на окремих позиціях.
Особистісний і читацький розвиток учня.
На думку С. Максименка, "розвиток особистості полягає в організації та
інтегруванні людиною свого внутрішнього світу. Це є шлях до себе, шлях
самопізнання й самоусвідомлення. Власне кажучи, психічний розвиток тільки
тоді стає розвитком особистості, коли він починає являти собою рефлексію
людиною власного досвіду. З цього моменту людина сама визнає напрями
власного розвитку, контролює його і несе за нього відповідальність. Це є те, що
в сучасній психології називається саморозвитком". Читацький розвиток,
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спираючись на акмеологічну концепцію читання (В. Бородіна), трактуємо як
процес кількісних і якісних змін у читацьких самосвідомості, діяльності,
спілкуванні. (Звертаємо увагу: ідеться не лише про оволодіння певними
читацькими уміннями і формування читацьких якостей, а й про розвиток
особистісних рис, цілісний системний процес у єдності і взаємозв'язку його
складових).
Читацька самосвідомість – це усвідомлення учнем свого читацького «Я».
Вона є результатом набутого власного і засвоєного чужого читацького досвіду.
Поняття включає:
- знання про себе як читача (читацька спрямованість, потреби, мотиви,
інтереси тощо);
- образ себе як читача («Я-читач» – реальний, бажаний, ідеальний);
- оцінку рівня свого читацького розвитку;
- ставлення до себе як до читача.
Про рівень читацької самосвідомості свідчить спроможність учня до
рефлексії і оцінювання себе як читача, прагнення до читацького
самовдосконалення і саморозвитку, самореалізації.
Читацьку діяльність визначаємо як організований на засадах особистісно
зорієнтованого навчання процес діалогічної взаємодії учня і вчителя з текстом з
метою засвоєння ідейно-художнього змісту, розкриття авторського і творення
особистісних смислів як засобу читацького і особистісного саморозвитку.
Рівень розвитку читацької діяльності визначається сформованістю основних
когнітивних і смислових операцій читання, здатністю юного читача уявляти,
співпереживати, образно мислити, сприймати текст як естетичний феномен,
налагоджувати з ним діалогічну взаємодію.
Читацьке спілкування – це "форма буття читацької свідомості і читацької
діяльності", спосіб пізнання світу художнього твору, осмислення реального
світу, що став об'єктом художнього відображення, рефлексії і оцінки власного
читацького "Я" у порівнянні з читацьким "Я" Іншого.
Читацьке спілкування є окремою самостійною сферою і водночас складовою
читацької діяльності, а також однією з форм читацької свідомості. Воно може
бути як безпосереднім (діалоги і полілоги віч-на-віч), так і опосередкованим
(відбувається за відсутності іншого співрозмовника). Саме у другому випадку
читацьке спілкування виступає складовою читацької діяльності (уявний діалог
читача з автором, героями).
Усі три сфери читацького розвитку тісно взаємопов'язані: "свідомість
діяльнісна і комунікативна, діяльність свідома і комунікативна, спілкування
діяльнісне і свідоме".
Учень як суб'єкт читацької діяльності.
Суб’єкт – це людина, здатна до пізнання і перетворення світу і себе.
Суб'єктом діяльності особистість стає тоді, коли оволодіває діяльнісним
(управлінським) циклом: уміннями цілевизначення, планування, організації,
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здійснення діяльності, її рефлексії, оцінювання, корекції цілей і планів і набуває
здатність осмислювати себе як діяча (свої мотиви, потреби, прагнення, здібності,
установки тощо).
Усвідомлену здатність до самотворення, спроможність особистості бути
суб’єктом діяльності і, ширше, свого життя трактуємояк суб’єктність. Як
інтегративна якість, вона включає в себе активність, рефлексивність,
цілеспрямованість, ініціативність, автономність особистості.
З позицій методики літератури суб’єктність учня-читача – це інтегрована
якість, здатність школяра до усвідомленої і осмисленої саморегуляції читацької
діяльності, здійснення читацького саморозвитку.
Суб'єктність може існувати в усвідомленому і не усвідомленому вигляді. Для
її виявлення потрібне задіяння рефлексії. Важливо, щоб учень усвідомив свою
суб'єктність. Саме ступенем усвідомлення власної суб'єктності і визначається
рівень розвитку особистості. Сензитивним періодом для формування
суб’єктності є підлітковий вік.
Там, де йдеться про становлення читацької суб'єктності, вочевидь, маємо
говорити про саморозвиток. Для здійснення читацького самотворення учень
повинен:
- мати певні теоретичні знання: змісту понять "читач", "текст", "читацька
діяльність", "діалог із текстом", "вміти читати", "ідеальний читач"; видів читання;
типи читачів; переліку читацьких якостей;
- усвідомлювати свої читацькі якості, здібності, потреби, нахили тощо ("Ячитач реальний");
- мати сформований образ ідеального читача і бажаний рівень власного
читацького розвитку ("Я-читач ідеальний", "Я-читач бажаний");
- володіти необхідними знаннями і вміннями саморегуляції читацької
діяльності (управлінським циклом);
- уміти відрефлексувати своє становлення як читача, проектувати себе;
- бути активним, ініціативним, цілеспрямованим, позитивно мотивованим
на читання, досягнення вищого рівня сформованості читацьких умінь і навичок.
Як бачимо, йдеться не лише про засвоєння учнем предметного змісту,
оволодіння певними предметними уміннями, а й самопізнання, формування
умінь дізнатися щось про самого себе, прожити, пережити й усвідомити пов'язані
з навчанням внутрішні зміни, виробити здатність осмислювати себе як читача:
навчитися визначати смисл власного читання, планувати його, організовувати
(обирати, залежно від мети, ті чи інші читацькі стратегії), рефлексувати й
оцінювати. Відповідно, учитель повинен передбачати, окрім предметних,
спеціальні вправи, завдання і запитання на фіксацію, аналіз і вербалізацію
емоційних станів суб'єктів діяльності.
Таке зміщення акцентів вимагає внесення суттєвих коректив у звичний хід
навчання: головна увага має зосереджуватися на забезпеченні умов (через
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задіяння відповідних методів, прийомів, видів, форм роботи) для самостійної
роботи над власним читацьким розвитком.
Кажучи словами М. Шагінян, маємо допомогти учневі, як навчити самого
вчитися читати. Це завдання лежить якраз у руслі однієї з найактуальніших
проблем компетентнісно зорієнтованої освіти – виробити в учня уміння вчитися.
«Наявність цього вміння, - наголошує О. Савченко, - програмує
індивідуальний досвід успішної праці учня, запобігає перевантаженню, сприяє
пізнавальній активності, ініціативі, раціональному використанню часу та засобів
учіння. Не менш важливо, що людина, яка звикла самостійно вчитися, не
губиться в новій пізнавальній і життєвій ситуаціях, не зупиняється, якщо немає
готових рішень, не чекає підказки, а самостійно шукає джерела інформації,
шляхи розв’язання, бо вміння вчитися змінює стиль мислення та життя
особистості».
З метою формування уміння можна запропонувати учням пам'ятку.
ПАМ'ЯТКА ЧИТАЧА
І. Етап передчитання.
1. Визнач цілі читання.
2. Розпочинай роботу з аналізу прізвища й імені автора твору, заголовка,
епіграфа, присвяти.
3. Налаштуй себе на сприймання і зрозуміння тексту (запитай себе, що тобі
відомо про автора, які асоціації викликає назва, про що може свідчити присвята,
епіграф тощо).
ІІ. Етап читання.
1. Читаючи текст, пробуй уявити прочитане, відчути настрій твору, його
героїв, автора, фіксуй власний стан, думки, почуття.
2. Веди діалог з твором, його автором, самим собою (відзначай наявні і
приховані запитання і відповідай на них, пробуй передбачити розвиток подій і
оцінюй точність своїх передбачень….).
ІІІ. Етап післячитання.
1. Прочитавши твір, зафіксуй свої враження, думки, питання, що виникли;
поділись ними з рідними, друзями, однокласниками, вчителем.
2. Сформулюй коротко ідею (головну думку) твору.
3. З'ясуй роль ужитих художніх засобів («секрети тексту»).
4. Визнач значення прочитаного для себе.
З-поміж арсеналу засобів формування суб’єктності учня-читача пропонуємо
найбільш ефективні, вивірені практикою школи:
- використання елементів дебатних, ігрових, проектних технологій, методу
«портфоліо», розгляд учнями твору з позицій автора, читача, критика (Г. Кудіна,
З. Новлянська);
- створення ситуацій вибору, які вимагають прояву самостійності,
виявлення особистісної позиції учня-читача;
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- проблемність і діалогічність навчання;
- розвиток уяви, емпатії, образного і критичного мислення, умінь
діалогічного прочитання літературного твору.
- задіяння рефлексивних запитань і завдань.
Критерії сформованості суб’єктності учня-читача.
- ставлення до читання, рівень читацької активності;
- здатність до когнітивного і смислового прочитання тексту, до
діалогічного спілкування (з автором, героями, учителем, однокласниками, самим
собою), застосування читацьких стратегій залежно від виниклих потреб;
- сприйняття художнього твору як естетичного явища;
- прагнення до читацького самовдосконалення, читацького саморозвитку,
читацького самотворення;
- розвиток критичного мислення (здатність критично сприймати будь-яку
інформацію у поєднанні з толерантним ставленням до думки Іншого, уміння чути
й поважати її);
- володіння управлінським циклом;
- сформованість рефлексивних умінь: усвідомлення себе як читача (рівень
читацьких якостей, читацького розвитку загалом), наявність образу «Я-читач
ідеальний», «Я-читач бажаний».
Методи, прийоми, види і форми організації читацької діяльності на
особистісно зорієнтованому уроці літератури.
Обираючи ефективні з точки зору читацького розвитку методи, прийоми,
види і форми роботи на уроці літератури, зважаємо на головну умову цього
процесу: важливість самоорганізації читацької діяльності. Цьому критерію
найбільшою мірою відповідають інтерактивні технології програми «Читання і
письмо для розвитку критичного мислення», а також дебатні, ігрові, проектні,
метод «портфоліо». Тому, широко використовуючи можливості «традиційних»
лекції, бесіди, опановуємо «нетрадиційні» дебати, створення «папок успіху»,
різноманітних проектів тощо.
Висловимо застереження від можливої помилки: проект, дебати, створення
«папки успіху» – це засоби вироблення умінь читацької самоорганізації і
самотворення. Після завершення навчальної діяльності обов'язково має бути
відрефлексований і оцінений шлях просування в оволодіння управлінським
циклом, читацькому та особистісному саморозвиткові.
Продуктивним, на нашу думку, є вироблення в учнів умінь розглядати
художній твір з позицій автора, читача, критика.
Опанування авторської позиції передбачає творче освоєння навколишнього
світу, проходження шляху, яким ішов автор. Ця позиція співзвучна думкам
А. Хуторського про необхідність застосування принципу первинності учнівської
продукції, коли перед ознайомленням із текстом учень сам пише твір на
відповідну тему (часто у відповідному жанрі). Первинною продукцією може бути
також асоціативний ланцюг, рефлексивне есе з приводу піднятої автором
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проблеми та ін. Пропозиція "стати на точку зору автора", "уявити себе автором"
не лише цікава для дітей (своєрідна форма рольової гри), але й ефективна з точки
зору розвитку емпатії, здатності вживатися в образ, відчувати Іншого, розуміти
багатоголосся твору, розрізняти в ньому різні голоси.
Не менш цікавим процесом є освоєння позиції читача. Для цього учень має
насамперед відповісти на питання про правила «гри»: «А що означає «стати на
позицію читача»?» Такий підхід близький і зрозумілий йому з дошкілля. І, таким
чином, зовнішня спонука перетворюється на внутрішню потребу: вже з перших
кроків учень стає суб'єктом, сам визначаючи міру свого знання і незнання, свою
позицію дійсну й актуальну. Читацька діяльність набуває цілісності й
осмисленості (я вчуся бути читачем), і зрештою він сам починає керувати нею. А
вчитель має подбати про створення в уяві учня цілісної картини "справжнього"
("гарного", "ідеального") читача і алгоритму діяльності з її освоєння.
Формування учня-читача в умовах особистісно зорієнтованого уроку
літератури.
Ефективній організації читацької діяльності найбільше відповідає
особистісно зорієнтований урок літератури, оскільки його структура націлює на
продуктивну діяльність:
- мотиваційний етап: відбувається емоційне налагодження співпраці,
актуалізація суб'єктного досвіду й опорних знань учнів;
- етап цілевизначення і планування: учні оволодівають уміннями ставити
цілі і планувати свою читацьку діяльність;
- етап
опрацювання
навчального
матеріалу:
предметна
і
загальнонавчальна діяльність, що перемежовується рефлексивною після окремих
етапів;
- рефлексивно-оцінювальний етап: аналіз і оцінювання процесу,
результату діяльності і пов'язаних із цим почуттів, співвіднесення досягнутого і
запланованого, визначення особистісних смислів вивченого, оцінювання свого
читацького розвитку).
Тут, власне, йдеться про дидактичну структуру, яка «є постійною і в
діяльності вчителя виступає у вигляді загального припису, загального алгоритму
уроку» (І. Підкасистий), регулюючи діяльність вчителя. Перелік методів,
прийомів, видів учнівської діяльності зазначається у методичній підструктурі
заняття, яка є рухливою і динамічною, що забезпечує учителеві можливість
творчого підходу до планування і проведення заняття. Рухливими є межі і між
макроетапами (скажімо, учитель актуалізує суб'єктний досвід на прикладі нового
навчального матеріалу; проведення рефлексії й оцінювання результатів
навчальної діяльності може бути домашнім завданням та ін.).
Однак у підсумку така робота обов'язково має бути проведена, оскільки
лише її системність і систематичність (тим більше в умовах часового цейтноту, у
якому постійно знаходиться словесник) забезпечує досягнення позитивного
результату.
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СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНІ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА,
ПОЛЬСЬКА)
Кукла Ольга Володимирівна, методист кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Провідним напрямом оновлення системи освіти в нашій країні є
впровадження нових Державних стандартів дошкільної, початкової, базової та
повної загальної середньої освіти.
В основу сучасних освітніх стандартів покладено компетентнісний підхід, на
засадах якого освіта успішно реалізує дві головні функції: навчити дитину
вчитися упродовж життя та використовувати набуті знання в процесі практичної
діяльності.
Упровадження Державних стандартів здійснюється на основі принципів
послідовності та наступності й розраховане на тривалий термін – десять років.
У нових стандартах зроблено акценти на:
1) вивчення двох іноземних мов як важливого засобу міжкультурного
спілкування;
2) оволодінні знаннями з нових інформаційних технологій, як засобу
реалізації творчого потенціалу учнів, що забезпечить їх готовність до активної
життєвої діяльності в умовах інформаційного суспільства;
3) посилення використання здоров’язбережувальних технологій;
4) підвищення уваги до природничої та екологічної освіти;
5) узгодженість із оновленим змістом програм початкової школи.
Перед методичними службами області, навчальними закладами стоїть
відповідальне завдання: підготувати вчителя до реалізації змісту нового
Державного стандарту. Загальні методичні рекомендації щодо організації
навчально – виховного процесу в п’ятих класах загальноосвітніх навчальних
закладів викладено в листі МОН України № 1/9-368 від 24.05.2013 р.
Згідно з новим Державним стандартом іноземні мови та мови національних
меншин належать до мовного компонента, основними наскрізними змістовими
лініями якого є мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна.
Мовленнєва лінія забезпечує формування мовленнєвої компетентності
шляхом формування та вдосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої
діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), а також готовності
розв’язувати проблеми особистісного і суспільного характеру.
Мовна лінія передбачає формування мовної компетентності шляхом
засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів.
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Соціокультурна лінія сприяє формуванню соціокультурної компетентності
шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, що регулюють
соціально-комунікативні відносини між статями, поколіннями, націями,
сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові учнів.
Діяльнісна (стратегічна) лінія сприяє формуванню діяльнісної
компетентності шляхом формування навчальних умінь і навичок, опанування
стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну
поведінку учнів та спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання
життєвих проблем.
Стратегічно важливою для мовного компонента є комунікативна
компетентність – невід’ємна складова структури змісту освіти, що передбачає
оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і
писемного мовлення, базовими вміннями і навичками використання мови в
різних сферах і ситуаціях.
Сучасна система навчання іноземних мов дає можливість застосовувати
комунікативно-діяльнісний підхід оволодіння мовами як важливим засобом
міжкультурного спілкування, усвідомлення учнями особливостей культури
народів, мови яких вивчаються, власної національної культури.
Програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів
будуються на засадах загальнодидактичних принципів, ураховують особливості
методичної організації процесу навчання кожної мови окремо, а також
навчальний досвід учнів у вивченні рідної мови. Навчання іноземних мов у 5- 6
класах реалізується через навчально-методичне забезпечення
вивчення
предмета.
Вивчення
іноземних
мов
у
2014-2015
навчальному
році
здійснюватиметься за програмами «Іноземні мови. 5 – 9 класи» (2013 р.),
автентичними та національними навчально-тематичними комплексами
(НМК), що мають гриф Міністерства освіти і науки України.
Засоби навчання є важливим невід'ємним компонентом навчального процесу
з іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах. У методиці навчання
іноземних мов до засобів навчання висуваються певні вимоги. Так, засоби
навчання повинні:
 виконувати свою основну функцію – забезпечувати реалізацію як
діяльності вчителя, так і діяльності учня у навчальному процесі з іноземної мови;
 орієнтуватися на цілі навчання, тобто сприяти досягненню цілей у
процесі навчання іноземної мови;
 бути інструментами реалізації методів і прийомів, що застосовуються в
навчально-виховному процесі, а також забезпечувати управління діяльністю
вчителя і діяльністю учня;
 відповідати сучасним досягненням методики навчання іноземних мов та
забезпечувати реалізацію новітніх технологій навчання іноземної мови.
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Згідно з такими критеріями, як значущість, призначення та застосування,
засоби навчання іноземної мови розподіляються на: основні й допоміжні;
технічні й нетехнічні; для вчителя та для учня.
В ідеалі усі засоби мають бути представлені в навчально-методичному
комплексі, завдяки якому проводиться навчання іноземної мови. Зважаючи на це,
HMK є основним засобом навчання в усій повноті його компонентів: книга для
учня, робочий зошит, книга для учителя, ayдio-CD, відеозаписи та електронні
засоби навчання.
Упровадження другої іноземної мови в навчальний процес середньої
загальноосвітньої школи зумовлює фундаменталізацію змісту шкільної
полікультурної освіти та формування багатомовної особистості випускника. Така
тенденція має глобальний характер, є актуальною для всіх країн світової
спільноти і розглядається як один із пріоритетів їх державної освітньої політики.
Процес вивчення другої іноземної мови повинен реалізовуватися в три
етапи: початковий (5-6 кл.), середній (7-9 кл.), завершальний (10 - 11 кл.).
На початковому етапі завдяки засобам мовного, мовленнєвого та
ілюстративного матеріалу важливо сформувати позитивне ставлення до другої
іноземної мови, бажання мати друзів за кордоном, ознайомитися з життям
зарубіжних однолітків і використовувати для цього першу й другу іноземні мови.
На середньому етапі повинна здійснюватися послідовна й систематична
робота з розвитку в учнів мовної, мовленнєвої та соціокультурної
компетентностей, набуття досвіду спілкування другою іноземною мовою.
Завершальний
етап характеризується
систематизацією
набутого
комунікативного досвіду. Розвиток умінь спрямовується на засвоєння другої
іноземної мови з метою задоволення комунікативних потреб у різних соціальних
ситуаціях міжкультурного спілкування, отримання та доцільного використання
країнознавчої інформації у ході виконання комунікативних намірів.
Навчання другої іноземної мови, як і першої, ґрунтується на
загальнодидактичних і методичних принципах, проте має специфічні ознаки.
Оскільки оволодіння учнями другою іноземною мовою здійснюється в умовах
контактування рідної та першої іноземної мов, це спричиняє виникнення
проблем інтерференції з боку не лише рідної мови, а й першої іноземної. Вплив
першої іноземної мови на вивчення другої сильніший, аніж вплив рідної мови,
що одночасно розширює можливості для позитивного перенесення знань, умінь
і навичок із першої іноземної мови на другу.
Позитивне перенесення існує на різних рівнях:
- на рівні мовленнєвої і розумової діяльності: чим більше мов знає людина,
тим більше в неї розвинуті механізми мовлення і мислення, пам'ять, процеси
сприйняття й упізнання, прогнозування, осмислення, створення мовленнєвих
продуктів;
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- на рівні мови: схожі лінгвістичні явища в рідній та першій іноземній мовах
переносяться учнями на другу іноземну мову і в такий спосіб полегшують її
засвоєння;
- на рівні навчальних умінь: учень оволодів цими вміннями в процесі
вивчення рідної та першої іноземної мов і переносить їх на оволодіння другою
іноземною.
Сучасна парадигма шкільної іншомовної освіти зорієнтована на таку
організацію навчання, що забезпечує комунікативно-діяльнісний характер в
інтеграції з особистісним і культурологічним спрямуванням його змісту.
Означені тенденції, зумовлені процесами глобалізації міжнародних контактів, де
іноземній мові належить визначальна роль важливого засобу міжкультурного
спілкування, насамперед мають знайти чітке відображення в підручниках як
основних засобах навчання другої іноземної мови. У зв'язку з цим зміст навчання
повинен забезпечувати:
- оволодіння учнями рівнем комунікативної компетентності, що
визначений чинною навчальною програмою;
- комплексне оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності
(аудіювання, говоріння, читання, письмо), концентричність подання навчального
матеріалу, ситуативну обумовленість вправ і завдань;
- взаємопов'язане й збалансоване навчання всіх видів мовленнєвої
діяльності, враховуючи, що кожен із них є метою і засобом навчання;
- формування в учнів соціокультурної компетентності шляхом
використання відповідних текстових й ілюстративних матеріалів, сприяння
вихованню толерантного ставлення і поваги до культури, звичаїв, способу життя
інших народів;
- реалізацію культурологічного підходу до навчання з використанням
завдань, що сприяють моделюванню ситуацій мовленнєвої взаємодії за
принципом діалогу культур;
- створення комунікативної атмосфери на уроках, наближення її до умов
реального спілкування, забезпечення можливості багатоканальної мовленнєвої
взаємодії (interaction) шляхом виконання різноманітних індивідуальних, парних
і групових вправ і завдань залежно від соціальних потреб спілкування;
- особистісну орієнтованість навчального матеріалу, зумовлену віковими
особливостями учнів, їхніми інтересами, навчальним і життєвим досвідом,
перспективами майбутньої діяльності;
- умови створення на уроках навчальних мовленнєвих ситуацій, що дають
можливість відтворювати в навчальному процесі атмосферу реального
спілкування, дотримуючись лінгвістичних і соціокультурних норм, прийнятих у
країнах, мова яких вивчається;
- виконання не тільки практичної (комунікативної), а й виховної,
розвивальної, освітньої цілей навчання;
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- виконання завдань діяльнісного, проблемного, творчого характеру, що
сприяє розвитку креативного мислення, загальнонавчальних умінь,
усвідомленого використання власного навчального досвіду, зокрема й у вивченні
рідної та першої іноземної мов, міжпредметних зв'язків об'єктивного оцінювання
та переосмислення рівня своїх навчальних досягнень.
У навчанні другої іноземної мови вважається недоцільним віддавати
перевагу якомусь одному або двом-трьом видам мовленнєвої діяльності.
Навчальний процес повинен організовуватися таким чином, щоб сприяти
комплексному формуванню в учнів умінь і навичок усного (говоріння,
аудіювання) і писемного (читання, письмо) спілкування. Процес навчання всіх
видів мовленнєвої діяльності здійснюється паралельно і взаємопов'язано.
У 5 класі, враховуючи вікові особливості учнів підліткового віку та їх
навчальний досвід, навчання доцільно розпочинати відразу з формування
іншомовного комунікативного досвіду з певної теми. У зв'язку з цим фонетичний
аспект мовлення засвоюється безпосередньо в практичній діяльності під час
оволодіння тематичним, лексичним і граматичним матеріалом. Робота над
вимовою здійснюється постійно впродовж усього курсу навчання. Значна
кількість вправ і завдань, а також видів навчальної діяльності, що широко
використовувались під час оволодіння першою іноземною мовою, не завжди
методично доцільні для навчання другої іноземної мови. Необхідно уникати
прямого перенесення всіх видів навчальної діяльності, що використовувались у
початковій школі під час навчання першої іноземної мови, на початковий етап
вивчення другої іноземної мови. Варто добирати такі види вправ і завдань та
використовувати такі види навчальної діяльності, що співвідносяться із
психофізіологічними можливостями і навчальним досвідом учнів. Усі вправи й
завдання повинні бути комунікативно спрямовані, а навчальні дії учнів –
умотивовані.
Згідно з комунікативно-діяльнісним підходом до навчання новий мовний
(фонетичний, лексичний і граматичний) матеріал спочатку слід подавати в
певному контексті, а потім активізувати в усному й писемному мовленні за
допомогою відповідних вправ і завдань. Останні сприяють формуванню в учнів
знань про значення нової мовної одиниці, про її формоутворення та функції
(застосування) в мовленні. На основі цієї означеної інформації формуються
відповідні мовні навички. Такий комунікативно- когнітивний підхід до
оволодіння мовним матеріалом сприяє усвідомленому його засвоєнню й
адекватному використанню в практичній мовленнєвій діяльності.
На початковому етапі, тобто у 5-6 класах, важливо зацікавити учнів
вивченням іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета,
вмотивовувати необхідність і значущість володіння кількома іноземними мовами
як неповторними засобами міжкультурного спілкування.
Комунікативна, освітня, виховна й розвивальна мета оволодіння навчальним
змістом реалізуються через навчальні тексти й діалоги, що пропонуються в
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підручнику як основному засобі навчання. Вони повинні містити як змістову, так
і мовну інформацію та слугувати певними механізмами узагальнень іншомовного
досвіду. Для успішної реалізації освітньо-розвивального потенціалу школярів
необхідно, щоб зміст підручників сприяв залученню їх до вивчення предмета, не
тільки розширював їхній світогляд, а й сприяв глибшому розумінню власної
культури та її ролі в духовному й моральному розвитку людства. Це повинні
забезпечувати не тільки навчальні тексти, а й доступні для підліткового віку
ілюстративні матеріали, що формують уявлення про інший світ, іншу культуру,
вмотивовуючи своїм змістом потребу пізнавати їх засобами іноземної мови.
Лексичний і граматичний матеріал доцільно подавати двома способами –
індуктивним і дедуктивним – залежно від його складності та труднощів
оволодіння. Якщо ці проблеми відсутні, то вивчення його розпочинається через
функціональний контекст, що узгоджується з комунікативним методом
навчання. Цей підхід передбачає встановлення нероздільного зв'язку між
значенням, формою і функцією мовної одиниці, що є ключовим принципом
діяльності, пов'язаної з її засвоєнням. З цією метою використовуються вправи і
завдання, спрямовані на формування навичок мовної здогадки, запам'ятовування
та активізації, що є особливо важливим у навчанні на початковому етапі. Якщо
мовні одиниці зумовлюють певні труднощі (як правило, це граматичні явища, не
характерні для рідної мови учнів, або ті, що мають суттєві розбіжності з їх
аналогами в рідній та першій іноземній мовах), то навчання їх слід здійснювати
дедуктивним шляхом.
Навчання читання доцільно організовувати з опорою на вміння промовляння
цілих слів, а в деяких випадках (особливо у ході навчання англійської мови)
застосовувати звуко-буквений аналіз. Це є характерним для читання окремих
буквосполучень і слів, що мають особливі відхилення від правил. Із цією метою
використовуються відповідні вправи, вміщені в підручниках.
Важливою умовою успішного оволодіння другою іноземною мовою на
початковому етапі є організація систематичного повторення вивченого
матеріалу. Проводити таку роботу слід таким чином, щоб поступово в учнів
розвивалися вміння аналізувати, систематизувати, моделювати, абстрагувати,
порівнювати, узагальнювати, робити висновки. Для цього доцільно
використовувати схеми-моделі для подання граматичного матеріалу,
регулярного його повторення й закріплення, що сприяє розвитку мислення,
уваги, пам'яті, сприймання та уявлення.
Як зазначалося вище, зміст навчання другої іноземної мови створюється на
ідеях оволодіння нею в контексті міжкультурної парадигми, що передбачає
взаємопов'язане засвоєння мови і культури. Орієнтація на цю технологію
зумовлена сучасними викликами та перспективами розвитку мульти- та
полілінгвоетнокультурної світової спільноти, в якій перебуває людина і яка стає
невід'ємним імперативом сьогодення. У зв'язку з цим одним із основних завдань
навчання доцільно розглядати формування в учнів здібностей, готовності та
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бажання брати участь у міжкультурній комунікації в межах найтиповіших сфер і
тем спілкування та самовдосконалюватися в подальшому оволодінні
іншомовною комунікативною діяльністю відповідно до власних викликів і
потреб. Виконання цього завдання забезпечує діяльність, що спрямована на
розвиток полікультурної та мультилінгвальної мовної особистості школяра вже
на першому етапі вивчення мови.
Узагальнимо зазначені вище характеристики, за якими зміст навчання другої
іноземної мови повинен:
1) відповідати актуальним комунікативно-пізнавальним інтересам учнів
підліткового віку, відображати реальні потреби використання мови як засобу
спілкування, бути максимально наближеним до умов і цілей реальної
міжкультурної комунікації;
2) стимулювати розвиток інтересів учнів та позитивне ставлення до другої
іноземної мови, здійснювати вплив на їхню мотиваційну сферу;
3) спрямовувати учнів на засвоєння не тільки нового для них мовного коду,
а й до культури народу – носія цієї мови, що має забезпечуватися чітким
усвідомленням найголовніших спільностей і розбіжностей між чужою та рідною
культурами, з урахуванням чого навчання другої іноземної мови поступово має
організовуватися у формі діалогу культур;
4) ґрунтуватися на досвіді оволодіння школярами рідною і першою
іноземною мовами, враховувати загальнонавчальний досвід учнів, набутий під
час вивчення інших предметів (міжпредметні зв'язки);
5) забезпечувати освітні, виховні та розвивальні потреби школярів, у тому
числі стимулювати їхню самостійну діяльність, спонукати до рефлексії щодо
якості власних навчальних досягнень.
Зміст навчання другої іноземної мови зазвичай визначається цілями
навчання, відповідає віковим особливостям учнів та їхнім інтересам. У зв'язку з
цим важливого значення набуває мовний, мовленнєвий, соціокультурний
матеріал.
Основними принципами добору навчального матеріалу для навчання другої
іноземної є наступні принципи:
• прагматичності та соціальної ефективності;
• комунікативної цінності навчального матеріалу;
• тематичної організації навчання іншомовного спілкування;
• науковості;
• урахування навчального досвіду та міжпредметних зв'язків:
• автентичності;
• достатності та доступності;
• концентричного вивчення тем для спілкування;
• мінімізації змісту навчання;
• частотності використання мовних і мовленнєвих одиниць;
• типовості та варіативності мовного і мовленнєвого матеріалу;
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• диференційованого навчання;
• культуровідповідності та культурної цінності навчального матеріалу;
• виховної, освітньої та розвивальної цінності навчального матеріалу.
Добір навчального матеріалу здійснюється раціонально, якщо він повністю
відтворює дидактичну модель навчального процесу.
Ураховуючи комунікативні цілі навчання другої іноземної мови, в основу
типології вправ покладено категорію спілкування та етапи його здійснення в
навчальному процесі. Дібрані вправи і завдання, крім суто навчальної,
виконують ще й розвивальну, виховну й освітню функції, комплексно впливаючи
в такий спосіб на розвиток школярів.
Відповідно до основних положень комунікативно-діяльнісного підходу до
навчання другої іноземної мови і з урахуванням вікових психологічних
особливостей учнів підліткового віку оптимальними засобами засвоєння
навчального змісту визначено: мовні вправи, що забезпечують оволодіння
фонетичним, лексичним та граматичним матеріалом і, таким чином, готують до
спілкування; умовно-мовленнєві вправи, що дають школярам можливість
усвідомлювати особливості використання (функції) мовних одиниць у
безпосередніх мовленнєвих актах у результаті застосування їх у
мікровисловлюваннях; мовленнєві вправи, що сприяють формуванню вмінь
здійснювати спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності;
комунікативні завдання, що сприяють формуванню в учнів готовності до
спілкування завдяки комплексному використанню мовних навичок, мовленнєвих
умінь і навчального досвіду (загальнонавчальних умінь).
При навчанні другої іноземної мови дуже важливо використовувати сучасні
освітні технології. До цього спонукають не лише навчальні посібники, а й
інтенсивність процесу навчання – дві години на тиждень. При цьому
зменшується частка репродуктивної діяльності в навчальному процесі, що
розглядається як ключовий момент у навчанні іноземних мов узагалі.
Аналіз інноваційної діяльності у навчанні іноземних мов засвідчує, що на
практиці переважно застосовуються наступні технології: особистісно
зорієнтоване навчання та виховання, громадянська освіта, профільне навчання,
технологія групової навчальної діяльності, теорія рівневої диференціації
навчання, інформаційно-комунікаційні технології, проектна методика,
інтерактивні технології, технології формування творчої особистості, театральна
педагогіка, технології гуманізації педагогічної діяльності, розвиток критичного
та креативного мислення, теорія ігрових технологій тощо.
Використання інноваційних технологій підвищує інтенсивність навчання,
розвиває творчі здібності учнів. Організація інтерактивного навчання передбачає
моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне
вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Освітня
технологія інтерактивного навчання в процесі навчання дитини – це сукупність
різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до творчої
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активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення
одержаних знань. Ця технологія готує дітей нового покоління, які вміють
спілкуватися, слухати та чути інших, міркувати. В її основу покладено ідеї
творчої співпраці вчителя та учнів. При запровадженні означеної технології
знання засвоюються краще, адже інтерактивні методики розраховані не на
запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес пізнання світу, на постановку
проблеми та пошук шляхів її вирішення.
Умовою й змістом інноваційного типу навчання є сформованість в учнів
здатності самостійно вчитися, шукати в різних джерелах інформацію й
застосовувати набуті знання, виробляти вміння діяти, прагнути до творчості та
саморозвитку. Орієнтація навчання на особистість передбачає створення
оптимальних умов використання різних джерел наукової інформації для кожного
учня при опануванні знань.
Працюючи над розробкою моделей уроків, їх слід будувати на
оптимальному поєднанні таких традиційних принципів дидактики, як науковість,
відповідність віковим особливостям, інноваційним підходам особистісно
зорієнтованого навчання.
Узагальнюючи зазначені вище дидактико-методичні підходи до побудови
змісту навчання другої іноземної мови, визначимо основні характеристики
відповідної педагогічної технології:
• комунікативне спрямування навчального процесу;
• діяльнісний характер процесу навчання;
• особистісно зорієнтоване навчання;
• взаємопов'язане навчання другої іноземної мови і культури її носіїв;
• взаємопов'язане й збалансоване навчання всіх видів мовленнєвої
діяльності;
• пріоритетність інтерактивних видів навчальної діяльності;
• ситуативне спрямування навчального процесу;
• активізація самостійної діяльності учнів на уроці;
• розвиток творчої комунікативної діяльності та креативного мислення
учнів;
• надання пріоритетів груповим формам навчальної діяльності;
• культурологічне (соціокультурне) спрямування навчального процесу;
• діагностування / самодіагностування рівня навчальних досягнень учнів;
• використання комп'ютерних технологій;
• використання ігрових форм навчальної діяльності.
Представлені дидактико-методичні характеристики можна розглядати як
компоненти моделі процесу навчання другої іноземної мови в загальноосвітніх
навчальних закладах.
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Кушнерук Руслана Ігорівна, методист кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ЯК ДРУГОЇ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Знання однієї мови дозволяє
увійти в коридор життя,
знання двох мов – відкриває
вам усі двері у цьому коридорі.
Франк Сміт
На сучасному етапі інтеграції України до Європи особливого значення
набуває вивчення сучасних європейських мов. Вивчення двох іноземних мов у
контексті шкільної освіти – реальність і потреба сьогодення. На цій проблемі
зосереджується увага педагогів, методистів та лінгвістів. У глобальному
масштабі метою мовної освіти стає розвиток полікультурної й багатомовної
особистості, у тому числі завдяки формуванню її комунікативної компетентності,
що проявляється в здатності та готовності здійснювати спілкування засобами
іноземної мови на міжкультурному рівні в широкому культурологічному аспекті.
За останні роки вимоги щодо рівня оволодіння іноземною мовою учнями
загальноосвітньої школи зросли. В Україні значне підвищення інтересу до
вивчення іноземної мови, зокрема німецької, викликане перебудовою вектора
зовнішньоекономічної діяльності підприємств та застосуванням нових форм
співробітництва. Згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями Ради Європи
відтепер метою вивчення іноземної мови є вільне спілкування нею, тобто
формування в індивіда іншомовної комунікативної компетенції, що є основою
комунікативного підходу до вивчення іноземних мов. Для реалізації цього запиту
зроблено немало: учні загальноосвітніх шкіл почали вивчати другу іноземну
мову з п’ятого року навчання; створено сучасні підручники; процес навчання
інтенсифікувався з урахуванням досліджень із педагогіки, психології,
лінгвістики, методики навчання іноземної мови й інформатики.
Цілі, завдання й особливості навчання іноземних мов у 6 класі. Навчання
німецької як першої іноземної мови в 6 класі реалізується завдяки навчальнометодичному забезпеченню вивчення предмета. Вивчення іноземних мов у цьому
навчальному році буде здійснюватися за програмою «Іноземні мови. 5-9 класи»
та такими підручниками:
1. Німецька мова. 6 клас / авт. Горбач Л. В., Савченко Л. П., Сидоренко М.
М. – Грамота, 2014;
2. Німецька мова. 6 клас / авт. Сотникова C І., Гоголєва Г. В. – Ранок, 2014.
Навчання німецької як другої іноземної мови в 6 класі реалізується через
навчально-методичне забезпечення вивчення предмета, викладання якого в цьому
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навчальному році буде здійснюватися за програмою «Іноземні мови. «5-9 класи»
та підручниками:
1. Німецька мова. 6 (2) клас / авт. Сотникова C. І., Білоусова Т. Ф. – Ранок,
2014;
2. Німецька мова 6 (2) клас / авт. Сидоренко M. M., Палій О. А. – Ранок,
2014.
Німецька як друга іноземна мова. Специфіка предмета “Німецька мова”
полягає в тому, що провідним компонентом змісту навчання є формування в
учнів умінь і навичок в усному (говоріння, аудіювання) і писемному (читання,
письмо) мовленні. Процес навчання всіх видів мовленнєвої діяльності має
здійснюватися паралельно і взаємопов’язано. Уважається недоцільним у
навчанні другої іноземної мови надавати перевагу якомусь одному або двомтрьом видам мовленнєвої діяльності. В основі формування вмінь у будь-якому
вигляді іншомовної діяльності – слухомоторні навички. Отже, пріоритет у
навчанні німецькій мові належить усним вправам.
Навчання усного і писемного спілкування відбувається в межах сфер і тем,
передбачених програмою для навчання першої іноземної мови. Звичайно, рівень
володіння кожним видом мовленнєвої діяльності буде дещо нижчим, ніж його
аналог у вивченні першої іноземної мови. Він відповідатиме рівню А2+,
визначеному й описаному в загальноєвропейських рекомендаціях із мовної
освіти.
У 5 класі з огляду на вікові особливості учнів та їхній навчальний досвід
запроваджувати пропедевтичні курси недоцільно. Навчання варто розпочинати
одразу з формування в учнів навичок і вмінь із певної теми. У зв’язку з цим
фонетичний аспект мовлення має засвоюватися безпосередньо у практичній
діяльності під час оволодіння тематичним лексичним і граматичним матеріалом.
Роботу над вимовою здійснюють постійно упродовж усього курсу навчання
Багато різноманітних чинників полегшують роботу з навчання другої
іноземної мови. В учнів уже сформованими є загальнонавчальні вміння, а саме:
• робота в різних режимах (індивідуально, у парах чи групах);
• уміння спостерігати, порівнювати, аналізувати, аргументувати;
• діти можуть розпізнавати, диференціювати мовні явища та слова (артиклі,
власні імена, структуру пропозиції, дієслова-зв’язки);
• уміння сприймати іноземну мову на слух, спілкуватися з одним чи кількома
співбесідниками;
• користуватися словником, застосовувати інтуїцію, здогадку.
Усі ці вміння й навички вже прищеплені вчителями першої іноземної мови.
Необхідно лише вміло їх використовувати. Із самого початку учень усвідомлює,
що вивчення другої іноземної мови не такий уже й складний процес, якщо знати
першу іноземну та використовувати свої знання при оволодінні другою.
Практика навчання іноземних мов доводить, що труднощі оволодіння кожною
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новою іноземною мовою зменшуються приблизно вдвічі порівняно із зусиллями,
що витрачаються на вивчення першої іноземної.
Уроки другої іноземної мови мають не лише навчальну, а й розвивальну
мету: тренують пам’ять, розширюють світогляд, ознайомлюють з іншою
культурою. Дуже важливо, щоб дитина бачила, що ця мова – засіб спілкування
багатьох людей, а не тільки предмет у школі. Крім того, для підлітків важливо
виділитися, а рідкісна мова може бути одним із мотивів цього.
Поліглоти відзначають, що найскладніша для засвоєння мова – перша, всі
інші даються набагато легше. У багатьох мовах є схожі слова та граматичні
конструкції, наприклад, слова-інтернаціоналізми.
Дитині легше вивчати другу іноземну мову завдяки методам, які вона
засвоїла в процесі вивчення першої. Французька, англійська та німецька мови
належать до різних груп (романської та німецької), але граматична будова та
багато латинських запозичень у лексичному складі в них схожі. Крім того, у
кожній мові є свої «легкі сторони»: десь простішою є граматика, в іншій мові –
правила читання або вимова.
Слід зазначити, що успішне навчання другої іноземної мови залежить не
лише від засвоєння матеріалу навчального посібника, а й від ступеня занурення
в «життя з іноземною» та участі в іншомовному житті як першої, так і другої
іноземної мови.
Основні відмінності у викладанні другої та першої іноземних мов.
Починаючи з 5 класу, всі ці технології на тому чи іншому рівні впроваджуються
на уроках і в позаурочний час. Учні захищають свої проекти, проводять
дослідження, виступають у різних ролях, пропонують свої варіанти рішення
проблеми з урахуванням вікових і мовних можливостей. При цьому
комунікативна спрямованість навчання зберігає своє пріоритетне значення.
Успішне оволодіння другою іноземною мовою залежить від того, наскільки
забутий той факт, що вона є другою.
При навчанні другої іноземної мови є ще більше передумов, ніж при
навчанні першої: наявність досвіду вивчення іноземної мови, більш пізній
початок навчання, усвідомленіший підхід до вивчення мови.
Позитивне перенесення досвіду вивчення першої іноземної мови може мати
місце на трьох рівнях:
• мовно-мисленнєвої діяльності – чим більшою кількістю мов людина
володіє, тим розвинутішими є її мовно-мисленнєві механізми: пам’ять, зорове та
слухове сприйняття;
• мови – схожі лінгвістичні явища в першій іноземній мові;
• навчальних умінь, якими учень оволодів під час вивчення першої іноземної
мови та які переносяться ним на оволодіння другою іноземною мовою й
полегшують процес засвоєння.
Отже, можна враховувати індивідуальні особливості учня й диференціювати
навчання з урахуванням рівня вивченості першої мови. Для деяких учнів
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необхідно створювати умови для швидшого просування, іншим – надавати
можливість для повторення та тренування. Дуже важливими є принципи економії
та інтенсифікації навчання, адже процес оволодіння другою іноземною мовою
можна значно інтенсифікувати, якщо учні мають високий рівень знань із
англійської мови.
Чинники, що сприяють економії часу та інтенсифікації процесу
навчання:
• володіння латинським шрифтом (скорочує період альфабетизації та зводить
його до роз’яснення та засвоєння відмінностей звуко-буквенних відповідностей
у різних іноземних мовах, графічного і звукового образу слова);
• наявність значного потенційного словникового запасу (слова англійської
мови, що мають схожість з іншими іноземними мовами, прямі запозичення з
англійської мови та інтернаціоналізми полегшують процес навчання читання й
сприяють швидшому оволодінню лексикою другої іноземної мови);
• швидке просування у читанні (сприяє більш швидкому розвитку
соціокультурної компетентності).
Таким чином, при вивченні другої іноземної мови інтенсивна робота для
формування в учнів уявлень про категорії, відсутні в рідній мові, не вимагається.
Проте навіть у загальних категоріях першої і другої іноземних мов існує ряд
відмінностей, на які необхідно звернути увагу учнів із самого початку.
Наявність загальних рис у мовах сприяє повному перенесенню явищ першої
іноземної мови на схожі явища другої іноземної мови, що й викликає помилки.
Саме тому, незважаючи на спільність категорій та ряд збігів у понятійній сфері,
тренування граматичних явищ другої іноземної мови не повинно бути менш
інтенсивним, ніж у першій мові.
Із розвитком в учнів умінь і навичок при вивченні другої іноземної мови та
збільшенням обсягу засвоєного мовного матеріалу відбувається постійне
зменшення впливу першої іноземної мови на другу. З часом учні починають
усвідомлювати внутрішні закони побудови системи другої іноземної мови, у них
формується «відчуття мови».
Для нейтралізації негативного впливу фонетичних навичок першої іноземної
мови навчання німецької вимови має будуватися на основі порівняльного аналізу
фонологічних систем рідної та першої іноземної мови, що є одним із важливих
принципів навчання фонетичного матеріалу. Це дозволяє передбачити можливі
труднощі і тим самим знайти шляхи їх подолання. Практика свідчить, що
найлегше учні оволодівають звуками, що співпадають у всіх вивчених мовах,
важче – звуками, які лише схожі на звуки англійської та української мов.
Сприймання та відтворення звука, що належать до другої групи,
характеризується високим ступенем інтерференції. Учні автоматично переносять
навички вимови цих звуків із вивчених мов насамперед з англійської у німецьку,
що призводить не лише до виникнення акценту в мовленні, але й до помилок на
рівні змісту. Звуки цієї групи вимагають посиленої уваги до спеціального
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тренування в різноманітних вправах, особливо в тих, де є контрастування з
відповідними звуками англійської мови.
Найважче засвоюються звуки, аналогів яким у мовах немає. Тоді
використовується транскрипція, зокрема на початковому рівні навчання
німецької мови на базі англійської.
Урахування раніше вивчених мов при навчанні лексиці німецької мови має
важливе значення при оволодінні учнями значенням, словотвором,
багатозначністю та сполученням слів. Набагато легше вивчати лексику учням,
які мають хороший запас слів з англійської мови. Постійного аналізу та
порівняння потребують граматичні, зокрема й лексичні, аспекти французької,
англійської, української та російської мов.
З метою контролю за засвоєнням учнями слів і словосполучень слід
використовувати переклади: з української на німецьку, з англійської на німецьку
тощо.
Отже, можна зробити висновки про те, що у процесі навчання другої мови
результати взаємодії мов не повинні ігноруватися.
До роботи над навчальним матеріалом і до формування навичок потрібно
підходити диференційовано: не навчати тому, що учні вже вміють та знають з
інших мов. Новинка або якийсь цікавий факт має бути на кожному занятті.
Зазвичай процес вивчення другої іноземної мови супроводжується
такими труднощами:
 психологічними, що зумовлені переходом до нового навчального
предмета;
 труднощами, що пов’язані з впливом на процес навчання рідної і першої
іноземної мови (міжмовна інтерференція);
 труднощами,
зумовленими
відмінністю
у
фонетичному
й
орфографічному аспектах першої та другої іноземних мов.
Способи подолання цих труднощів:
 визначення форм роботи і способів активізації мовленнєвої діяльності
відповідно до вікових особливостей учнів;
 раціоналізація процесу навчання за рахунок використання вже набутого
мовного й мовленнєвого досвіду у вивченні рідної та першої іноземної мов;
 вибір оптимальної технології навчання, що врахувала б взаємодію нового
іншомовного механізму рідної та першої іноземної мов;
 послаблення впливу міжмовної інтерференції;
 визначення спільного й подібного у рідній, першій і другій іноземних
мовах у всіх видах мовленнєвої діяльності. Існує міжмовне перенесення як
важливий чинник раціоналізації навчального процесу.
Інноваційні технології у викладанні німецької мови. При навчанні другої
іноземної мови важливо використовувати сучасні освітні технології, до чого
зобов’язують як навчальні посібники, так і інтенсивність процесу навчання (дві
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години на тиждень). При цьому в навчальному процесі зменшується частка
репродуктивної діяльності, що можна розглядати як ключовий момент у навчанні
іноземних мов. Застосування на практиці інноваційних методологічних підходів
надає можливість учителям іноземної мови впровадити та вдосконалити нові
методи роботи, підвищити ефективність навчального процесу та рівень знань
учнів.
До таких технологій можна віднести, наприклад, проблемне, колективне,
різнорівневе навчання; дослідницькі та проектні методи навчання; технологію
дебатів, дистанційного навчання, ділових, рольових та інших видів ігор;
навчання у співпраці.
Інноваційні технології містять такі підходи до викладання другої іноземної
мови:
1. Інтерактивні методи викладання.
2. Використання технічних засобів навчання (комп’ютерних та
мультимедійних, мережі Інтернет) для контролю знань, зберігання й
використання навчальних матеріалів.
Важливим засобом формування основних компетенцій є використання
інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання предмета й у
виховній роботі на уроках німецької мови.
Застосування комп’ютерів на уроках іноземної мови значно підвищує
інтенсивність навчального процесу, адже за їх допомогою засвоюється значно
більша кількість матеріалу, ніж при традиційному навчанні. Крім того, цей
матеріал закріплюється значно міцніше. Комп’ютер забезпечує й усебічний
контроль за навчальним процесом. При використанні комп’ютера для контролю
досягається й більша об’єктивність оцінки, оскільки відбувається одночасна
перевірка знань усіх учнів. Сприятливі умови створюють комп’ютери і для
організації учнями самостійної роботи на уроках іноземної мови, адже учень
може використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для
самоконтролю отриманих знань.
Лише застосування засобів і методів навчання у комплексі може забезпечити
належний рівень навчальних досягнень учнів. Інтернет є не тільки джерелом
автентичного матеріалу, ще його одна відмінна риса – актуальність інформації,
що може оновлюватися за мірою необхідності. Різноманіття німецькомовних
ресурсів країнознавчого характеру досить значне. Особливий інтерес
викликають вказані нижче інтернет-ресурси.
Корисні сайти вчителю німецької мови
№ Назва веб-сторінки
Короткий опис
якісний німецький сайт з інформацією про
1. http://www.udoklinger.de
мову та літературу
http://www.bbc.co.uk/lang
2.
аудіо- та відеоматеріали з німецької мови
uages/german/
3. http://learn-germanуроки німецької мови для початківців
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4.

5.

easily.com/
http://www.deutschlernen.com/

6.
7.

http://hypermedia.idsmannheim.de/
http://www.canoo.net/
http://www.spiegel.de

8.

http://www.vorota.de

9.

http://www.daad.de

10. http://literaturmachen.de
11. http://www.learnalanguage.
com/learn-german/
12. http://www.klickdeutsch.co
m.br/
13. http://german.about.com/
14. http://www.passwortdeutsch.de/
15. http://www.stufen.de/
16. http://www.editiondeutsch.de
17.
http://www.wirtschaftsdeut
sch.de
18. http://www.deutsch-alsfremdsprache.de
19. http://www.alumniportaldeutschland.org/deutschesprache/online-deutschlernen.html
20. www.daf-netzwerk.org
21. www.lern-sprachen.de
www.lern-deutsch.de
22. www.ratgeber-laender.de
23. http://www.slf.ruhr-unibochum.de

уроки німецької мови різного рівня
складності, країнознавча інформація (див.
TravelGuide)
граматика німецької мови з поглибленим
викладом
словники та граматика німецької мови
популярний німецький журнал із викладом
найсвіжіших новин в онлайн варіанті
багато інформації про Німеччину та
німецьку мову
сайт DAAD – Німецька служба академічних
обмінів
літературна студія
вивчення німецької онлайн
вправи на вивчення нім. мови (2-6 клас) за
автентичними підручниками
вивчення
німецької
мови
та
лінгвокраїнознавства
мовний матеріал для учня та вчителя
навчальний матеріал для вивчення німецької
тести, вправи, завдання з нім. мови
навчальні матеріали на урок нім. мови
(тематика – нім. мова та професійна
діяльність)
інтернет-ресурс для уроку німецької мови як
іноземної
інтерактивні вправи на вивчення нім. мови

матеріали для підвищення кваліфікації
вчителів, уроку нім. мови, методика
безліч корисних інтернет-посилань та
інформації на тему вивчення німецької мови
корисні лінки та інформація про Німеччину
вивчення іноземних мов у тандемі
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24. http://katrusja.narod.ru/deu
tsch.htm
25. http://www.mylanguageexc
hange.com
26. www.deutschlern.net
27. http://www.geo.de/GEOlin
o/
28. http://www.kidsweb.de/
29. http://www.kinofenster.de
30. http://www.familie.de
31. http://www.kidsville.de

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

http://blinde-kuh.de/
http://www.labbe.de
http://www.kindernetz.de/
http://www.hueber.de/kiku
s/
http://www.hueber.de/plan
etino/
http://www.hueber.de/delfi
n/
http://www.hueber.de/them
en-aktuell/
http://www.hueber.de/tangr
am-aktuell/

http://ludolingua.de/
http://www.sowieso.de
http://www.goethe.de/
http://www.fachdidaktikeinecke.de/inhalt.htm
44. http://www.info.daf.de
45. http://www.teachsam.de/

корисні інтернет-посилання
вивчення іноземних мов у парі
німецька для початківців та тих, хто володіє
достатніми знаннями (необхідна реєстрація)
цікава інформація, ігри, тести, майстрування
власноруч та форум для дітей нім. мовою
цікавий та інформативний сайт для дітей
німецькою мовою
все про фільми, навчальні матеріали до
фільмів нім. мовою
захоплюючий сайт для всієї сім’ї нім. мовою
німецький дитячий сайт з можливістю
прийняття активної участі дітей у його
розширенні
усе для дітей нім. мовою
безліч творчих ідей для дітей
цікава інформація для дітей німецькою
Kikus – німецька мова: початковий рівень
(для дітей віком від 3 до 10 років)
Планетіно – німецька мова для дітей
Delfin – німецька мова, рівні А1-В1
Themenaktuell – німецька мова, рівень А1-В1
Tangram – підручник із німецької мови,
підготовка до здачі іспитів рівнів А1
(StartDeutsch 1), А2 (StartDeutsch 2) та B1
(ZD)
цікаві ігри на уроках іноземної мови
німецькі новини для юних читачів
офіційна сторінка Гете-інституту
дидактика німецької мови онлайн
дослідження в галузі «Німецька як іноземна»
педагогіка, методика, дидактика

Досягнення належних результатів у вивченні другої іноземної мови,
формуванні високого рівня володіння комунікативною компетенцією неможливе
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без використання інноваційних технологій, що ґрунтуються на особистісно
орієнтованому навчанні, а саме:
 розвиваючого навчання;
 інтерактивного;
 навчання з використанням ІКТ;
 креативного навчання;
 проектної роботи.
До інноваційних навчальних методів також можна віднести:
 Навчання з комп’ютерною підтримкою (створення презентацій у
програмі PowerPoint, використання інтернет-ресурсів. Програма PowerPoint
проста у використанні, вона дозволяє педагогові створити анімаційний опорний
конспект уроку, включити відео- та аудіофрагмент, відобразити в динаміці певне
явище, подію, що допоможе школяреві легко засвоїти новий лексичний чи
граматичний матеріал).
 Метод сценарію (використовується без текстових підручників; йдеться
про творче планування, підбір гіпотез, переживання, систематизацію та
презентацію роботи. Спроектована історія містить також елементи з драми та
рольової гри. Учитель задає лише рамки дії та представляє окремі епізоди. Учні
ставлять запитання та знаходять на них відповіді).
 Метод симуляції (йдеться про різноманітні симуляційні бізнес-ігри, що
надають учням можливість відпрацьовувати свої навички, застосовувати знання
з метою розв’язання тієї чи іншої задачі в так званому «безпечному середовищі»,
яке імітує реальні ситуації. Симуляція надає можливість учням спробувати себе
в певній ролі керівника, президента компанії тощо. Завдяки симуляції у школярів
формуються навички стратегічного планування).
 Метод навчання по станціях (навчальна техніка, за якою учні
виконують роботу над навчальним матеріалом, упорядкованим у вигляді станцій.
Учні отримують робочі плани з обов’язковими та вибірковими завданнями. Під
час використання цього методу школярі навчаються планувати свій час,
аналізувати власний навчальний успіх, планувати та проводити різні етапи
роботи. Означена робота дозволяє здійснювати диференціацію за інтересами
учнів, ступенем складності завдання).
 Метод рольової гри (рольова гра є активним методом навчання. Рольова
гра є засобом емоційної зацікавленості, мотивації навчальної діяльності й
активним способом навчання практичного володіння другою іноземною мовою.
Гра допомагає подолати мовні бар’єри учнів, значно підвищує обсяг їхньої
мовленнєвої практики, розвиває спостережливість, вчить робити висновки,
зіставляти окремі факти. Наприклад, ситуативно-рольові ігри, що
використовують у навчанні – «У ресторані», «У магазині», «На пошті», «Біля
вокзальної каси», «Ходімо в кіно» тощо; сюжетно-рольові ігри – «Розмова у
вагоні», «У таксі»).
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Роль традиційних технологій навчання досить вадлива, проте на сучасному
етапі вчителю не обійтись без інноваційних технологій. Таким чином, сучасні
технології створюють умови для наближення змісту освіти, обсягу знань, умінь,
навичок, а також темпу їх засвоєння до особистості учня, дозволяють реалізувати
особистісно-диференційований підхід при вивченні німецької мови.
Отже, вчитель іноземної мови сучасної школи повинен іти в ногу з життям,
відчуваючи всі зміни, що відбуваються в освіті, розумітися на особливостях
нових Державних стандартів, визначати підходи до відбору змісту та організації
навчального матеріалу, запроваджувати
сучасні форми навчання,
використовувати адекватні форми та види контролю та активно користуватися
ІКТ-технологіями.
«Ти можеш!» – повинен нагадувати вчитель учневі.
«Він може!» – повинен нагадувати колектив.
«Я можу!» – повинен повірити в себе учень.
В. Шаталов

Чумак Надія Петрівна, доцент кафедри методики змісту
освіти, методист французької мови Рівненського ОІППО
ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА ДЛЯ
НАВЧАННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПРИКЛАДІ
ПІДРУЧНИКІВ ІЗ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ
МАЙСТРА)
Підручник є офіційно визнаною основною навчальною книгою, в якій
систематично викладено зміст навчального предмета або його частини
відповідно до навчальної програми. Він має бути придатним для формування
певних загальноосвітніх наукових знань, умінь і навичок, сприяти розвитку
особистості, відповідати сучасним методам та організаційним формам навчання.
У підручнику подається науково достовірна і сучасна інформація, що
наводиться з урахуванням таких принципів дидактики, як систематичність,
послідовність, наступність, наочність, засвоюваність; рекомендується
проблемний виклад матеріалу з критичним його осмисленням із дотриманням
оптимального співвідношення між науковістю та доступністю.
Підручник має формувати в учнів наукову картину навколишнього світу. Він
повинен визначати систему та обсяг знань, що потрібно обов’язково засвоїти, а
також містити завдання та вправи, які забезпечують формування необхідних
умінь і навичок.
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Підручник має відповідати віковим особливостям та рівню попередньої
підготовки учнів. Із метою формування емоційно-чуттєвого відношення до явищ
реального життя в підручнику вміщуються матеріали, здатні викликати емоції з
урахуванням психічно-вікових особливостей учнів.
У загальноосвітніх навчальних закладах можна використовувати лише те
навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства
освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується
наказом МОН України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник
Міністерства освіти і науки України”, з означеним переліком можна
ознайомитися на сайті (www.mon.gov.ua).
Сучасні підручники для вивчення іноземної як другої мови мають
відповідати певним критеріям та враховувати особливості розвитку і набутий
досвід учнів. Отже, сучасними є підручники, що:
 ґрунтуються на вимогах Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти та передбачають їх реалізацію;
 враховують основні положення Загальноєвропейських рекомендацій із
мовної освіти (вивчення, викладання, оцінювання);
 зорієнтовані на формування в учнів мовних та мовленнєвих компетенцій,
визначених програмою з предмета, що відповідають рівню А1, А1+, базовій
основі А2;
 покликані сформувати стійку мотивацію учнів до вивчення французької
мови;
 забезпечують розвиток здібностей учнів та формують ключові
компетентності;
 спонукають учня до реалізації розвитку творчої особистості;
 формують у дитини гуманістичний світогляд, здатність логічно
обґрунтовувати й доводити власну думку;
 виховують національну свідомість учня;
 розвивають інтелектуальні здібності;
 розширюють світогляд;
 виховують самостійність та розвивають креативність.
Автори підручників із французької мови для 5 та 6 класів дотримувалися всіх
вищевказаних вимог та зробили підручники не лише корисними, але й цікавими.
Сильною стороною цих підручників є принцип застосування здобутих знань
у практичних ситуаціях, що передбачено серією вправ, якими завершується
кожен урок. Таким чином реалізується діяльнісний підхід до навчання.
Особистісно орієнтований підхід реалізується в підручниках шляхом
підбору тематики текстів, пісень, віршів, ілюстративного матеріалу, що
відповідають віковим особливостям школярів.
Ряд вправ характеризує проблемно-пошуковий метод навчання. Наприклад,
учень шляхом виконання серії вправ (спостереження, відтворення, тренування,
висновок) може сформувати граматичне правило за поданим зразком. Деякі
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завдання забезпечують розвиток мотиваційної та розвивальної функцій. Також є
низка вправ, що представляє собою процес самонавчання: учень вчиться
аналізувати – для чого він виконує те чи інше завдання, які засоби виконання
певної вправи є кращими; прогнозувати, який результат із певного завдання
отримає. При цьому дитина вчиться давати оцінку своїй діяльності, аналізує хід
її виконання.
Підручники побудовані таким способом, що вчитель і учень чітко уявляють,
чого та як слід навчати й навчатися, якою є кінцева мета навчання кожного
розділу та підручника в цілому.
Символи-піктограми супроводжують кожну рубрику та полегшують роботу
з підручником. Відкривши його на будь-якій сторінці та побачивши певний
символ, учень знатиме, на що спрямовані вправи.

Кожному розділу передує так звана «угода», де чітко визначено, чого саме
навчиться учень у цьому розділі. Це робить навчальний процес свідомим.
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Структурування підручників. Автори передбачили лінійну структуру
подання мовного та мовленнєвого матеріалу, але вчитель може вносити
корективи в структурування його змісту та послідовність вивчення матеріалу
відповідно до потреб класу, його навченості та рівня володіння навчальним
матеріалом.
Підручники розраховані на 68 навчальних годин. Вони складаються із 6
розділів, кожен з яких містить 8 уроків, 2 семестрові контрольні роботи, а також
довідникові та додаткові матеріали.
Методичний апарат. У підручниках пропонуються різні види вправ:
 репродуктивні, що вимагають правильного відображення засвоєних
знань;
 пошукові, коли учні мають самостійно або за допомогою вчителя
сформувати правило чи поняття;
 проблемні, спрямовані на "здобуття" (самостійно або колективно) нових
знань на основі раніше набутих;
 практичні, що потребують вправного застосування набутих компетенцій.
Зміст вправ, текстів та діалогів підібраний з урахуванням доступності,
повторюваності, поступового ускладнення тощо. Він ураховує також
комунікативну цінність матеріалу та відповідність інтересам учнів цього віку.
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Рубрики «Je parle et j’agis» та «J’observe et je m’entraîne» сприяють
узагальненню набутого навчального й життєвого досвіду та спрямовуванню
учнів на подальший пошук аналогій із засвоєним матеріалом у повсякденному
житті, розвиток у них спостережливості, зацікавленості.
Ілюстративний апарат підручника дібраний відповідно до дидактичної
мети кожного уроку. Він містить цікаві фото, колажі, малюнки, що цікаві не лише
для учня, адже вони є ґрунтовною навчальною опорою для різноманітних
програмових завдань, наприклад, для реалізації соціокультурного компонента
навчальної програми, безперекладної семантизації іншомовної лексики тощо.

Реалізація педагогічної технології. Підручники пропонують авторську
технологічну модель: спеціальні рубрики, різнопланові завдання та вправи
потребують індивідуальної, парної та групової роботи.
Індивідуальна форма роботи.
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Парна робота.
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Групова

робота.

Тести (контроль знань).
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СЕКЦІЯ МАТЕМАТИКА, ФІЗИКА, ІНФОРМАТИКА
Пекарська Лариса Володимирівна, методист кабінету
природничо-математичних предметів, технологій Рівненського
ОІППО
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА
ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ
ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ
Сучасна людина повинна вміти швидко адаптовуватися до змін сьогодення.
Тому серед актуальних завдань, затверджених Державним стандартом базової і
повної загальної середньої освіти, формування у випускників шкіл мотивів для
подальшого навчання, безперервної освіти протягом життя; прагнення до
ефективної трудової діяльності, побудови кар’єри; здатності до соціальної
адаптації в суспільстві, прояву активної життєвої позиції; налаштування на
пошук сенсу життя через самоусвідомлення та самореалізацію, і, що на сьогодні
є головним, – на успішність молодої людини в глобалізованому суспільстві.
Зазначене обумовлює необхідність суттєвих змін у змісті шкільної освіти,
формах і методах навчання і виховання.
Проте Державні освітні стандарти визначають не лише вимоги до якості
підготовки учня, а й нові вимоги до педагогічної діяльності вчителя.
Зміна освітньої парадигми потребує від учителя стати водночас і учнем, який
засвоює новий зміст освіти, опрацьовує нові технології навчання та виховання,
успішно реалізує у своїй роботі основні завдання освітньої галузі.
На порядок денний серед основних завдань вийшли підготовка та
становлення сучасного педагога, наділеного такими професійними
компетентностями, що забезпечують високий рівень та результативність
педагогічної діяльності, направленої на реалізацію нових Державних освітніх
стандартів.
Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні
можливості учителя, які дозволяють йому самостійно та ефективно реалізовувати
цілі педагогічного процесу.
Відповідно до засад компетентнісного підходу, вчитель повинен
забезпечувати «спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення
результатів,
якими
є
ієрархічно
підпорядковані
ключова,
загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності»; діяльнісний
підхід вимагає від учителя спрямування навчально-виховного процесу «на
розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих
знань із різних навчальних предметів, успішну адаптацію в соціумі,
професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної
діяльності та самоосвіти»; особистісно зорієнтований підхід повинен
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забезпечити взаємодію та розвиток учнів на основі рівності спілкування на
рівні педагог-учень та партнерства у навчанні [1].
Професійні компетентності вчителя утворені комплексом його педагогічних
здібностей та можливостей, наявністю вмотивованої спрямованості на
навчально-виховний процес, системою необхідних знань, навичок, умінь і
досвіду, які постійно вдосконалюються та реалізуються на практиці. При цьому
фахові компетентності вчителя розглядаються як предметно-процесуальний
фундамент для виконання професійних функцій і типових завдань, а
самоактуалізація є соціально-процесуальною основою особистісного зростання
фахівця в професії.
Аналіз педагогічної літератури показує, що існують різні підходи до
класифікації фахових компетентностей учителя. Їх поділяють на такі види:
- соціально-особистісні,
загальнопрофесійні,
спеціальні
(за
В. Д. Шадриковим);
- загальні, професійні, академічні (за В. І. Байденком);
- загальнокультурні,
методологічні,
предметно-зорієнтовані
(за
Ю. В. Фроловим, Д. А. Махотіним);
- ключові, базові, спеціальні (за А. В. Хуторським);
- професійні психологічні та педагогічні знання, професійні педагогічні
вміння, професійні педагогічні позиції та установки, особистісні якості (за
А. К. Марковою).
Отже, учитель математики повинен мати гарну фундаментально-наукову
підготовку (знання й вміння в галузі фахового предмета, наукові основи
математики); знати методи наукового пізнання в математиці; використовувати
комп’ютерні технології на різних етапах навчально-виховного процесу.
Діагностику рівня науково-теоретичної підготовки можна здійснювати за
допомогою тестування.
Наступним видом підготовки є методична підготовка – здатність до
проведення моніторингу досягнень і проблем учнів, проектування навчальновиховного процесу, організація навчально-виховного процесу, взаємодія з
учасниками навчально-виховного процесу. Рівень таких здібностей можна
виявити у вчителів за допомогою анкетування, спостереження, певних
педагогічних змагань.
Учитель математики обов’язково має володіти знаннями з психології та
педагогіки для кращого розуміння особистості кожного учня, для здійснення
індивідуального підходу.
Усі групи якостей, притаманних учителю математики, потрібно розглядати
не окремо одна від одної, а в системі, яка може бути моделлю професійної
компетентності вчителя математики.
У моделі розвитку професійної компетентності вчителя математики
розглядаються дві важливі складові: формування професійних компетенцій
вчителя математики в процесі навчання у ВНЗ та в процесі професійної
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діяльності в школі. Проте основним засобом розвитку професійної
компетентності є ефективна система самоосвіти. Для того, щоб вистояти на
шляху змін у сучасній школі, кожному вчителю потрібно не стільки розширення
обсягу професійних і загальнонаукових знань, скільки новий спосіб їхнього
формування та функціонування в практичній діяльності. Сформовані професійні
компетентності педагога повинні становити основу для творчого виконання
вчителями математики основних фахових функцій та відповідних їм типових
задач педагогічної діяльності.
Реалізація компетентнісного підходу до змісту післядипломної педагогічної
освіти
передбачає
відбір
і
деталізацію
професійно-педагогічних
компетентностей учителя, розробку технології їх формування та розвитку у
процесі професійної діяльності в школі.
Удосконалення рівня професійної компетентності – один із основних
напрямків реформування освіти. У Національній доктрині розвитку освіти
зазначається, що важливою умовою модернізації освіти є підготовка
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
їх
професійне
самовдосконалення.
Основним напрямком удосконалення рівня професійної компетентності
вчителя є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої
діяльності.
У результаті вдосконалення професійної компетентності народжується таке
явище, як професійна майстерність, яка тісно пов’язана із педагогічною
творчістю.
Педагогічна майстерність включає в себе професійні знання, педагогічну
культуру, педагогічну техніку, педагогічний досвід, задатки, здібності,
гуманістичну спрямованість, вміння, спілкування.
В оволодінні педагогічною майстерністю можна виокремити кілька рівнів:
- елементарний – наявні окремі якості професійної діяльності: володіння
знаннями для виконання педагогічних дій, предметом викладання;
продуктивність навчально-виховної діяльності є низькою;
- базовий – володіння основами педагогічної майстерності: педагогічні дії
гуманістично зорієнтовані, стосунки з учнями та колегами розвиваються на
позитивній основі, добре засвоєно предмет викладання, навчально-виховний
процес організовано методично впевнено та самостійно;
- досконалий – чітка спрямованість дій учителя, їх висока якість, діалогічна
взаємодія у спілкуванні, вчитель самостійно планує та організовує свою
діяльність на тривалий проміжок часу, маючи на меті розвиток особистості
школяра;
- творчий – ініціативність і творчий підхід до організації професійної
діяльності, учитель самостійно конструює оригінальні педагогічно доцільні
прийоми взаємодії, діяльність будує, спираючись на рефлективний аналіз,
сформовано індивідуальний стиль професійної діяльності.
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Основою педагогічної майстерності є професійні знання, які забезпечують
глибину, ґрунтовність, поміркованість дій, відображають рівень теоретичної
підготовки власне з предмета та методики його викладання, а також із педагогіки,
психології.
Поняття педагогічної творчості включає в себе творчу педагогічну
діяльність учителя і творчу навчальну діяльність учня в їхній взаємодії та
взаємозв’язку, тобто педагогічна творчість – це особистісно зорієнтована
розвивальна взаємодія вчителя та учня, яка зумовлюється певними психологопедагогічними умовами і забезпечує подальший творчий розвиток особистості та
рівня творчої діяльності вчителя.
Навчання педагогічної професійної творчості зумовлене, насамперед, дією
«механізму наслідування», основний принцип якого полягає в тому, що
наслідування творчої діяльності в процесі підвищення професійної
компетентності переходить у власну творчість.
Учительська професія поєднує в собі дві спеціальності. Кожен учитель є
спеціалістом з того предмета, який він викладає, і, крім того, - педагогомвихователем. Невипадково Л. Толстой рекомендував учителеві глибоко знати та
любити свій предмет, щоб знаннями виховувати учнів. Знання позитивно
впливають на учня тільки за певних умов: коли вчитель зуміє створити на уроці
відповідний емоційний настрій, впливаючи не тільки на розум, а й на емоційну
сферу учнів; коли учні усвідомлять необхідність у знаннях не тільки для
сьогодення, а й для майбутнього.
Постійне
підвищення
кваліфікації,
удосконалення
професійної
компетентності – професійний обов’язок учителя. Це головна умова творчої
діяльності та зростання педагогічної майстерності.
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Мельник Ганна Максимівна, методист кабінету природничоматематичних предметів, технологій Рівненського ОІППО
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІВ –
ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ІДЕЙ
ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ
Найдосвідченіший педагог
ніколи не повинен зупинятися на досягнутому,
бо якщо немає руху вперед,
то неминуче починається відставання.
В. О. Сухомлинський
Провідним напрямом оновлення системи освіти в нашій країні є
впровадження нових Державних стандартів дошкільної, початкової, базової і
повної загальної середньої освіти.
В основу сучасних освітніх стандартів покладено компетентнісний підхід, на
засадах якого освіта успішно реалізує дві головні функції навчального процесу:
- навчити дитину вчитися упродовж життя;
- навчити дитину використовувати знання у процесі практичної діяльності.
Упровадження Державних стандартів здійснюється на основі принципів
послідовності та наступності й розраховане на тривалий термін – десять років.
Цей процес відбувається поступово:
- 22 травня 2012 року вступив у дію Державний стандарт дошкільної
освіти – Базовий компонент;
- 1 вересня 2012 року розпочався новий етап у розвитку української школи
й першокласники почали навчатися за новим Державним стандартом початкової
загальної освіти;
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- 1 вересня 2013 року учні 5-х класів перейшли на навчання за новим
Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти;
- 1 вересня 2014 року на навчання за новим Державним стандартом базової
і повної загальної середньої освіти переходять учні 6-х класів.
У нових стандартах зроблено акцент на:
6) відміну обов’язкового вивчення другої іноземної мови починаючи з 5-го
класу в тих школах, де для цього поки що немає умов (наприклад, відсутність
учителя); вивчення двох іноземних мов у тих навчальних закладах, де є
відповідне кадрове та навчально-методичне забезпечення, а головне – бажання
учнів та їхніх батьків. Розроблено варіант Типових навчальних планів, який
дозволяє вивчати дві іноземні мови як важливий засіб міжкультурного
спілкування;
7) оволодінні знаннями з нових інформаційних технологій як засобу
реалізації творчого потенціалу учнів, що забезпечить їх готовність до активної
життєвої діяльності в умовах інформаційного суспільства;
8) посилення використання здоров’язбережувальних технологій;
9) підвищення уваги до природничої та екологічної освіти.
Перед методичними службами міст та районів, навчальних закладів
поставлено відповідальне завдання – підготувати вчителя до реалізації змісту
нового Державного стандарту. Загальні методичні рекомендації щодо організації
навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах викладено
в листі МОН України № 1/9-368 від 24.05.2013 р., Наказі Міністерства освіти і
науки № 664 від 29.05.2014 року та методичних рекомендаціях Рівненського
ОІППО.
У документі чітко виписані: мета вивчення того чи іншого предмета,
структура змісту програми, особливості організації навчальної діяльності на
уроці (більш детально це питання буде розглядатися на секційних засіданнях).
Звернемо увагу на основний акцент, на який зроблено наголос у документі –
подолання труднощів періоду адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній
школі.
Період адаптації до навчання в 5-му класі є одним із найважчих періодів
шкільного життя. Це обумовлено сукупністю тих змін, що відбуваються в
шкільному середовищі й внутрішньому світі 10-11-річних дітей, зокрема:
- збільшення обсягу й розмаїтість змісту освіти;
- збільшення ваги багатопредметного навчання й розширення кола вчителів,
з якими учні змушені систематично спілкуватися;
- на місце першої вчительки приходить класний керівник;
- відбувається перехід до кабінетної системи навчання.
Стан дітей у цей період, із педагогічної точки зору, характеризується
низькою організованістю, неуважністю й недисциплінованістю на уроках,
зниженням інтересу до навчання та його результатів, а з психологічної –
зниженням самооцінки, високим рівнем ситуативної тривожності.
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Упродовж адаптаційного періоду (І семестр) у п’ятикласників повинне
сформуватися так зване «почуття дорослості», що проявляється в новій
особистісній позиції стосовно:
1) навчальної діяльності;
2) школи й предметів;
3) однокласників.
У листі МОН України надані детальні рекомендації щодо роботи в 5-х класах
для адміністрації, вчителів, психологів, класних керівників, батьків. Хочеться
зупинитися на тих, що безпосередньо стосуються кожного вчителя і допоможуть
зробити перехід учнів з І на ІІ ступінь навчання комфортним:
- виробити єдині вимоги до учнів (дотримання єдиного орфографічного
режиму, критеріїв оцінок);
- допомогти дитині пристосуватися до стилю викладання вчителя (темп
уроку, особливості мови);
- створювати на уроці ситуації, які б дозволяли учневі проявляти ініціативу,
мати право на помилку, на власну думку, брати участь у спільній діяльності,
працювати в умовах вибору, альтернативи, створювати демократичну, а не
авторитарну атмосферу навчання;
- не перевантажувати учнів зайвим обсягом домашніх завдань;
- давати словесну характеристику знань, умінь, навичок учнів без
виставлення оцінок;
- не створювати психотравмуючих ситуацій при виставленні оцінок за
контрольні роботи, тему, семестр тощо;
- використовувати систему заохочень;
- проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.
У період адаптації важливо забезпечити дитині спокійну, лагідну
обстановку, чіткий режим, тобто зробити так, щоб п‘ятикласник постійно
відчував підтримку і допомогу з боку вчителів та батьків.
Упровадження нових Держстандартів є пріоритетом у галузі освіти, тому
постійне відстеження цього процесу через моніторингові дослідження є
актуальним з метою:
1) ефективності впровадження нових Держстандартів у 2, 5 та 6 класах,
2) вивчення процесу адаптації в 5-х класах,
3) оцінки рівня викладання предметів природничо-математичного циклу.
Запровадження нових Державних стандартів освіти, широке застосування
нових результативних інноваційних технологій вимагає відповідної підготовки
та системного вдосконалення роботи педагогічних кадрів.
Методична діяльність науково-методичних кабінетів, центрів – це надання
інформаційно-методичної
допомоги
вчителям
щодо
роботи
в інноваційних умовах, які визначає новий Державний стандарт базової повної
загальної освіти в галузі «Математика».
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Науково-методичному кабінету, центру для підготовки вчителів математики
на методичному рівні до викладання за новим Державним стандартом необхідно:
 здійснювати інформаційну, організаційно-методичну, експертну
підтримку реалізації нового Державного стандарту;
 скерувати методичну діяльність на модернізацію комплексу
педагогічних технологій, яким володіють учителі;
 формувати методологічну та культурологічну компетентності вчителя,
без яких неможливо вийти на високий рівень у викладанні шкільних дисциплін;
 більше уваги приділяти міжпредметним зв'язкам, навичкам
орієнтуватися у великих обсягах інформації;
 організувати роботу творчих груп учителів математики з метою
посилення інтеграційних процесів навчання з іншими освітніми галузями в
початковій, основній та старшій школі.
Крім того, методичним службам навчальних закладів, міст та районів
рекомендуємо організувати школу «Ваші «Ініціативи».
«Ваші «Ініціативи» – це добровільне об’єднання освітян міста, району, що
створене на базі міського методичного центру.
«Ваші «Ініціативи» – це школа педагога нового покоління, спрямована на
озброєння її учасників сучасними інноваційними технологіями навчання й
виховання; стимулювання і розвиток творчого потенціалу; формування
професійної майстерності.
Структура організації школи включає:
1 частина – теоретична: відвідування занять присвячених розгляду
теоретичних питань із визначеної тематики, які організовує та проводить міський
методичний центр (семінари-практикуми, педагогічні студії, «круглі столи»
тощо).
2 частина – практична: робота в складі професійних об’єднань учасників
школи, які спрямовані на розв’язання визначеної проблеми (творчі, динамічні,
проблемні групи, практикуми, майстер-класи тощо);
3 частина – самостійна: учасники створюють індивідуальний методичний
кейс із напрямку роботи школи;
4 частина – захист проекту, над яким працювали учасники (на серпневих
конференціях).
Школа «Ваші «Ініціативи» працює над темою «Упровадження інноваційних
форм навчання педагогів – запорука успішного впровадження основних ідей
Державного стандарту». Спектр методичних заходів школи може бути
найрізноманітнішим. Перш за все, звернемо увагу на заходи, орієнтовані на
підготовку та реалізацію державних стандартів:
 педагогічна студія «Сучасний урок у контексті нових Державних
стандартів базової і повної загальної середньої освіти» (засідання № 1);
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 педагогічна студія «Інтегрований урок – ефективний інструмент
упровадження нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої
освіти» (засідання № 2);
 проблемна група «Від предметних знань до мета знання»;
 особливості навчання математики в 5-6-х класах з урахуванням вимог
нового Держстандарту (консультації);
 фокус-група «Розробка конспектів уроків математики для 5-6-х класів за
новим Держстандартом»;
 виїзна педагогічна школа.
Робота з упровадження нового Державного стандарту початкової, базової та
загальної середньої освіти триває та спрямована на реалізацію педагогами шкіл
використання новітніх технологій, власного творчого потенціалу, набуття
досвіду, а головне – на підтримку бажання вчителя творити Людину
майбутнього, а учням – стати такою Людиною.
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Cавчук Олег Дем’янович, методист Дубенського районного
методичного кабінету
МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ
УПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ БАЗОВОЇ ТА
ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Потужні процеси модернізації сучасної школи вимагають розробки
прогностичних моделей інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних
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закладів. На вирішення окреслених завдань було впроваджено Державний
стандарт в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 р., а в
частині повної загальної середньої освіти буде впроваджено з 1 вересня 2018
року.
Зміст освітніх галузей, їх складові, державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів відповідають завданням основної і старшої
школи у їх послідовному взаємозв’язку. Зміст кожної освітньої галузі
структурується та реалізується за навчальними предметами і курсами, програми
яких затверджує МОН України.
Визначальним для системи вітчизняної загальної середньої освіти є
українознавче спрямування всіх освітніх галузей. Протягом навчання в основній
школі учні здобувають базову загальну середню освіту, що разом із початковою
є основою загальноосвітньої підготовки, формує в них готовність до вибору
професії і реалізації шляхів подальшої освіти. Зміст освіти в основній школі для
всіх учнів єдиний. Варіативність методик організації навчання, а також
можливість учнів обирати курси за вибором, залежно від власних пізнавальних
здібностей, що дає змогу застосовувати особистісно зорієнтований,
компетентнісний і діяльнісний підходи.
Інваріантна складова Базового навчального плану формується на
державному рівні та є обов’язковою для реалізації в усіх навчальних закладах,
що дають повну загальну середню освіту.
Детальніше зупинюсь на фізиці. Шкільний курс фізики побудовано за
двома логічно завершеними концентрами, зміст яких узгоджується зі структурою
середньої загальноосвітньої школи:
1) в основній школі (7–9 класи) вивчається логічно завершений базовий
курс фізики, який закладає основи фізичного знання;
2) у старшій школі вивчення фізики відбувається залежно від обраного
профілю навчання.
В основній школі фізику починають вивчати як окремий навчальний
предмет, зміст й вимоги до засвоєння якого є єдиними для всіх учнів. Урахування
пізнавальних інтересів учнів, розвиток їхніх творчих здібностей і формування
схильності до навчання фізики здійснюється завдяки особистісно зорієнтованому
підходу, запровадженню курсів за вибором, проведенню факультативних та
індивідуальних занять і консультацій за рахунок варіативної складової
навчального плану. Передбачається також можливість поглибленого вивчення
фізики за спеціальною програмою. Кількість годин на вивчення фізики
збільшено.
Як відомо, фізика ґрунтується на експерименті, тому ця її особливість
визначає низку специфічних завдань шкільного курсу фізики, спрямованих на
засвоєння наукових методів пізнання. Завдяки навчальному фізичному
експерименту учні оволодівають досвідом практичної діяльності людства в
галузі здобуття фактів та попереднього їх узагальнення на рівні емпіричних
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уявлень, понять і законів. За таких умов експеримент виконує функцію методу
навчального пізнання, завдяки якому у свідомості учня утворюються нові зв’язки
й відношення, формується особистісне знання. Саме через навчальний фізичний
експеримент найефективніше здійснюється діяльнісний підхід до навчання
фізики. З іншого боку, навчальний фізичний експеримент дидактично забезпечує
процесуальну складову навчання фізики, зокрема формує в учнів
експериментальні вміння й дослідницькі навички, озброює їх інструментарієм
наукового дослідження, який стає засобом навчання.
Таким чином, навчальний фізичний експеримент як органічна складова
методичної системи навчання фізики забезпечує формування в учнів
необхідних практичних умінь, дослідницьких навичок та особистісного досвіду
експериментальної діяльності, завдяки яким вони стають спроможними у межах
набутих знань розв’язувати пізнавальні завдання засобами фізичного
експерименту. У шкільному навчанні він реалізується у формі демонстраційного
і фронтального експерименту, лабораторних робіт, фізичного практикуму,
навчальних проектів, позаурочних дослідів тощо.
Ефективним засобом формування предметної й ключових
компетентностей учнів у процесі навчання фізики є навчальні проекти.
Тому практично в кожному розділі програми запропоновано орієнтовні теми
навчальних проектів і зазначено кількість навчальних годин, яка виділяється на
цей вид навчальної діяльності учнів на уроці.
Хочу звернути увагу на інформаційно-комунікаційний компонент
освітньої галузі “Технології”. Реалізація інформаційно-комунікаційного
компонента спрямована на формування предметної інформаційнокомунікаційної компетентності. Для виконання цього завдання предмет
«Інформатика» в основній школі є обов'язковим і розрахований на 245 годин за
рахунок інваріантної частини навчального плану (5-7 кл. – по 1 тижневій годині,
а 8-9 – по 2 год.).
Для успішного впровадження нового Державного стандарту освіти слід
здійснити моделювання освітнього простору.
Модель освітнього простору як результат моделювання є педагогічною
системою, що має характеризувати побудову та функціонування інноваційного
освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу. За педагогічного
моделювання, аби об’єкт можна було вважати моделлю іншого об’єкта, він має
відповідати певним умовам, перша серед яких – його системність.
Таким чином, використання системного підходу під час моделювання
інноваційного освітнього простору школи передбачає розгляд об’єкта, процесу
та результату (моделі) моделювання як системних об’єктів, що мають нову
якість, спільну мету функціонування і централізоване управління.
Виокремлення діяльнісного підходу до моделювання інноваційного
освітнього простору школи дозволяє визначити компоненти діяльності
розробника моделі, виокремити її особливості та визначити ефективність
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результату. Спираючись на організаційну структуру діяльності (суб’єкт – об’єкт
– предмет – умови – продукт), процедуру моделювання інноваційного освітнього
простору школи, можна визначити таким чином:
 суб’єктом моделювання інноваційного освітнього простору школи
можуть виступати: окремі вчителі, моделюючі пари, творчі групи, команди
однодумців та ін.;
 об’єктом моделювання є освітній простір загальноосвітнього
навчального закладу;
 предметом
моделювання
є
інноваційний
освітній
простір
загальноосвітнього навчального закладу;
 умовами ефективності моделювання інноваційного освітнього простору
є: мотиваційна спрямованість педагогічного колективу на означений вид
діяльності; організація проектної діяльності учасників навчально-виховного
процесу; забезпечення готовності педагогічного колективу до педагогічного
моделювання; моніторинг процесу моделювання інноваційного освітнього
простору школи;
 продуктом педагогічного моделювання є модель інноваційного
освітнього простору, що орієнтована на використання як масового, тому вона має
бути водночас прогностичною та реалістичною. Ця модель може бути
представлена будь-яким способом – словесно-описово, схематично тощо.
Спираючись на психологічну структуру діяльності (мета – мотив – спосіб –
результат), педагогічне моделювання інноваційного освітнього простору
загальноосвітнього навчального закладу можна визначити таким чином:
 метою моделювання інноваційного освітнього простору школи завжди є
розв’язання існуючої актуальної проблеми, що декомпонується в низку завдань,
спрямованих на визначення шляхів її розв’язання, розробку та впровадження в
освітній процес. Виявляючи проблемне поле, кожна школа визначає свої
завдання. Наприклад, забезпечення вищого рівня інформатизації освітнього
простору школи, комунікативної культури учасників навчально-виховного
процесу, розширення меж освітнього простору школи (через обмін учнями,
учителями освітніх закладів інших країн та ін.);
 мотиви моделювання інноваційного освітнього простору школи можуть
бути як внутрішні, так і зовнішні. Наприклад, мотивами можуть виступати:
спрямованість сучасних нормативно-правових документів у галузі освіти на
інноваційний розвиток загальноосвітніх навчальних закладів; бажання
педагогічного колективу підвищити престиж навчального закладу; прагнення
вчителів до професійного зростання та проявів педагогічної творчості тощо;
 спосіб – це форми, методи означеного виду діяльності. Педагогічне
моделювання інноваційного освітнього простору здійснюється за допомогою
технічних засобів, теоретичних розробок з проблем моделювання, творчого
потенціалу суб’єктів моделювання. Методами моделювання інноваційного
освітнього простору, по-перше, можна визначити формальні методи:
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статистичні, аналітичні, структурні, що дозволять розробити модель з
урахуванням окремих компонентів, характеру їх взаємодії, якісних
характеристик. По-друге, можуть бути методи діалектичного пізнання – метод
сходження від абстрактного до конкретного, індукція, дедукція, мислений
експеримент тощо;
 результатом моделювання інноваційного освітнього простору школи
можна вважати ефект, до якого призведе впровадження інноваційної моделі в
освітній процес (наслідки можуть бути як позитивні, так і негативні). Результат
співвідноситься з метою, відбувається рефлексія.
Спираючись на теорію традиційного моделювання педагогічних об’єктів,
можна виокремити такі етапи діяльності щодо розробки моделі інноваційного
освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу:
1) входження у процес і вибір методологічних підстав для моделювання
інноваційного освітнього простору школи, якісний опис предмета освітнього
простору загальноосвітнього навчального закладу;
2) визначення завдань моделювання інноваційного освітнього простору
школи;
3) конструювання моделі інноваційного освітнього простору школи з
уточненням залежності між основними елементами об’єкта дослідження,
визначення параметрів оберту та критеріїв оцінки змін цих параметрів, вибір
методики вимірювання ефективності моделі;
4) застосування
моделі
інноваційного
освітнього
простору
загальноосвітнього навчального закладу в педагогічному експерименті;
5) змістова інтерпретація результатів моделювання.
На закінчення хочу сказати, що на основі Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти МОН України розробило Концепцію
профільного навчання.
При цьому варто звернути увагу на такі два моменти:
1. У старшій школі співвідношення навчальних годин для вивчення
обов’язкових предметів і предметів, самостійно обраних учнями для профільного
навчання, становитиме орієнтовно 50 на 50 відсотків. У концепції і в
Державному стандарті вказується, що освітня потреба старшокласників у
профільному навчанні задовольняється шляхом
створення мережі
загальноосвітніх закладів різного типу, яка складається з однопрофільних і
багатопрофільних ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл, що мають змогу
повністю реалізувати профільність навчання, а також професійно-технічних
навчальних закладів, коледжів. Крім того, освітня потреба учнів старшої школи
у профільному навчанні може задовольнятися в межах освітніх округів. Важко
уявити, як це можна реалізувати в сільських школах на практиці.
2. Виходячи з цієї концепції і враховуючи, що в нашому районі майже в усіх
ЗОШ III ст.. гуманітарний профіль, то, починаючи з 2018 року, в старших класах
таких окремих предметів, як фізика, хімія, біологія і географія не буде, а буде
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інтегрований курс "Природознавство", який можна буде реалізувати через
предмет "Практична екологія". А викладати цей предмет буде, швидше всього,
практичний еколог.

Каюн Сергій Борисович, методист комунальної науковометодичної установи «Володимирецький районний методичний
кабінет» Володимирецької районної ради
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З
РОЗВИТКУ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ
Актуальність проблеми інформатизації науково-методичного супроводу
безперервного професійного вдосконалення педагогів спонукає методичну
службу району до пошуку та вибору ефективних форм і методів методичного
просвітництва, навчання та консалтингу. Досвід попередніх років переконує, що
проведення семінарів, засідань методичних об’єднань за звичною колись схемою
«прослухали доповідь – обговорили – відвідали урок – проспівали учителю
дифірамби» – давно вже не може забезпечити того рівня методичної підготовки
педагога, якого вимагає сучасний урок. Сьогодні необхідно створювати відкрите
навчально-інформаційне середовище, що передбачає у науково-методичній
роботі з педагогічними кадрами підвищення їх кваліфікації, автоматизацію
процесів управління, наукову та інноваційну діяльність, розвиток технічної та
програмної бази,
бібліотечних ресурсів, упровадження ІКТ і дистанційних технологій,
використання інтернет-ресурсів.
Оптимізуючи структуру методичної роботи з педагогами району, не
відкидаємо традиційні форми та методи, але зводимо їх до мінімуму або
переводимо у площину активних.
Першим кроком на шляху вдосконалення ІКТ-компетентності педагогів
навчальних закладів району стало діагностування, за результатами якого у
закладах освіти було виокремлено чотири групи педагогів. Вони
характеризуються різним рівнем сприйняття значущості інформаційнокомп’ютерних технологій у безперервному підвищенні педагогічної
майстерності залежно від рівнів ІКТ-компетентності та мотивації використання
цих технологій у навчально-виховному процесі.
Ураховуючи результати такого «групування», у навчальних закладах
добиралися оптимальні форми управління підвищення ІКТ-компетентності. Так,
для груп 1, 2, які відрізнялися скептичним ставленням до можливостей
інформаційно-комунікаційних технологій, формою управління було обрано
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педагогічний та адміністративний вплив. Для груп 3,4 були запропоновані
індивідуальні освітні стратегії.
На І етапі реалізації моделі з метою вирішення проблеми підготовки ІКТкомпетентного вчителя організовуються комп’ютерні курси «Використання
інформаційно-комунікаційних технологій у дидактиці» для вчителів з різних
предметів на рівні як навчального закладу, так і району; районним методичним
кабінетом надаються консалтингові послуги. Очікувані результати: створені
вчителем цифрові освітні ресурси із подальшим використанням у навчальновиховному процесі у поєднанні з різними технологіями.
ІІ етап діяльності районного методичного кабінету з підвищення рівня ІКТкомпетентності педагогів передбачає організацію роботи науково-методичного
семінару. В організації роботи семінару інформаційний підхід у підвищенні
кваліфікації педагога замінено на розвивальне й особистісно зорієнтоване
навчання, самоосвіту. При цьому створено такі умови, навчальне середовище й
діяльність, за яких відбувається формування та розвиток особистості вчителя.
Процес вивчення сучасних освітніх технологій організоване так, що вчителю
пропонують не керувати діяльністю учнів, а самому бути учасником навчальновиховного процесу. Очікувані результати: засвоєння освітніх технологій
(проектної, модульного та проблемного навчання, дослідницько-пошукової
діяльності) на власному досвіді через практикум, участь у проектах.
ІІІ етап – це практична діяльність. Використання ІКТ і цифрових освітніх
ресурсів (ЦОР) у навчально-виховному процесі в інтеграції із сучасними
освітніми технологіями, зокрема:
• метод проектів;
• технології використання ігрових методів;
• блочно-модульне навчання;
• лекційно-семінарсько-залікова система;
• технологія «Дебати»;
• колективна система навчання;
• різнорівневе навчання;
• проблемне навчання;
• дослідницько-пошукова діяльність;
• технологія «Розвиток критичного мислення через читання і письмо».
На цьому етапі усе відбувається у творчій лабораторії чи творчій групі на
базі мультимедійного кабінету або комп’ютерного класу. Очікуваний результат:
проведення уроків, виховних заходів, батьківських зборів.
Створення власної електронної продукції з метою забезпечення методичної
підтримки навчально-виховного процесу передбачає ІV етап реалізації моделі,
формування проектної культури окремого вчителя і всього колективу.
Проектування стимулює педагога до здобуття нових знань, творчого пошуку,
допомагає розвивати ІКТ-компетенцію. Очікуваний результат: реалізація
стратегії інноваційного розвитку навчального закладу, створення умов для
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використання методу проектної, дослідницько-пошукової діяльності у
навчально-виховному процесі, соціальне партнерство між усіма учасниками
освітнього процесу – вчителями, учнями, батьками.
V етап передбачає участь педагогічних працівників у роботі науковопрактичних конференцій, семінарів, конкурсів, у проведенні майстер-класів,
поширенні власного досвіду роботи. Очікуваний результат: діяльність
ґрунтується на акмеологічній концепції, згідно з якою основою саморозвитку й
самоорганізації є потреба людини у нових досягненнях, прагнення успіху,
вдосконалення, активна життєва позиція.
Спецкурс
для
педагогів
району «Застосування
інформаційнокомунікаційних технологій у дидактиці» проводився відповідно до програми,
затвердженої наказом відділу освіти та виховання Володимирецької
райдержадміністрації №147 від 06.04.2011 «Про проведення навчального
спецкурсу «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у дидактиці»
для педагогічних працівників району». Для проведення занять районним
методичним кабінетом було розроблено пакет методичних матеріалів, проведено
нараду-семінар для керівників навчальних закладів та навчальний тренінг для
тренерів спецкурсу. Тренерами залучалися педагоги групи 4, ними, як правило,
були вчителі інформатики. По завершенню навчання педагоги складали іспит,
який передбачав перевірку не лише набутих чи поглиблених теоретичних знань
щодо використання засобів ІКТ у навчально-виховному процесі, але й володіння
практичними навиками, як-от: створення текстового та графічного документа;
створення електронної презентації; використання у роботі інтернет-ресурсів;
застосування педагогічних програмних засобів навчального характеру. Районним
методичним кабінетом проведено моніторингове дослідження результативності
спецкурсу; матеріали цього дослідження розглядалися на нарадах директорів та
заступників директорів навчальних закладів, надані методичні рекомендації.
Результати досліджень свідчать, що головні проблеми, які виникають на
шляху ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, –
це проблеми психолого-педагогічні. Вони полягають у недостатньому рівні
готовності адміністрації та педагогічних працівників до використання ІКТ у
навчально-виховному процесі,
управлінні школою, відсутності науково
обґрунтованої методики використання комп’ютерних технологій при проведенні
занять із конкретних навчальних дисциплін, недостатньої забезпеченості
навчальних закладів педагогічними програмними засобами. На навчальних
заняттях для працівників районного методичного кабінету опрацьовано наукові
джерела та визначено компоненти психологічної підготовки педагогічних
колективів щодо впровадження ІКТ у навчально-виховний процес (мал. 1):
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Діагностичний компонент

Змістово-розвивальний
Оцінно-рефлексивний
компонент

Коригувальний

Мал. 1. Компоненти психологічної підготовки педагогів щодо впровадження
ІКТ у навчально-виховний процес
· діагностичний компонент – дослідження психологічної готовності членів
адміністрації та педколективів закладів освіти до використання інформаційнокомунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;
змістово-розвивальний компонент – організація навчання членів
педколективів із розглянутої проблеми у міжатестаційний період (на тренінгах,
курсах підвищення кваліфікації, під час проведення заходів міжкурсового
періоду, в процесі самоосвітньої діяльності);
оцінно-рефлексивний – оцінювання психологічної готовності адміністрації
та членів педколективів до впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій після проведення науково-методичних заходів (важливим є залучення
до оцінювання, професійної рефлексії, свідомого ставлення до професійних
надбань і перспектив професійного зростання);
коригувальний – здійснення психологічного та науково-методичного
супроводу діяльності педколективів закладів освіти до використання
інформаційно-комунікаційних технологій.
Напрацювання районних творчих груп узагальнюються в методичні
посібники, які аналізуються експертною комісією РМК та схвалюються до друку
та розповсюдження в навчальних закладах району науково-методичною радою
РМК.
Активною формою презентації власного досвіду із використання ІКТ стали
презент-класи, неодмінною умовою яких є використання засобів інформаційнокомунікаційних технологій, зокрема інтернет-ресурсів. Проте педагоги не
повинні допускати плагіату у презент-класах, а створювати власні презентації,
які мають бути максимально гіпермедійними, тобто містити посилання на
джерела.
Педагоги району залучаються також до таких інноваційних форм методичної
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роботи, як веб-квести, кластери.
Проведені на окружному та районному рівнях методичні заходи свідчать, що
педагоги Володимиреччини активно використовують у професійній діяльності
основні загальнодоступні web-ресурси з навчально-методичними матеріалами.
Використовуючи платформу порталу meetings.rozumniki.ua, працівники
Володимирецького районного методичного кабінету проводять онлайн-наради та
вебінари в режимі реального часу для керівників та педагогічних працівників
закладів освіти району. До такої мережевої взаємодії долучаються 8 опорних
навчальних закладів освітніх
округів.
План
онлайн-заходів
передбачений у річному плані
роботи Володимирецького РМК
та у місячних планах установи.
Тому
зацікавлені
особи
заздалегідь мають можливість
ознайомитися із темами нарад та
семінарів. За тиждень до
проведення
онлайн-заходу
навчальні заклади отримують
електронні листи-нагадування,
у яких вказано платформу, дату,
час, тему та категорію учасників. У
ході самого заходу
педагоги
включаються в обговорення в
синхронному режимі, як правило,
за допомогою чату, якщо дозволяє
зв'язок – у режимі живого
спілкування. Тривалість онлайннаради – 30-40 хвилин, оскільки це
оптимальний час для спільної
розумової
діяльності
великої
кількості людей; вебінар триває 1-1,5 год. з обов’язковою перервою через 30-40
хв. У ході онлайн-семінарів методисти активно використовують презентаційні
матеріали, створені у програмі Microsoft PowerPoint.
За підсумками наради готуються протокольні доручення (вебінару –
рекомендації), які надсилаються у навчальні заклади електронною поштою у
день їх проведення.
Проведення заходів у режимі онлайн дозволяє значно зекономити час,
витрачений учасниками на дорогу, матеріальні ресурси (пальне, відрядження,
папір), забезпечує оперативність та інтенсивність розгляду питань.
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Для учителів, які працюють з дітьми з особливими потребами за
індивідуальними планами, проводяться вебінари із проблем інклюзивної освіти
із включенням інтернат них установ. Таким чином, педагоги мають змогу
отримати консультації фахівців із різних нозологій щодо особливостей
організації навчально-виховного процесу з такою категорією дітей, підвищити
власну професійну майстерність.
На сайті управління освіти та районного методичного кабінету проводяться
онлайн-тестування, зокрема у серпні 2013 року – «Визначення ІКТкомпетентності учителів інформатики» (http://volodvios.at.ua/tests/0-2-0), у якому
взяли участь 27 педагогів із фаху.
Комп’ютерне тестування, як і будь-який інший метод діагностики, має
власні переваги й вади.
До недоліків комп’ютерного тестування належать:
 складність розробки науково обґрунтованого змісту тестів;
 можливість відгадування учасниками тестування правильних відповідей,
а отже, ймовірність помилкової оцінки;
 відсутність безпосереднього діалогу між тим, хто проводить
тестування, і респондентом і, як наслідок – можливості пояснення помилки.
Порівняно з традиційними формами контролю, комп'ютерне тестування має
ряд переваг:
 швидке одержання результатів і звільнення від трудомісткої роботи з
обробки результатів тестування;
 індивідуалізація процесу навчання (автономність);
 певний психологічний комфорт учнів під час тестування;
 оперативність;
 підвищення об’єктивності оцінювання знань, і, як наслідок, позитивний
стимулюючий вплив на пізнавальну діяльність;
 конфіденційність при анонімному тестуванні;
 тестування на комп'ютері більш цікаве у порівнянні з традиційними
формами опитування, що створює позитивну мотивацію;
 виключення негативного впливу на результати тестування таких
факторів, як настрій, рівень кваліфікації й інші характеристики тестуючого;
 можливість застосування технічних засобів;
 універсальність, охоплення всіх етапів процесу навчання;
 контроль великого обсягу матеріалу;
 зменшення порівняно з традиційним опитуванням затрати часу на 50
відсотків.
У районному методичному кабінеті створюється система електронного
тестування і вже у травні 2014 року були проведені онлайн-тестування з теми
«Визначення ІКТ-компетентності» для учителів різних навчальних дисциплін.
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Його результати стануть основою для планування методистами роботи з
підвищення кваліфікації учителів у 2014-2015 н.р.

Буняк Володимир Олександрович, методист кабінету
інформатики, ІКТ та дистанційного навчання Рівненського
ОІППО
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ
ІНФОРМАТИКИ ЗА НОВИМИ ДЕРЖАВНИМИ СТАНДАРТАМИ
Криза суспільства – це час для перебудови будь-якої складної його системи
– політичної, економічної, освітньої. І чим глибша криза, тим суттєвішою і
продуманою повинна бути відповідна перебудова. Складність становища освіти
в Україні полягає у тому, що під гаслом економії коштів чи наближення до
західних стандартів Україна може повністю зруйнувати наявну систему освіти.
А разом з тим – і єдину можливість для інтегрування в Європу як ринку
висококваліфікованої робочої сили. Не комфортність адміністрації та вчителів, а
задоволення реальних інтересів випускників та суспільства в цілому повинні
бути мірилом успіхів системи освіти.
Мірилом успіху навчання має стати ефективність подолання проблемних
ситуацій і здатність подавати результати у вигляді, прийнятному для суспільства.
Лише така мета відповідає інтересам окремих громадян України і всього
суспільства в цілому.
Упровадження нових інформаційних технологій вимагає нових підходів до
розбудови як всієї національної системи освіти, так і системи вищої освіти, і
висувають на перший план завдання удосконалення змісту вищої педагогічної
освіти, сучасних технологій навчання і виховання.
Проблема диференційованого формування знань та вмінь учнів з
інформатики до кінця не розв’язана, а це, в свою чергу, негативно відображається
на впровадженні інтенсивних форм та засобів організації навчального процесу.
Відсутня цілеспрямована методика навчання інформатики на основі
диференціації за профілем і за рівнем знань та вмінь учнів.
Разом із тим, поступово шкільний предмет інформатики втрачатиме роль
головного осередку підготовки користувачів сучасних інформаційних
технологій.
1. Аналіз методичної системи навчання інформатики в ЗНЗ
Створення та розвиток методичної системи навчання інформатики відіграє
ключову роль у становленні шкільного курсу інформатики. Тому актуальним є
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аналіз компонентів методичної системи, виявлення найважчих місць і проблем,
без розв'язання яких неможливий її подальший розвиток. Сьогодні можна
виділити другий етап у розвитку методичної системи навчання інформатики і
порівняти зміну її основних компонентів (табл.).
Таблиця
Основні
компоненти
методичної
системи
Мета курсу

Перший
етап
розвитку методичної
системи
навчання
інформатики
формування
комп'ютерної
грамотності
учнів,
тобто
сукупності
знань, умінь і навичок,
які
забезпечують
учням
можливість
застосовувати
обчислювальну
техніку в навчальній,
а
згодом
у
професійній
діяльності

Зміст

сукупність
взаємопов'язаних
компонентів:
теоретичного
і
практичного.
Теоретична частина
спрямована
на
формування
основ
комп'ютерної
грамотності.
Практичний
аспект
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Другий
етап
розвитку
методичної системи навчання
інформатики
формування
основ
інформаційної культури, яка
забезпечує
можливість
подальшого
широкого
використання здобутих знань і
вмінь
як
при
вивченні
теоретичних основ інформатики,
так і при вивченні інших
предметів. Вивчення основ
інформатики
як
фундаментальної
галузі
наукового знання, розвиток
наукового світогляду учнів.
Формування
уявлень
про
становлення
інформаційного
суспільства та його цінностей,
навчання
учнів
основ
алгоритмізації,
загальних
методів розв'язування задач.
Дати уявлення про інформаційні
процеси в природі і суспільстві
сукупність
двох
взаємопов'язаних компонентів:
теоретичного і практичного.
Теоретична частина спрямована
на
формування
основ
інформаційної
культури,
навичок аналізу і формалізації
предметних задач. Практичний
аспект
пов'язаний
із
формуванням навичок роботи з
готовим
програмним

Методи

Засоби

Форми

пов'язаний
із
написанням
алгоритмів і програм
однією з конкретних
процедурних
мов
програмування
пояснювальноілюстративні.
Традиційні
контрольні
роботи.
Робота з книжкою.
Репродуктивний.
Частково-пошуковий
дошка, калькулятор,
плакати,
слайди,
комп'ютер,
підручники
і
навчальні посібники

колективні

забезпеченням,
написанням
програм однією з конкретних
мов програмування

метод проектів, самостійна
робота
учнів
із
ППЗ,
тренажерами. Пошук інформації
в глобальній мережі Інтернет.
Проблемний.
Дослідницький.
Частково-пошуковий
навчально-методичний
комплекс,
ППЗ
для
комп'ютерної
підтримки
навчально-пізнавальної
діяльності
при
вивченні
основних розділів інформатики,
ППЗ для контролю знань, умінь і
навичок, комп'ютер. Засоби
телекомунікацій, відеотехніка,
підручники
і
навчальні
посібники
групові: семінари, навчальні
дискусії;
колективнорозподільчі форми роботи з
навчальним
матеріалом,
індивідуальні, підсумкові і
тематичні заліки

Місце і зміст шкільного предмета «Інформатика» значною мірою залежить
від рівня інформатизації навчального процесу, розробки інформаційнокомунікаційних технологій навчання (ІКТН) та їх використання при вивченні
різних навчальних предметів, змістового наповнення інших навчальних
предметів у різних освітніх галузях, у тому числі таких, як словесність, художня
культура, математика, природознавство, технологія та ін., які необхідно
розглядати як цілісну систему взаємопов'язаних і взаємодіючих підсистем
навчання і виховання.
Мета навчання шкільного курсу інформатики – формування основ
інформаційної культури школярів, тобто формування сукупності знань, умінь,
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навичок, які забезпечують учням можливість застосовувати комп’ютерну техніку
в навчальній, а згодом у професійній діяльності.
Зміст курсу інформатики включає сукупність двох взаємопов'язаних
компонентів – теоретичного і практичного. Теоретична частина курсу
спрямована на формування в учнів основ інформаційної культури, навичок
аналізу і формалізації предметних задач, ознайомлення з такими поняттями, як
«інформація», «повідомлення», «властивості інформації», «інформаційні
процеси», «алгоритм», «виконавець алгоритму», «структура алгоритму»,
«величина», «типи величин». Практичний аспект пов'язаний із виробленням
навичок роботи з готовим програмним забезпеченням, написанням програм
однією з конкретних мов програмування, використанням глобальної мережі
Інтернет для обміну інформацією та повідомленнями, її пошуку. Необхідність
формування практичних навичок і вмінь роботи на комп'ютері передбачає значне
підвищення питомої ваги практичних занять (порівняно з іншими предметами) у
загальній структурі курсу, надаючи курсу інформатики специфічні особливості,
що відрізняють його від інших предметів.
На добір змісту шкільного курсу інформатики впливають дві групи основних
чинників:
1. Науковість і практичність. Зміст навчального курсу інформатики повинен
бути тісно пов'язаний із наукою інформатика (тобто не суперечити сучасному
стану науки і бути методологічно витриманим, вивчення предмета повинно
забезпечувати такий рівень фундаментальних знань учнів, який дійсно міг би
забезпечувати підготовку учнів до майбутньої професійної діяльності в різних
сферах (практична мета)
2. Доступність і загальноосвітність. Матеріал, який включається до курсу
інформатики, має бути доступним для засвоєння учнем. Курс інформатики
повинен
відображати
найбільш
загальнозначущі,
загальнокультурні,
загальноосвітні відомості з відповідної галузі наукових знань.
Обумовлюючи зміст навчальною предмета цілями навчання саме через
поняття і міру їх сформованості в учня, можна визначити досить точно, чи
досягнуті поставлені цілі. Взаємовплив цілей і змісту навчання двосторонній:
формулюючи цілі, необхідно якомога детальніше описати необхідні результати
навчання, виділивши системи понять, що формуються, і умінь, визначивши і
приписавши кожному компоненту вагову характеристику, що відображає його
важливість на даному етапі навчання, а також розробити систему тестів для
ефективного контролю управління навчально-пізнавальною діяльністю на всіх
етапах навчання. Таким чином, системи понять, що формуються, є одним з
основних критеріїв досягнення цілей навчання.
Програми навчання в середніх школах досить жорстко обмежують безліч
понять, що вивчаються в різних предметах. Тільки останнім часом почали
порушувати питання про варіативність програм, про можливість вибору
комплекту дисциплін, а вчителем – методики навчання і змісту цих дисциплін.
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Орієнтиром вибору змісту, критерієм його обов'язкового ядра повинні стати
стандарти освіти з різних предметів і для різних вікових груп. Для реалізації
такого вибору необхідна передусім наявність якісних навчальних посібників, їх
різноманіття, якого сьогодні практично не існує. Виключення становить
інформатика, яка, по-перше, остаточно сформувалася як шкільний предмет лише
кілька років тому, а її основи є інваріантною частиною наукових і навчальних
видань, і, по-друге, з цього предмета є кілька чинних підручників.
Аналіз характеру діяльності людей, зайнятих в інформаційній індустрії,
свідчить, що провідною тут є групова форма діяльності. Враховуючи
необхідність передавання майбутнім випускникам не тільки деякої суми знань і
вмінь, а й навичок роботи в колективі, потрібно ширше застосовувати такі форми
роботи учнів, як семінари, навчальні дискусії, колективно-розподільчі форми
роботи з навчальним матеріалом. Використання цих форм у навчанні інших
предметів, методично обґрунтоване поєднання групових та індивідуальних форм
організації навчальної роботи школярів при провідній ролі групових форм дає
можливість забезпечити краще засвоєння програмного матеріалу, розвиток
самостійності й активності учнів.
Специфіка курсу, пов'язана з широким застосуванням комп'ютерів. У
процесі навчання, дозволяє ефективно використовувати на практиці навчання
систематичну поточну перевірку та оцінювання знань учнів (на основі єдиних
завдань, які зберігаються та розповсюджуються на стандартному носієві –
дискеті), з автоматичним опрацюванням підсумків перевірки і одержанням
результатів їх статистичного аналізу.
Одним із напрямів удосконалення методики навчання інформатики є
створення цілісного навчально-методичного комплексу з цього предмета.
Складність навчально-методичного комплексу з курсу інформатики як системи,
що включає в себе не тільки підручники і методичні посібники, а й систему
книжок для читання, методичні посібники щодо застосування педагогічних
програмних засобів, врешті-решт самі педагогічні програмні засоби, потребує
для його створення залучення широкого кола фахівців як у галузі педагогіки, так
і в галузі програмування.
Ця концепція повинна містити не тільки аналіз умов ефективного
використання педагогічних програмних засобів для вирішення завдань
удосконалення навчання, а й систему методичних вимог до них, що випливають
із цілей і змісту навчання інформатики. Особливо гостро сьогодні постала
проблема формулювання психолого-педагогічних вимог до педагогічних
програмних засобів. Їх розробка повинна забезпечити уникнення помилок,
характерних для необґрунтованого впровадження комп'ютерної техніки.
Перспективним є підхід до створення інструментальних програм, які
дозволять сформувати в учнів навички застосування комп'ютерів як засобу
підвищення ефективності їх навчальної діяльності, що, в свою чергу, дозволить
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розвинути їх пізнавальну активність і самостійність, критичне та творче
мислення.
Педагогічні програмні засоби повинні забезпечувати не тільки процес
формування знань і вмінь, а й оперативний контроль їх засвоєння учнями, а також
виведення вчителеві інтегрованої інформації про рівень результатів навчання. Це
передбачає створення системи діагностуючих програм, що здійснюють
стандартну діагностику сформованості знань, навичок і вмінь, передбачених
програмою курсу.
Сьогодні курс інформатики вже не єдиний предмет, у межах якого
відпрацьовується методика застосування комп'ютерів у навчальному процесі.
Результати, здобуті в методиці навчання інформатики, стають надбанням інших
навчальних предметів.
2. Проблеми у викладанні інформатики у середній школі
Існує чимало прихильників ідеї повернення до фундаментальності у
викладанні курсу інформатики. На жаль, у межах однієї дисципліни таку
реформу здійснити неможливо. Потрібно суттєво змінити програму вивчення
математики у загальноосвітній школі, доповнивши її вивченням елементів
формальної логіки, теорії чисел, аналітичної геометрії, своєчасним вивченням
показникової та логарифмічної функцій. Поверхневе вивчення математичних
понять без розв'язування достатньої кількості задач робить неможливим
вивчення основ інформатики як науки. Все, що належить до курсу математики,
має там бути зафіксованим у навчальній програмі. У курсі інформатики
залишиться повноцінне запровадження понять інформації, виконавця, алгоритму
– нелегке завдання саме по собі.
Ми часто вживаємо словосполучення «курс користувача». Термін прижився,
але чи розуміємо ми, який зміст вкладається в ці слова? За моїми
спостереженнями, більшість розуміє це як вивчення готових програмних
продуктів людьми, які не володіють програмуванням. Не усвідомлюється
хибність цього підходу.
Повноцінне використання новітніх комп'ютерних технологій неможливе без
здатності людини чітко сформулювати мету й описати шляхи її досягнення.
Програмування розв'язування алгоритмічних завдань – необхідний крок до
ефективного використання сучасних технологій. Можливо, не всім знадобиться
ефективне використання апаратного і програмного забезпечення. Це особиста
проблема користувачів, яку вони вирішать за рахунок власної кишені. Але
Україна не може дозволити собі таку розкіш.
Найскладніше у розв’язанні завдань (макетування тексту, принципи будови
й управління базами даних, принципи опрацювання даних, робота з графікою)
визначається не програмним продуктом, а сферою його використання, тими
досягненнями і домовленостями, що виникли у «докомп'ютерну епоху». Тобто,
графічний редактор бажано вивчати під керівництвом учителя образотворчого
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мистецтва, музичний – вчителя музики, текстовий – вчителя праці, що вміє
макетувати тексти і знає, як це робити (класичний приклад: у багатьох сучасних
українських виданнях порушують правило макетування формул: усі змінні
подаються курсивом гарнітури, близької до Times New Roman. Хоча деякі
видавничі системи, наприклад LATEX, спрямовані на дотримання цього
правила). Доречною є участь відповідних спеціалістів у написанні й рецензуванні
навчальних програм, підручників і посібників.
Єдиний курс користувача в сучасному вигляді є результатом не стільки
потреб суспільства, скільки протиставлення традиційному курсу програмування
в освітніх закладах. Майбутнє курсу користувача – розбиття на окремі частини з
наступним включенням до курсів вивчення відповідних дисциплін: математики,
мовознавства і літератури, праці, діловодства, образотворчого мистецтва, музики
і співів тощо. Очевидно, що вивчення такого курсу доречно здійснювати лише в
межах регіонального або шкільного компонента базового навчального плану і
недоречно (бо непорядно) перевіряти на вступних іспитах до вищих навчальних
закладів усіх форм власності. Повернення до фундаментальності у викладанні
курсу інформатики за новими Державними стандартами багатьма пов'язується з
посиленням ролі курсу алгоритміки й програмування. Це можна сприймати лише
як відчайдушну і благородну спробу врятувати інформатику як базову
дисципліну середньої школи. Однак непродумана політика у цьому напрямку
може звести вивчення інформатики до схоластики.
Я щиро вірю у можливість розвитку логічного мислення і здатності будувати
алгоритми під час вивчення будь-якої шкільної дисципліни, наприклад, за
допомогою порівняльного вивчення кількох мов, історії різних епох, країн і
народів. Але традиційно найкращим засобом для цього вважається розв'язування
задач, що історично вважалися математичними, а зараз дехто називає задачами з
інформатики. Не так важливо, як їх називати. Важливо відкрити доступ до них
усім учням загальноосвітніх шкіл, які ще не усвідомлюють свої інтереси на ринку
праці та способи їх досягнення. Відомо, що якщо до певного віку не навчити
дитину розмовляти реченнями з узгодженням різноманітних граматичних форм,
то в майбутньому вона ніколи не зможе так розмовляти. На цьому прикладі
людство ознайомилося з досить суворим «педагогічним законом підсилення
труднощів'': якщо розвиток здібностей дитини не здійснити своєчасно, то ці
здібності розвивати з плином часу стає дедалі важче, а певний рівень вмінь стає
просто недосяжним.
Не можна не згадати фінансово-орґанізаційні проблеми інформатизації
освіти. Відповідальність за апаратне і програмне забезпечення, інсталяцію
програмних продуктів, адміністрування мережі повинен нести інженер, а не
вчитель інформатики. Завдання вчителя інформатики – зосередитися на
викладанні інформатики, розвитку й вихованні учнів тими специфічними
прийомами, які можливо використати лише на уроках інформатики.
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3. Нові підходи у вивченні інформатики в середній загальноосвітній
школі
Володіння комп’ютерними технологіями багато у чому визначає сьогодні
кваліфікацію спеціаліста будь-якої сфери діяльності. Кваліфікована робота з
інформацією потребує відповідного рівня інформаційної культури людини,
фундамент якої повинен формуватися ще в школі. Проблема розвитку
необхідного рівня інформаційної культури призводить до необхідності
розширення цілей шкільної освітньої системи, а також розробки відповідної
методичної системи навчання.
На даний час одним з аспектів інформативної освіти стає технологічний
аспект: молодих людей, що вступають у життя, необхідно навчити використанню
інформаційних технологій інструментарію існуючих систем та засобів
інформаційного суспільства. Це, в свою чергу, вимагає відповідного сучасного
рівня методичної підготовки вчителів інформатики. Адже постійне оновлення
фактичного матеріалу потребує багато часу на його осмислення та опанування
вчителями, а традиційна методика, яка існує нині при передачі знань, не дає
достатньої та раціональної, з методичної точки зору, можливості вчителям
інформатики щодо викладення тем розділу «Інформаційні технології», тобто для
навчання учнів інформаційних технологій.
При технологічному навчанні вчителю інформатики необхідно
дотримуватися наступних вимог до заняття:
Забезпечення науковості навчання. Зміст кожного заняття повинен
відображати новітні досягнення науки й техніки в галузі інформаційних
технологій та подальші перспективи її розвитку.
1. Здійснення зв’язку теоретичного та технологічного навчання. Вчителю
пропонується у своїй практичній роботі використовувати знання учнів як зі
спецкурсу, так і з інших предметів для кращого розуміння матеріалу, що
вивчається, розробляючи завдання так, щоб для їх виконання необхідно було
комплексне застосування знань із ряду предметів. Тому що вміння, котрі ми
намагаємося сформувати в учнів, у більшості випадків не можна відокремити в
технологічних умовах у чистому вигляді, ізольовано від інших вмінь.
2. Розвиток творчих здібностей учнів. Сутність цієї вимоги – максимально
заохочувати на заняттях прагнення учнів знайти найкращі способи, підходи до
розв’язування та використання деяких задач.
3. Виховання позитивних якостей особистості учня. Вчителю пропонується
організувати роботу групи так, щоб до неї були залучені всі учні та був
забезпечений індивідуальний підхід до кожного. Необхідно забезпечити умови
для активності, ініціативи кожного учня, сумлінне відношення до будь-якого
виду роботи.
Виходячи з цих вимог, підкреслимо, що головною метою технологічного
навчання для вчителів інформатики є практичне навчання учнів вмінню
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систематизувати та використовувати одержані знання для розв’язання
поставленої проблеми.
Інформатика на сьогоднішній день є динамічним предметом, який враховує
сучасні тенденції розвитку та удосконалення використання НІТ у навчальному
процесі та припускає варіативність при складанні програм.
У молодшій школі рекомендується вивчення так званого «пропедевтичного»
курсу інформатики. При вивченні пропедевтики учні отримують елементи знань
та вмінь роботи з комп’ютерними програмами, оволодівають навичками
конструювання, керування різними об’єктами (даний вид роботи здійснюється у
ігровій формі).
Практичні вміння та навички необхідно закріплювати та поглиблювати під
час роботи на уроках математики, мови, малювання, музики. Якщо немає такої
можливості, вчителю слід ознайомити дітей із цими програмами на уроках
інформатики.
Під час проведення уроків в комп’ютерному класі, особливо в молодшій
школі, слід ретельно дотримуватися санітарно-гігієнічних норм, проводити на
уроці фізкультхвилинки. Діти у цьому віці можуть на уроці працювати з
комп’ютерними програмами 10–15 хвилин.
До програмних засобів, що використовуються особливо у молодшій школі,
висувається ряд вимог, зокрема висока якість та відповідність психологодидактичним принципам. Техніка, яка використовується для дітей (особливо
монітори), теж повинна відповідати високому технічному рівню.
У шкільній практиці знайшли місце наступні програмно-методичні
комплекси для дітей – «Вундеркінд», «Малиш», деякі програми з пакету, який
був розроблений для проекту «Пілотні школи». Ці програми розраховані з метою
активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, розроблені з урахуванням
психологічних особливостей дітей. Кожна дитина має конкретну мету, може
працювати зі швидкістю, яка відповідає рівню її особистого розвитку. Під час
роботи з програмами розвивається пам’ять, фантазія, логічне мислення тощо.
Поруч із прикладними програмами шкільна практика має приклади
використання інтелектуальної навчальної системи ЛОГО для розвитку
алгоритмічного мислення.
У середніх класах вивчається базовий курс. Його мета – сформувати
необхідні знання, вміння та навички в майбутнього користувача персонального
комп’ютера. Учні отримують уявлення про можливості комп’ютера,
оволодівають первинними навичками практичного використання комп’ютера з
метою обробки текстів та графічних зображень, зберігання та пошуку інформації,
обробки великих числових масивів інформації.
У цей період приділяється увага розвитку алгоритмічного мислення шляхом
знайомства з поняттям алгоритму, вивченням його основних структур,
оволодінням прийомами побудови алгоритмів.
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У ході тематичного планування вивчення базового курсу інформатики в
середніх класах слід пам’ятати, що для кращого засвоєння деяких тем, в учнів
немає достатніх знань з інших предметів (математика, фізика), тому деякі теми
слід залишати для вивчення в старших класах.
На сьогоднішній день в деяких школах спостерігається ситуація, коли учні в
10-11 класах уперше вивчають предмет інформатики та обчислювальної техніки.
У таких школах вивчається базовий курс відповідно до міністерської програми.
В інших школах відбувається поглиблене вивчення або курсу користувача
персонального комп’ютера, або основ програмування. Різні варіанти вивчення
матеріалу обумовлені профільною спеціалізацією школи або окремих класів. Для
класів гуманітарного профілю застосовується курс користувача та предметне
використання комп’ютерних програм. Для класів фізико-математичного
напрямку – вивчення мов програмування, набування навичків побудови
алгоритмів розв’язування задач та предметне використання комп’ютерних
програм.
На цьому етапі відбувається формування необхідних навичків використання
комп’ютера як інструментального засобу професійної діяльності, важлива увага
приділяється роботі з прикладними програмами, особливо програмами
комп’ютерного моделювання.
Для учнів гуманітарних класів значно зменшується обсяг теоретичних знань,
вся увага приділяється використанню прикладних програм. Для бажаючих
поглибити свої знання з інформатики пропонуються факультативи та кружки.
Мета позаурочної роботи з інформатики – підвищення інтересу до вивчення
даного предмета, проведення профорієнтаційної роботи. Види роботи:
– екскурсії (знайомство з сучасною технікою та напрямками професійного
використання НІТ);
– диспути (наприклад, «Ерудит – інформатик»; «Проблема вибору.
Розгалуження»);
– вікторини (наприклад, «Мандрівка по гіпертексту»; «Інформація навколо
нас»);
– усні журнали (наприклад, «Віртуальний світ», «Країна алгоритмів»);
– інтелектуальні гри (наприклад, «Цикли у нашому житті»).
Одним із найважливіших компонентів розвитку сучасних інформаційних
технологій є створення та використання систем штучного інтелекту. Попит на
такі технології стрімко зростає. Активно розробляються та впроваджуються
системи сканування і розпізнавання тексту; нагальними постають проблеми
створення комп’ютерних словників національних мов, машинного перекладу з
однієї мови на іншу тощо. Це насамперед пов’язано з розвитком глобальної
інформаційної мережі Internet і підвищенням рівня комп’ютеризації управління
всіх сфер людського життя. Вивчення інформатики на фізико-математичному
факультеті педагогічного ВНЗ передбачає розгляд питань зі штучного інтелекту,
проте зміст і методика їх навчання потребує подальшого вдосконалення.
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Аналіз стану навчання основ штучного інтелекту в практиці вищої
педагогічної школи свідчить, що рівень сформованості знань та особливо
практичних умінь учнів, їхньої самостійності, готовності до подальшої
самоосвіти значною мірою не відповідає вимогам сьогодення; в умовах
обмеженої кількості годин, традиційної організації навчального процесу
спостерігається складність, а іноді й неможливість ґрунтовного розгляду
вказаних питань під час вивчення інформатики.
Невід'ємним компонентом культури сучасної людини є інформаційна
культура, вирішальний внесок у формування якої сьогодні належить вивченню
інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх
навчальних закладах.
Зміст навчального курсу «Інформатика» ґрунтується на таких принципах:
практичної доцільності; концентризму та наступності змісту; варіативності;
диференціації; відповідності обсягу навчального матеріалу та рівня його
складності віковим особливостям учнів.
В умовах профілізації старшої школи шкільний курс інформатики набуває
нового функціонального призначення, спрямованого на формування
інформаційної культури, інформатичної компетентності.
Без вивчення інформатики неможливе формування сучасного світогляду,
розуміння ролі інформаційних процесів у природі, суспільстві, техніці. Від рівня
й якості опанування шкільним курсом інформатики залежить успішність
подальшого продовження освіти та самоосвіти випускників.
Актуальним для сьогодення є завдання формування основ інформаційної
культури, достатніх для впевненого та ефективного використання сучасних
інформаційних технологій у власній професійній діяльності, визначальну роль у
вирішенні якого відіграє курс інформатики. Він спрямований на формування
необхідних знань та вмінь майбутніх учителів для забезпечення викладання
інформатики в середній школі (спеціальність «Інформатика»), інформатизації її
навчального процесу, впровадження нових інформаційних технологій навчання
різних дисциплін та розв’язання інших проблем, зумовлених завданням
інформатизації освіти.
У сучасних умовах основним осередком інформатизації навчального
процесу, впровадження і поширення нових інформаційних технологій навчання
різних навчальних предметів, формування основ інформаційної культури учнів,
їх підготовки до життя в сучасному інформатизованому суспільстві і праці в
умовах високотехнологічного інформатизованого виробництва залишається
шкільний предмет «Основи інформатики та обчислювальної техніки», вивчення
якого відбувається в умовах, найбільш наближених до інформатизованого
навчання в порівнянні з іншими навчальними дисциплінами.
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СЕКЦІЯ БІОЛОГІЯ, ГЕОГРАФІЯ, ХІМІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО,
ЕКОНОМІКА, ЕКОЛОГІЯ, ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
Шагієва Раїса Радисівна, методист кабінету природничоматематичних предметів, технологій Рівненського ОІППО
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДО
ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ШЛЯХОМ
УПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖЕВОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Головний стратегічний напрям розвитку системи освіти спрямований на
розв'язання проблеми переведення системи освіти у режим інноваційного
розвитку, що забезпечить її якість та доступність відповідно до європейських
стандартів, орієнтацію на задоволення запитів особистості.
Якісно орієнтована система освіти потребує посилення уваги до підвищення
рівня компетентності всіх учасників педагогічного процесу, адже від рівня
професійної компетентності вчителя залежить рівень сформованості
компетентностей учня.
Важливу роль у реалізації завдань, поставлених перед освітою, відіграють
методичні служби, які забезпечують науково-методичний супровід
інноваційного розвитку освіти.
Інноваційна методична робота – це процес проектування стратегії оновлення
методичної роботи, спрямованої на підвищення професійної компетентності
педагогів, які здійснюють інноваційну педагогічну діяльність; це діяльність із
засвоєння, апробації, створення та впровадження освітніх інновацій в освіту,
тобто діяльність, яка забезпечує підвищення якості освіти.
Головними орієнтирами в діяльності методичних служб є:
- супровід інноваційних процесів в освітніх закладах;
- формування єдиного інформаційного простору на основі мережевої
взаємодії;
- упровадження активних форм і методів роботи з педагогами;
- удосконалення форм узагальнення результативного інноваційного досвіду;
- розвиток експертних функцій як засобу підтримки освітніх закладів.
Таким чином, інноваційну методичну роботу можна охарактеризувати як
систему заходів, орієнтовану на створення або засвоєння нових (інноваційних)
способів професійно-педагогічної діяльності. У підвищенні ефективності
інноваційної методичної роботи важливу роль відіграють сучасні підходи до її
реалізації.
Створення моделі мережевої взаємодії – це найефективніший шлях для
вирішення завдань модернізації системи освіти.
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Із метою створення відповідних умов для розвитку інноваційного потенціалу
педагогів методичним службам необхідно розробляти та впроваджувати на
основі мережевої взаємодії моделі науково-методичного супроводу інноваційних
процесів в освітніх закладах районів (міст).
Мережева взаємодія забезпечує:
- організаційно-методичний супровід (створення й організація роботи
професійних спільнот в умовах мережевої взаємодії);
- інформаційний супровід (сформованість системи інформаційного
забезпечення в період міжкурсової підготовки);
- науково-методичний супровід (надання адресної допомоги педагогам і
керівникам в освоєнні інноваційних процесів);
- аналітико-діагностичний супровід (моніторинг інноваційних процесів в
освітніх закладах).
Інноваційний напрям модернізації післядипломної педагогічної освіти
сьогодні тісно пов’язують із упровадженням різноманітних видів мережевих
систем, що дають можливість створювати інформаційно-освітній простір,
об’єднувати інформаційні ресурси, забезпечувати умови для вдосконалення
професійної компетентності та педагогічної майстерності педагогів,
організовувати професійну взаємодію та співпрацю, реалізовувати ефективну
комунікацію та інформування педагогічної спільноти тощо.
Якісними характеристиками таких систем є:
- орієнтація на потреби професійної діяльності педагога, серед яких
першочерговою є самореалізація та самовдосконалення;
- доступність та відкритість освіти педагога з використанням дистанційних
технологій, за умови належного рівня володіння ним ІКТ;
- гнучкість інформаційно-освітнього середовища, його швидке реагування
на освітній попит педагогічних працівників, різні темпи роботи;
- інтеграція формальної та неформальної видів освіти;
- створення цілісного середовища для навчання, самоосвіти та
взаємонавчання педагогів;
- створення умов для використання ІКТ на будь-якому етапі професійної
діяльності педагогічних працівників.
Завдання Р(М)МК(Ц) у системі мережевої взаємодії:
- мережеве консультування з актуальних проблем професійного зростання
педагогів;
- обмін досвідом із питань оновлення змісту і форм науково-методичної
роботи;
- співпраця з питань формування готовності педпрацівників до інноваційної
діяльності;
- взаємодія з реалізації напрямів науково-методичної діяльності з
педагогічними працівниками.
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Реалізувати означені завдання методичні служби можуть через створення
віртуальних методичних кабінетів.
Віртуальний методичний кабінет – це:
- віртуальна форма організації методичної роботи;
- нове середовище професійного спілкування;
- інформаційний простір, який сприяє організації спільної роботи і
спілкування засобами інтернет-технологій.
Переваги віртуального методичного кабінету:
- раціональність витрат часу і зусиль на пошук необхідної інформації;
- доступність;
- оперативність оновлення інформації;
- відкритість для обговорення актуальних питань і проблем.
Завдання віртуального методичного кабінету:
- удосконалення методичної діяльності на основі нових інформаційних
технологій через упровадження мережевих форм взаємодії в педагогічне
середовище;
- організація інформаційно-комунікаційного освітнього середовища
неперервного професійного розвитку педагогів;
- створення продуктивних умов для обміну досвідом інноваційної
педагогічної практики;
- організація дистанційної консультативної підтримки всіх учасників
освітнього процесу;
- проведення різноманітних інтернет-заходів із актуальних питань освітньої
практики.
Орієнтовні блоки віртуального методичного кабінету:
- інформаційний;
- анонси подій (новини);
- інтерактивний.
Інформаційний блок містить відомості про працівників, контактну
інформацію, нормативно-правову базу, а також основні тематичні розділи, які
відображають основні напрями діяльності методичного кабінету.
У даному блоці найбільш проблемним є висвітлення розділу «Педагогічний
досвід». Розширення даного розділу можливе за рахунок інтерактивного блоку.
Анонси подій (новин) містять інформацію про проведені заходи, або про
проведення.
Інтерактивний блок – це розгалужена соціальна мережа (спільнота).
Одним із важливих напрямів роботи сучасної методичної служби є розвиток
мережевих спільнот учителів. Цей блок на сьогоднішній день є не лише найбільш
проблемним, а й найбільш перспективним, а отже, потребує розвитку та
вдосконалення.
Функціонування даного блоку забезпечить:
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- створення єдиного інформаційно-освітнього простору, доступного
кожному його учаснику;
- організацію формального та неформального спілкування на професійні
теми;
- ініціацію мережевої взаємодії для подальшої діяльності поза мережею
Інтернет;
- обмін педагогічним досвідом;
- популяризацію успішних педагогічних практик;
- підтримку нових освітніх ініціатив.
Одним із розділів інтерактивного блоку є «Банк освітньої взаємодії».
Банк освітньої взаємодії – це мережевий ресурс, який забезпечує вільний
доступ учасників спільноти до всіх розміщених матеріалів.
Орієнтовні підрозділи Банку освітньої взаємодії:
- навчально-методичні матеріали для організації навчально-виховного
процесу (конспекти навчальних занять; сценарії позакласних заходів; матеріали
практичної діяльності: вправи для відпрацювання ключових умінь і навичок
щодо збереження життя і зміцнення здоров’я; лабораторні дослідження;
лабораторні та практичні заняття; дослідницький практикум; проекти;
моніторинг рівня навчальних досягнень.
- педагогічний досвід (матеріали досвіду вчителів, який вивчено на рівні
навчальних закладів; матеріали, вчителів, учасників і переможців педагогічних
конкурсів).
- стажування (матеріали для новопризначеного вчителя; матеріали для
молодого вчителя).
- супровід конкурсів професійної майстерності.

Лис Юрій Володимирович, методист кабінету природничоматематичних предметів, технологій Рівненського ОІППО
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДО
ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ
КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
Одним із головних перспективних напрямків сучасної шкільної географічної
освіти є оновлення географічної освіти в умовах переходу до нового Державного
стандарту базової і повної загальної освіти (затверджений Постановою Кабінету
Міністрів України від 23.11.2011 р.) та нових навчальних програм.
У новому Державному стандарті визначено напрямки, які за умови їх
практичного втілення можуть позитивно вплинути на оновлення змісту шкільної
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освіти, в тому числі й географічної. Один із таких головних напрямків –
орієнтація на компетентнісний підхід до змісту освіти. Означений підхід
базується на виділенні компетентностей, які не заперечують ЗУН (знання,
уміння, навички), проте принципово відрізняються від них: від знань –
існуванням у вигляді діяльності, а не тільки інформацією про них; від умінь –
переносом на різні об’єкти впливу; від навичок – усвідомленням, яке дозволяє
діяти в нестандартних ситуаціях. Проте як свідчить практика, на сьогодні існує
ряд протиріч, які утруднюють реалізацію компетентнісного підходу в
загальноосвітніх навчальних закладах. До таких протиріч необхідно віднести:
- невідповідність між державним, соціальним замовленням на
реалізацію компетентнісного підходу та відсутністю методики його
застосування у навчанні окремих предметів, зокрема географії;
- відсутність чіткого переліку ключових компетентностей, які необхідно
формувати при вивченні окремих тем із географії;
- невідповідність
навчальної
літератури,
зокрема
підручників,
компетентнісній парадигмі;
- недостатня технологічна адаптація навчально-виховного процесу
відповідно до нових вимог освіти;
- невідповідність системи оцінювання навчальних досягнень учнів ідеям
компетентнісного підходу тощо.
З огляду на перелічені проблеми перед педагогами та методичними
службами постає непросте завдання: як переорієнтувати навчально-виховний
процес від предметного підходу в навчанні до компетентнісного. Вирішення
цього завдання потребує розробки методики формування предметних та
ключових компетентностей: умов, моделей, принципів, методів, форм, засобів,
критеріїв та рівнів діагностики тощо. Зупинимось на деяких із цих умов.
1. Використання освітніх технологій в навчальному процесі – одна з
головних умов реалізації компетентнісного підходу. До таких технологій
відносяться:
- інтерактивні технології: діалогічні методи навчання, семінари-дискусії,
«мозкові штурми», інтерактивні й імітаційні ігри, тренінги та ін.;
- практико орієнтовані технології: проблемне навчання, метод проектів,
імітаційно-ігрове моделювання, практикум, спостереження за природою,
дослідницька робота та ін.;
- особистісно орієнтовані технології: тренінги розвитку, психодіагностика,
імітаційні ігри та ін.;
- нові інформаційні технології: дистанційне навчання, комп’ютерне
тестування, мультимедійні технології тощо.
2. Зміна конструкції уроку – головної форми навчального процесу.
Необхідність формування предметних компетентностей зумовлює наявність у
структурі уроку таких компонентів:
- назва навчальної теми;
261

- назва компетенції або її елемента;
- мінімальний досвід діяльності або попередній етап сформованості
компетентності;
- соціальна особистісна мотивація необхідності подальшого формування
компетентностей;
- знання, вміння, навички, необхідні для подальшого формування
компетентності;
- способи діяльності на певному етапі формування компетентності;
- рефлексія ефективності отриманого результату.
3. Використання таких форм організації навчальної діяльності, як групових,
індивідуальних, клубних із широким залученням форм творчої організації праці,
ситуації взаємного навчання, створенням ситуацій для застосування здобутих
знань, обмін думками тощо.
4. Створення умов для самоосвітньої діяльності учнів.
5. Забезпечення інформаційної компетентності учнів: мультимедійне
навчання, комп'ютерне моделювання.
6. Використання варіативної складової навчальних планів: авторських
програм, курсів за вибором, спецкурсів, факультативів.
7. Визначення критеріїв оцінювання компетентності учнів.
Відповідно до вищезазначених проблем і умов формування предметних та
ключових компетентностей, систему навчально-методичного супроводу з
забезпечення компетентнісного підходу рекомендуємо здійснювати за такими
напрямками:
1. Діагностичним – передбачає розробку схем, алгоритмів діяльності
вчителя і учнів, створення банку даних соціально-педагогічних досліджень,
текстової, відео- та аудіовізуальної продукції з означеної проблеми.
2. Кадровим:
- визначення критеріїв ефективності педагогічної роботи з формування
предметних та ключових компетентностей;
- підвищення кваліфікації педагогів на всіх рівнях: обласному, районному
(міському), шкільному;
- надання інформаційної, методичної допомоги вчителям.
3. Інформаційним:
- організація роботи систем інформаційного доступу (засобів масової
інформації, Інтернету, бібліотеки);
- створення банку діагностичних і методичних матеріалів;
- створення посібників, розробка методичних рекомендацій, дидактичних
матеріалів тощо.
4. Координаційним – передбачає створення дієвої структури методичної
роботи. Ця система передбачає використання як традиційних (колективних і
індивідуальних), так і нетрадиційних форм її організації.
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Ефективними серед цих форм будуть ті, що передбачають поглиблене
вивчення проблеми та творче застосування опрацьованого питання.
Традиційні форми: творчі групи, взаємовідвідування уроків, засідання
методичних об’єднань, семінари (психолого-педагогічні, семінари- практикуми),
науково-практичні конференції, опорна школа, поширення передового досвіду,
самоосвіта.
Нетрадиційні: методичні фестивалі, семінари-тренінги, ділові ігри,
«проблемні столи», аналіз конкретних ситуацій, педагогічні дискусії, дебати,
аукціон педагогічних ідей, «коло ідей», інтернет-конференція, методична
панорама.
Слід зазначити, що питання компетентнісно зорієнтованого підходу є, з
одного боку, надзвичайно важливим, з іншого – недостатньо вивченим і
дослідженим. Особливо це стосується питання формування предметних
компетентностей, зокрема:
- визначення змісту предметних компетенцій та критеріїв їх оцінювання;
- деталізація предметних компетенцій за віковим ступенем природничої
освіти;
- перспективна розробка навчально-методичної літератури, яка б
враховувала комплексність природничої науки з огляду на формування
предметних компетентностей.
Відповідно поле діяльності для реалізації компетентнісного підходу до
навчання природничих дисциплін є досить широким і ця діяльність потребує
спільних зусиль науковців, методичних служб і, звичайно, вчителів географії.
Шкільна географічна освіта в 2014-2015 навчальному році
На основі положень Державного стандарту розроблена навчальна програма
з географії, яка почне реалізовуватися (6 клас) із 2014-2015 навчального року.
У програмі особлива увага приділяється посиленню в змісті картографічної,
геоінформаційної, практичної, здоров’язберігаючої компетентностей, зміцненню
зв’язків між школою та родиною. У змісті оновлених навчальних програм
важлива роль належить такому методу роботи, як дослідження. Організація таких
досліджень може бути як груповою, так і індивідуальною, а звіти учнів про
роботу доцільно представляти у вигляді міні-проектів, презентацій, есе.
Особливою ознакою оновленої програми є переорієнтація традиційної
характеристики якості шкільної географічної освіти (рівня опанованих знань) на
інший результат географічної освіти – компетентність школярів у різних сферах
життєдіяльності засобами географії через її зміст, практичну спрямованість,
стійку мотивацію до вивчення географії, готовність учнів використовувати
географічні знання в реальних життєвих ситуаціях.
Серед інших ознак оновленої програми слід відзначити розвантаження
окремих розділів і тем, усунення дублювання та осучаснення змісту відповідно
до тенденцій розвитку географічної освіти на сучасному етапі.
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На серпневих нарадах та при плануванні методичної роботи
рекомендуємо розглянути актуальні питання навчання географії в 2014-2015
н.р., зокрема:
1. Основні підходи до навчання географії – компетентнісний, діяльнісний,
особистісно зорієнтований при реалізації Державного стандарту базової і повної
загальної освіти.
2. Аналіз змін оновлених навчальних програм із географії для основної
школи.
3. Організація проектної і дослідницької діяльності учнів.
4. Ефективність використання на уроках географії і в позаурочний час
інформаційно-комунікаційних ресурсів, зокрема сучасних інтернет-технологій,
формування інформаційно-комунікаційних умінь учнів.
5. Оптимізація форм і методів організації освітнього процесу при
формуванні географічних понять і картографічної грамотності з урахуванням
пізнавальних можливостей учнів.
6. Роль контрольно-оцінювальної діяльності в підвищенні якості навчання з
географії.
7. Реалізація краєзнавчого підходу при вивченні географії.
8. Аналіз результатів із ДПА і ЗНО з географії, результативності виступів
учнів району (міста) в учнівських змаганнях (олімпіадах, конкурсах, турнірах).
Вироблення рекомендацій з підготовки до успішного проведення іспитів та
змагань.
Організація методичної роботи в новому навчальному році повинна
забезпечити:
- методичну підтримку педагогів у реалізації змісту географічної освіти;
- практичну допомогу в реалізації особистісно зорієнтованого,
діяльнісного, компетентнісного підходів у навчанні учнів;
- інформаційно-методичну підтримку в організації факультативних занять,
проведенні позакласних заходів;
- організаційно-методичну допомогу в оптимізації навчального процесу з
предмета і реалізації виховного потенціалу географії;
- виявлення, узагальнення і пропаганду педагогічного досвіду з управління
освітнім процесом;
- умови для неперервного професійного росту, самоосвіти і саморозвитку
педагогів.
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Медведчук Лідія Іванівна, методист кабінету природничоматематичних предметів, технологій Рівненського ОІППО
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДО
ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ
КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
Сучасність вимагає реалізації нових освітніх парадигм, метою яких є
формування особистості, здатної до адаптації та розвитку в постійно змінних
соціально-економічних умовах. Одним із викликів нашого часу, які гостро стоять
перед школою, є соціалізація учня. Сучасний світ змінюється настільки швидко,
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що в межах життя одного покоління відбуваються кардинальні зміни, які
стосуються всіх сторін існування людини. Реалізація нової парадигми, в свою
чергу, вимагає відповідних змін як у діяльності закладу освіти, так і в підготовці
педагогів.
Запровадження у 80-ті роки ХХ століття компетентнісного підходу в освіті
розвинених країн Європи пов’язано з невідповідністю традиційної системи
освітніх послуг соціальному замовленню, яке вимагає виховання творчих,
самостійних, ініціативних, підприємливих та фінансово грамотних членів
суспільства, здатних робити раціональний вибір.
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти ґрунтується
на компетентнісному підході, що передбачає спрямованість навчальновиховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані
ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності.
Компетентнісний підхід при вивченні економіки сприяє формуванню таких
ключових компетентностей, як уміння вчитися, спілкуватися рідною мовою, а
також математичної, інформаційно-комунікаційної, соціальної, громадянської,
загальнокультурної, здоров´язберігаючої.
Основне завдання вчителя економіки – формувати підприємницьку
компетентність, яка включає такі складові: здатність співвідносити власні
економічні інтереси з наявними матеріальними, трудовими й природними
ресурсами, інтересами інших людей та суспільства; бути готовим активно діяти,
організовувати власну трудову й підприємницьку діяльність і працю колективу;
змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці; оцінювати свої
професійні можливості та здібності; складати й
реалізувати плани
підприємницької діяльності, приймати економічно обґрунтовані рішення.
Компетентнісний підхід передбачає високу готовність випускника школи до
успішної діяльності в різних сферах. Підготувати такого учня може лише
компетентний учитель. Існує багато «рецептів», яким повинен бути вчитель, аби
реалізувати компетентнісну парадигму економічної освіти. Насамперед, мати
глибокі теоретичні знання з предмета, педагогіки і психології, володіти
традиційними та інноваційними технологіями, методами, формами і прийомами
навчання, здійснювати зв'язок теоретичних знань із практичними та з реаліями
життя, організовувати самостійну роботу учнів, здатний вивчати досвід учителівноваторів, критично аналізувати навчальні програми, розробляти проекти,
працювати в групі, аналізувати й оцінювати себе, самовдосконалюватися,
реалізувати свій творчий потенціал тощо. Діючі підручники та посібники не
завжди орієнтують учителя на шляхи формування ключових компетентностей.
Тому важлива роль належить науково-методичному супроводу підготовки
педагогів до впровадження державного стандарту в освіту.
Учені зазначають, що науково-методичний супровід потрібно розглядати як
сукупність різноманітних форм, технологій, підходів, заходів, які забезпечують
допомогу педагогічним працівникам у подоланні труднощів протягом усієї
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професійної діяльності. Функціями науково-методичного супроводу є:
навчальна, консультативна, психотерапевтична, адаптаційна та коригувальна.
Науково-методичний супровід підготовки педагогів до впровадження
державного стандарту шляхом реалізації компетентнісної парадигми
економічної освіти поділяється на такі етапи:
- пошуковий;
- моделювання;
- проектування;
- практичного впровадження;
- рефлексії.
Компетентнісна парадигма економічної освіти педагогів реалізується за
допомогою різноманітних форм і підходів:
1. Методичні об´єднання вчителів економіки, основне завдання яких –
удосконалення професійної компетентності вчителя. Робота методичного
об´єднання включає розробку методичних рекомендацій із питань підвищення
якості організації навчально-виховного процесу, пошук шляхів формування
ключових компетентностей, розгляд нормативно-правових документів,
опрацювання методичних матеріалів, обмін досвідом, участь у атестації
педагогів тощо. В умовах модернізації освіти особлива увага звертається на
приведення фахової та методичної компетенції вчителя до рівня сучасних вимог.
Для успішної реалізації компетентнісної парадигми економічної освіти поширені
активні та нетрадиційні форми проведення засідань методичних об´єднань:
«проблемні столи», творчі дискусії, методичні діалоги, «мозковий штурм»,
проектування, рольові та стимуляційні ігри, тренінги, моделювання систем
інформаційного забезпечення.
2. Курси підвищення кваліфікації.
3. Семінари-практикуми (у 2014 р. такий було проведено для вчителів, які
читають курс за вибором «Фінансова грамотність»).
4. Семінари-тренінги (у 2013-2014 н. р. такі було проведено для керівників
Шкільних клубів підприємництва (учителів економіки та практичних психологів,
учасників українсько-польського проекту Шкільна академія підприємництва).
5. Участь учителів економіки у міжнародних проектах (ШАП 2: http://saeukraine.org.ua та akadpidprivne.blogspot.com; Проект USAID/FINREP – Проект
розвитку фінансового сектору: www.finrep.kiev.ua).
6. Співпраця з фондами (Український фонд «Благополуччя дітей»:
\ccf.org.ua; www.childfund.org.ua).
7. Співпраця з фінансовими установами, підприємцями, представниками
органів влади, громадськими організаціями (громадська організація
«Європейський діалог» організовує проекти і запрошує вчителів на навчання до
країн Європи: dialog.lviv.ua).
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8. Модернізація науково-методичної роботи через упровадження сучасних
суб’єктів освітньої діяльності (сайти шкіл, веб-портал «Освіта Рівненщини»
(rivneosvita.org.ua), доступ до спільних документів, обмін інформацією).
9. Використання електронного посібника «Шкільний клуб підприємництва –
вчимося діяти», освітнього порталу TED, сайту з підприємництва
(khan.academia), сайту для споживачів (www.consumerinfo.org.ua).
10. Участь у роботі творчої групи, авторської творчої майстерні вчителів
економіки.
Головне завдання – переорієнтувати педагогів від предметного підходу в
навчанні до компетентнісного. Робота методичних служб має бути спрямована
на те, щоб допомогти вчителю виділити предметні компетентності та способи їх
упровадження й оцінювання. Через систему практикумів і тренінгів необхідно
розробити схеми, алгоритми діяльності учня і вчителя в умовах компетентнісно
орієнтованого підходу. Це буде дієва допомога в осмисленні змістових ліній
Державних стандартів і нових програм.
Компетентнісний підхід у навчанні сприятиме формуванню підприємливості
та ініціативності як ключових загальноєвропейських компетентностей.
Підприємець є каталізатором змін. Він ніколи не живе минулим, лише іноді –
теперішнім і практично завжди – майбутнім.

Нестерук Галина Олександрівна, методист кабінету
природничо- математичних предметів, технологій Рівненського
ОІППО
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДО
ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ
КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
За Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
вивчення хімії вводиться в курс шкільних предметів одним з останніх, у 20152016 навчальному році.
Цей Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого,
компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і
відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної
середньої освіти.
Міністерством освіти і науки України затверджена нова Програма із хімії:
Хімія 7 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
підготовлена робочою групою у складі: Л. П. Величко, (керівник групи);
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О. А. Дубовик, З. В. Котляр, С. П. Муляр, В. О. Павленко, Л. Л. Свинко,
Н. В. Титаренко, О. Г. Ярошенко.
Програма реалізує змістові лінії хімічного компонента освітньої галузі
«Природознавство»: забезпечує засвоєння учнями знань про речовини та їх
перетворення, хімічні закони і методи дослідження, навички безпечного
поводження з речовинами, формує ставлення до екологічних проблем і розуміння
хімічної картини світу, вміння оцінювати роль хімії у виробництві та житті
людини.
В основній школі хімію вивчатимуть за типовим навчальним планом з таким
розподілом годин: 7 кл. – 1, 5 год (у старій програмі 1 год), 8, 9 кл . – 2 год на
тиждень.
У 7 класі на рівні складу речовини формуються основні хімічні понятя (атом,
молекула, хімічний елемент, прості й складні речовини); формуються нові
поняття (хімічна формула, валентність, хімічна реакція). Ознайомлення (в
загальному) зі структурою періодичної системи хімічних елементів і складом
атома.
У 8 класі змінено логіку викладення навчального матеріалу порівняно із
попередньою програмою. На початок винесено теоретичний матеріал про
періодичний закон, будову атома, хімічний зв’язок і будову речовин. Вивчення
будови атома дає змогу пояснити причину явища періодичності зміни
властивостей хімічних елементів і їхніх сполук, розкрити на вищому
теоретичному рівні поняття валентності елементів у хімічних сполуках, з’ясувати
електронну природу ковалентного та йонного хімічного зв’язків, розглянути
поняття про ступінь окиснення та ознайомити із правилами його визначення у
сполуках.
У 9 класі на відміну від старої програми органічні сполуки вивчаються на
рівні молекулярного складу; для вуглеводнів, спиртів і етанової кислоти
передбачено також складання структурних формул. Хімічні властивості
розглядаються в обмеженому обсязі, а саме: реакції горіння; реакції етанової
кислоти наводяться для порівняння її з неорганічними кислотам. Поняття про
гомологію розглядається на прикладі гомологів метану. Ізомерія, правила
утворення назв органічних сполук не розглядаються.
Отже, в основній школі даються відомості з розділів загальної, неорганічної
та органічної хімії. Такий зміст курсу хімії забезпечує його відносну
завершеність
Крім традиційних питань, що стосуються хімічних елементів, речовин і
реакцій, увага приділяється висвітленню методів наукового пізнання в хімії, ролі
теоретичних і експериментальних досліджень.
У даній програмі до кожної теми вказано види хімічного експерименту й
типи розрахункових задач, а також передбачено досліди, які можна виконувати в
домашніх умовах під наглядом батьків. Зв'язок навчання з життям, із практикою
– це один із важливих дидактичних принципів. Саме він забезпечує мотивацію
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навчання. Завдяки реалізації цього принципу учні усвідомлюють, навіщо їм
потрібен предмет хімія. Цей принцип вимагає розкриття прикладного значення
хімічних знань.
У програмі не лише визначено зміст навчального матеріалу, а й
сформульовано основні вимоги до навчальних досягнень учнів із кожної теми. У
цих вимогах опосередковано відображено ключові компетентності учнів через
способи дій на різних пізнавальних рівнях: учень називає, наводить приклади,
описує (початковий рівень, розпізнавання); розрізняє, ілюструє, складає формули
і рівняння, наводить означення (середній рівень, розуміння); пояснює, обчислює,
характеризує, класифікує, використовує, робить висновки (достатній рівень,
уміння і навички); обґрунтовує, аналізує, прогнозує, встановлює зв’язки,
висловлює судження, оцінює (високий рівень, перенесення знань).
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти та з метою
додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
МОНУ затвердило наказ № 1222 від 21.08 2013 року про орієнтовні вимоги до
оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з
предметів інваріантної складової. На відміну від критеріїв оцінювання
попередніх років тут за різними характеристиками оцінюються теоретичні
знання, розв’язування розрахункових задач та практичні роботи.
Визначальними в оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з хімії є
особистісні результати пізнавальної діяльності, в яких відображаються
загальнопредметні компетентності, набуті учнями в процесі навчання. За
відмінностями між обсягом і глибиною досягнутих результатів, ступенем
самостійності у виконанні завдань, здатністю використовувати знання у нових
ситуаціях відокремлено рівні навчальних досягнень учнів, що оцінюються за
12бальною шкалою. Кожен наступний рівень передбачає вимоги до
попереднього, а також додає нові характеристики.
При оцінюванні рівня навчальних досягнень з хімії враховується:
– оволодіння хімічною мовою як засобом відображення знань про речовини
і хімічні явища;
– рівень засвоєння теоретичних знань;
– сформованість експериментальних умінь, необхідних для виконання
хімічних дослідів, передбачених навчальною програмою;
– здатність учнів застосовувати набуті знання на практиці;
- уміння розв’язувати розрахункові задачі.
Для реалізації завдань Державного стандарту необхідно підготувати
вчителя, який може змінити акценти з інформаційного на проблемно-діяльнісний
тип навчального процесу, працювати в умовах особистісно орієнтованої системи
навчання і виховання.
У зв’язку з цим процес самоосвіти вчителя має здійснюватися за принципами
діалогізації, пролематизації та індивідуалізації. Їх суть полягає в тому, щоб
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організувати постійний обмін інформацією, рольову взаємодію, міжособистісне
спілкування, забезпечити рівність партнерів, їх емоційну відкритість.
Дотримання зазначених принципів вимагає постійної уваги стимулювання
мислительської діяльності учителя, створення умов для самостійного пошуку
ним шляхів розв′язання пізнавальних задач, що можливе лише за умови активних
методів навчання.
Отже, формування творчого, ініціативного педагога здійснюється за умови
активного використання креативних методів, що орієнтовані на активне
сприйняття, розвиток навичок професійного спілкування з метою розв’язання
педагогічних завдань.
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СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ
Грисюк Петро Васильович, методист методичного кабінету
відділу освіти Дубенського району
СУЧАСНИЙ УРОК ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ
РЕАЛІЗАЦІЇ НОВИХ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ
Сучасне життя змінюється дуже швидко і вимагає цього від фахівців
різноманітних галузей, у тому числі від професії вчителя. Адже кожне покоління
має справу з новими досягненнями, проблемами та турботами і першим, хто
вказує шлях у незвіданий світ, є звичайний вчитель.
Кожен навчальний рік є певним етапом як у справі розбудови національної
освіти, так і в професійній долі кожного педагога. Сьогодні освіта України
переживає процес «перенавантаження» – вводяться нові Державні освітні
стандарти, оновлюються програми та підручники. Хто ж як не ми, педагоги,
знаємо, що час не стоїть на місці, реальність стрімко змінюється, суспільство
інформатизується з нечуваними темпами. Україна все більше інтегрується у
світовий простір, а перед освітою постають зовсім інші завдання, ніж 12 років
тому.
Державні стандарти і навчальні програми повинні відповідати вимогам часу,
найновішим досягненням науки, технологій, педагогічної думки. Якість освіти
сьогодні визначається новими стандартами, адже нагромаджуються нові знання,
нові психологічні підходи та педагогічні методики, навіть діти стають іншими…
Вивчення трудового навчання у 2013-2014 навчальному році розпочато за
новою навчальною програмою, розробленою відповідно до вимог Державного
стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р., та
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
№409 від 3 квітня 2012 р. Згідно із зазначеними Типовими навчальними планами,
на вивчення трудового навчання в усіх загальноосвітніх навчальних закладах у 5
класі відводиться по 2 год на тиждень. Окрім цього, кількість годин на вивчення
навчального предмета може збільшуватися за рахунок часу варіативної складової
навчальних планів, передбаченої на навчальні предмети, факультативи,
індивідуальні заняття та консультації.
Нова навчальна програма з трудового навчання спрямована на досягнення
головної мети трудового навчання в середній школі, а саме: формування
технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і
активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного,
інформаційного суспільства.
Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується
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переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.
Завдяки своїй спрямованості на реалізацію принципу варіативності програма
дозволяє планувати навчальний матеріал відповідно до матеріально-технічного
та кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей
учнів та їхніх інтересів. Вона передбачає обов’язкову для вивчення та варіативну
складові.
Трудове навчання у 5 – 9 класах базується на практичній діяльності учнів.
На кожному уроці передбачена практична робота, зміст якої самостійно
визначається вчителем залежно від теми уроку та виду робіт, що
виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно
проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального
часу. Однак не виключається можливість проведення уроків засвоєння нових
знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього модуля
або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі можуть бути
поодинокими.
Урок як основна форма занять
Питання щодо якості сучасного уроку набуває нині загальнодержавного
значення і хвилює не лише вчителів, а й випускників та їх батьків. Учитель
повинен усвідомити, що якість освіти визначається якістю педагогічної
діяльності, яку необхідно спрямовувати не лише на засвоєння учнями знань,
предметних умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів
роботи, розвиток здібностей у пізнанні нового, створення умов для формування
самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення життєвих
проблем, реалізації своїх задумів як в навчально-виховному процесі, так і загалом
у суспільстві.
Урок як основна форма навчальної роботи з трудового навчання має дещо
відмінні особливості, порівняно з уроками з інших навчальних предметів,
зокрема:
1. Центральне місце на уроці займає практична робота учнів, тому доцільно
проводити заняття подвійними уроками. Під час звичайного 45-хвилинного
уроку на практичну роботу учнів залишається досить мало часу, у той час як за
90 хв. учні встигають виконати певне трудове завдання, що приносить дітям
моральне задоволення, а вчитель може оцінити результати роботи.
2. Практична робота учнів передбачає продуктивну працю. Це дещо
ускладнює організацію навчального процесу, адже доводиться вдаватися не лише
до фронтальної, ланкової, а інколи й до індивідуальної форми організації роботи
учнів. Разом із тим, продуктивний характер праці забезпечує необмежені
можливості для підвищення активності учнів на уроці.
3. Урок трудового навчання потребує спеціальної підготовки з техніки
безпеки, оскільки під час занять у майстернях учні працюють за різними
різальними інструментами (обробляють матеріали на верстатах).
Вимоги до сучасного уроку
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Будь-який урок розпочинається із формулювання його мети – у
протилежному випадку він буде аморфним, сумбурним. Учитель визначає
найоптимальніший тип уроку, ретельно продумує, завдяки яким засобам він
планує реалізувати поставлену мету. Таке планування принципово важливе, адже
діяльність учителя спрямовується відповідно до вимог структури уроку.
Насамперед повинна бути витримана чітка організація заняття, його тип і
структура, акцентовані переходи від однієї частини уроку до іншої. Справу
можна вважати завершеною тоді, коли учні усвідомили і пройнялися метою
уроку, коли вона перетворилася в їх особисте прагнення. Реалізація цих завдань
зумовила появу триєдиної мети – навчити, розвинути, виховати.
У зв’язку з цим ефективний урок характеризується:
- високим науковим обґрунтуванням стратегії й тактики керування
пізнавальною діяльністю учнів на основі закономірностей і принципів навчання;
- напруженою, посильною, досконало організованою, результативною й
пізнавальною працею всіх учнів;
- ретельною діагностикою причин, що впливають на якість занять,
прогнозуванням ходу й наслідків навчально-виховного процесу, вибором на цій
основі досконалої технології досягнення запроектованих результатів;
- творчим, нестандартним підходом до розв'язання конкретних завдань
відповідно до наявних умов та можливостей;
- обґрунтованим вибором, доцільним застосуванням необхідного й
достатнього для досягнення мети комплексу дидактичних засобів;
- диференційованим підходом до окремих груп учнів, дійовою
індивідуалізацією педагогічного впливу на основі діагностики реальних
можливостей, проектування конкретних зрушень, контролю запланованих
результатів;
- ефективним використанням кожної робочої хвилини навчального заняття;
- атмосферою демократизму, змагання, діловитості, стимулювання,
дружного спілкування, високою відповідальністю всіх учасників навчальновиховного процесу за результати спільної праці.
Підготувати й провести такий урок досить непросто. Для цього необхідно
багато знати, вміти, відповідально ставитися до своїх обов'язків, а найголовніше
– вийти на новий рівень педагогічного мислення. Основне завдання вчителя –
зацікавити дітей на уроці, тому важливо бути глибоко ерудованим, майстерно
володіти різними методами й формами роботи.
Вимоги до уроку трудового навчання
До уроку трудового навчання висуваються свої специфічні вимоги:
1. Чіткість дидактичної мети. На кожному занятті, як правило,
розв'язуються дидактичні завдання, одне з яких є провідним. Так, на заняттях у
майстернях учні набувають певних знань, умінь та навичок, розвивають здібності
до технічної творчості та ін. Проте не всі навчальні завдання можуть бути
розв’язані однаковою мірою на кожному уроці. Означене залежить від змісту
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уроку.
Структура уроку, об'єкт виготовлення, методичні засоби – усе це
підпорядковане головному дидактичному завданню та спрямоване на його
виконання. Разом із тим, не допускається створення таких умов, які б заважали
виконанню інших навчальних завдань.
Під час підготовки до занять учитель праці вирішує, які дидактичні завдання
слід вважати основними на уроці, розглядає їх як мету і відповідно до цього
вибудовує урок.
2. Тісний зв'язок освітніх і виховних завдань. Спільною вимогою до всіх
навчальних предметів є те, що навчання повинно бути виховуючим. Підготувати
учня до життя – означає виховати в ньому цілий комплекс позитивних якостей:
повагу до старших, чесність, справедливість тощо. Тому вчитель повинен
органічно поєднувати виховну роботу і навчальну. Не можна вважати вдалим той
урок, на якому вчитель не поставив перед собою певного завдання виховного
характеру. На заняттях у майстернях також створюються особливо сприятливі
умови для трудового виховання.
3. Правильний вибір навчального матеріалу для кожної частини уроку.
Підбираючи навчальний матеріал, необхідно враховувати такі фактори, як мета
уроку, знання і вміння, набуті учнями на заняттях, знання учнів з основ наук,
фізичний розвиток та життєвий досвід дітей.
4. Доцільний добір методів навчання для кожної частини уроку. Основою
уроку в майстернях є самостійна робота учнів, яка розпочинається з того, що вони
знайомляться із завданнями, продумують, у якій послідовності та із
застосуванням яких інструментів та пристроїв її необхідно виконати. Звичайно,
вчитель може сам дати вичерпне інструктування, але при цьому
порушуватиметься вимога про доцільний добір методів навчання: практична
робота, що не пов'язана з розумовою діяльністю, не відповідає завданням
трудового політехнічного навчання. Особливо цінною у дидактичному
відношенні є така самостійна робота учнів, у якій присутні елементи творчості.
Для викладання нового матеріалу використовують такі методи навчання, як
інструктування, пояснення, бесіда. Крім того, багато залежить від умілого
поєднання різноманітних методів. Так, бесіда більшою мірою активізує учнів,
ніж пояснення, тому коли на етапі викладання нового матеріалу можна спиратися
на деякі знання і вміння учнів, слід застосовувати бесіду.
Для заключної частини уроку характерне застосування таких методів
навчання, як бесіда, пояснення, перевірка знань, умінь і навичок.
5. Колективна праця поєднується із самостійністю кожного учня.
На уроках трудового навчання встановилися три основні форми організації
праці учнів: фронтальна, ланкова та індивідуальна. До оцінки кожної з них
необхідно підходити з двох точок зору: по-перше, важливо, як та чи інша форма
сприяє формуванню знань, умінь і навичок учнів, а по-друге, яка створює чітке
уявлення про організацію праці на сучасних промислових підприємствах.
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6. Організаційна чіткість уроку. Кожен урок повинен бути чітким щодо
організації його проведення. Щоб забезпечити безперервну роботу учнів, учитель
насамперед повинен стежити за станом устаткування, адже його несправність під
час роботи в умовах навчальних майстерень означає невиконання навчальної
програми.
Організаційна чіткість забезпечується також безперервним постачанням
майстерні всіма необхідними матеріалами та інструментами.
Для раціонального використання навчального часу дуже важливо
організувати зберігання і видачу інструментів та заготовок.
Важливе значення має також планування вчителем навчального процесу,
адже з досвіду попередніх років він розуміє, які помилки роблять учні в ході тієї
чи іншої операції, і виходячи з цього, планує проведення інструктажів.
Крім того, на організаційну чіткість уроку впливає якість технічної
документації, якою учні користуються в майстернях. Якщо малюнки,
технологічні карти, інструкції складено зрозуміло й доступно, праця учнів буде
ефективнішою.
7. Створення умов для безпечної роботи учнів. На заняттях у майстернях
учні завдяки різноманітним інструментам обробляють матеріали на верстатах,
монтують електричні схеми. Якщо при цьому не дотримуватися правил техніки
безпеки, можливі випадки травмування. У зв’язку з цим необхідно створити
умови безпечної роботи учнів у майстернях, слідкувати за дотриманням правил
техніки безпеки.
Отже, для сучасного уроку характерні такі вимоги:
1) політехнічна, економічна, профорієнтаційна спрямованість, виховуючий
характер навчання;
2) організаційно-методичні;
3) дидактичні;
4) психолого-педагогічні;
5) санітарно-гігієнічні.
Трудове навчання як загальноосвітній предмет покликаний розв’язувати
цілу низку дидактичних завдань: політехнічна спрямованість навчального
процесу, продуктивна праця учнів, трудове виховання, творчий характер
навчально-трудової діяльності учнів тощо. Традиційно, вказані завдання було
закладено у зміст навчальної програми з трудового навчання. Отже, виконання
учителем змісту програми є запорукою того, що вищезазначені завдання буде
реалізовано на уроках трудового навчання.
Упровадження нетрадиційних педагогічних технологій суттєво змінило
освітньо-виховний процес, що дозволяє вирішувати проблеми розвивального та
особистісно орієнтованого навчання, диференціації та гуманізації навчального
процесу, формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів.
Для всіх технологій характерні певні спільні ознаки: усвідомленість
діяльності вчителя та учнів, ефективність, мобільність, валеологічність,
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цілісність, відкритість, індивідуалізація, самостійна діяльність учнів.
Комп'ютерні технології не тільки допомагають організувати навчальний
процес із використанням ігрових методів, але й отримати зворотний зв'язок.
Засоби мультимедіа дозволяють забезпечити ефективну, у порівнянні з іншими
технічними засобами навчання, реалізацію принципу наочності, більшою мірою
сприяють зміцненню знань і вмінь учнів. Крім того, означені засоби виконують
функцію забезпечення ефективної підтримки ігрових форм уроку, активного
діалогу "учень-комп'ютер".
Аналіз наявного досвіду свідчить, що умовно систему використання
комп'ютера на уроці технології можна розподілити на три етапи (стадії).
- перший – комп'ютерна підтримка уроків – комп'ютер використовує тільки
вчитель в якості засобу візуалізації матеріалів уроку;
- другий – комп'ютерний супровід уроків технології. На цьому етапі
комп'ютер може бути використаний учнями як засіб повторення раніше
вивченого матеріалу (наприклад, пристрою верстата або швейної машинки,
властивостей матеріалів, вибору способів декоративної обробки, об'єкта праці
для тематичної творчої роботи та ін.). Завдяки комп'ютеру, крім того, можна
здійснювати поточний контроль знань учнів, наприклад з метою допуску учня до
роботи на тому чи іншому верстаті. Учитель повинен знати і дотримуватися
правил організації безпечної роботи учнів з комп'ютерною технікою, робоче
місце, обладнане комп'ютером, має бути відповідним чином організоване.
- третій етап – використання сучасних комп'ютерних програм у навчанні.
Його особливістю є проведення уроків технології за комп’ютером із задіянням
всіх учнів під керівництвом учителя. Важлива роль на даному етапі належить
застосуванню різноманітних електронних довідників, енциклопедій та програм.
Використання ресурсів і послуг Інтернету також значно розширює
можливості і вчителя, і учня у процесі всіх видів діяльності на уроці трудового
навчання.
Проектна діяльність також є методом активізації навчально-пізнавальної
активності учнів. Цьому сприяє висока самостійність школярів у процесі
підготовки проекту. Вчитель при цьому виступає координатором, спрямовуючи
діяльність учня, який досліджує обрану тему, підбирає найповнішу інформацію,
систематизує отримані дані та презентує їх, використовуючи різні технічні
засоби, в тому числі і сучасні комп'ютерні технології.
У системі сучасної педагогічної діяльності інтегровані уроки займають
особливе місце. Вони допомагають розвивати пізнавальну і творчу активність
учнів, посилюють мотивацію навчання. Проведення таких уроків – один із
шляхів підвищення ефективності освітнього процесу на основі реалізації
принципу діяльнісного підходу в навчанні. Метод інтеграції, що сприяє
формуванню міжпредметних понять, визначає характер міжпредметних зв'язків
за фактором часу, дозволяє здійснювати міжпредметну координацію змісту
навчального матеріалу з метою його оптимізації (усунення дублювання,
277

різночитання, хронологічної неузгодженості). Даний метод дозволяє адаптувати
зміст навчальних програм до можливостей конкретних учнів, створює сприятливі
умови для розвитку особистості кожного учня, формування позитивної мотивації
навчання, адекватності самооцінки, максимально можливої успішності навчання.
Включення учнів в активну навчальну роботу, використання при цьому
різноманітних форм, методів пізнавальної діяльності значно розширює
навчально-виховні можливості уроку, є провідною формою організації
навчальної діяльності.

Матюшок Наталія Степанівна, методист Радивилівського
районного методичного кабінету
РОЛЬ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ
МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
У сучасних умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти в
Україні на 2012-2021 роки особлива увага звертається на підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, наукової та інноваційної діяльності, розвиток
технічної та програмної бази, впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій у навчально-виховний процес, використання Інтернет-ресурсів.
Однією з основних вимог сучасності є формування готовності вчителів до
свідомого, постійного підвищення свого професійного рівня. Реалізація цих
завдань можлива у системі методичної служби. Основною метою діяльності
методичної служби є забезпечення якісної освіти через підвищення професійної
компетентності педагогів, зокрема вчителів трудового навчання. Навчаючи
педагогів, використовуємо різноманітні форми, методи, підходи, засоби,
акцентуючи увагу на методах ІКТ.
Значною мірою цьому сприяє:
- організація і проведення різноманітних конкурсів щодо виявлення та
презентації найкращих досягнень учителів у сфері використання ІКТ у
педагогічній діяльності, демонстрація найкращих педагогічних практик;
- організація і координація роботи методичних об’єднань вчителів
технічної та обслуговуючої праці, здатних забезпечити перехід від традиційних
форм навчання до сучасних із використанням ІКТ;
- організація та проведення методичних семінарів, практикумів, майстеркласів, тренінгів;
- організація та проведення науково-методичних і науково-практичних
конференцій, „круглих столів”, форумів;
- організація участі вчителів у проектно-технологічній діяльності;
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- організація та проведення педагогічних, методичних, тематичних
виставок педагогічних досягнень учителів;
- узагальнення, розповсюдження та впровадження педагогічного досвіду
вчителів району, запровадження електронних портфоліо педагогів;
- запровадження електронної залікової книжки;
- проведення консультацій педагогічних працівників району з проблем
підвищення професійної компетентності, впровадження інновації,
самоосвіти щодо роботи з програмним забезпеченням загального і
навчального призначення в очній та онлайн-формі;
- організація мережевого спілкування педагогів, підтримка
функціонування віртуальних методичних об’єднань;
- підготовка та розповсюдження збірок навчально-методичних
матеріалів, конкурсних робіт, методичних посібників, підготовка
науково-методичних рекомендацій педагогам;
- організація участі педагогів в апробації навчально-методичної
літератури, електронних засобів навчання;
- ведення відкритого анотованого каталогу педагогічних програмних
засобів навчального призначення та каталогу освітніх інтернет-ресурсів
на допомогу вчителям трудового навчання.
Це дозволяє оптимально враховувати навчальні потреби, створювати умови
для постійного, систематичного аналізу вчителями власних дій. Завдяки цьому
уникаємо у свідомості педагогів шаблонів та стереотипів.
Таким чином, задовольняємо потреби педагогів у постійному підвищенні
їхнього фахового рівня відповідно до кон’юнктури ринку педагогічної праці.
Вагомими результатами діяльності методичної служби стало створення
віртуальних педагогічних спільнот на районному рівні через упровадження вебпорталу „Освіта Рівненщини”. Була створена і спільнота вчителів трудового
навчання Радивилівського району. Особливість спільноти в тому, що вона
функціонує як центр мережевої взаємодії вчителів трудового навчання. Наша
модель спільноти дала змогу створити єдину інформаційно-освітню мережу, мета
якої: більш повне забезпечення інформаційної підтримки навчального процесу,
наукової, інноваційної та методичної роботи з вчителями трудового навчання;
розширення можливостей для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
відповідно до потреб неперервної системи освіти; об’єднання зусиль і
можливостей всіх суб’єктів мережевої взаємодії для впровадження у свою
діяльність сучасних технологій; оперативне й ґрунтовне надання певної
методичної допомоги щодо актуальних проблем освітнього середовища.
Запроваджені скайп-наради з окремими закладами, консультації в Інтернетрежимі, здійснюється онлайн-спілкування, обмін досвідом роботи через
електронну пошту тощо.
Впровадження вищезазначених форм роботи дозволяє забезпечити:
- оперативний доступ до інформації;
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- швидкий зворотній зв’язок та коригування роботи, можливість інтенсивної
комунікації;
- умови створення мотивації до роботи за рахунок активності у самоосвітній
діяльності;
- можливість надання постійних консультацій завдяки універсальності
технологій Інтернет.
Активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в
навчально-виховний процесс забезпечує широкий доступ педагогічних
працівників району до активного використання ними сучасних інформаційних
технологій.
Як інформаційний центр, районний методичний кабінет, здійснює:
 оперативне
інформаційне
забезпечення
освітньої
діяльності
педагогічних працівників району;
 консультування вчителів;
 здійснює
інформаційне забезпечення
районних
педагогічних
конференцій, семінарів, круглих столів, нарад педагогічних працівників закладів
освіти району.
В районі працює сайт відділу освіти, де відведено сторінку для вчителів
трудового навчання, на якій постійно поновлюємо для них інформацію за такими
розділами:
© творчі доробки вчителів;
© використання новітніх технологій;
© новинки навчальних і методичних матеріалів;
© оперативна інформація про виставки та конкурси, що проводяться в
районі;
© методика проведення уроків;
©презентації проектів, створені вчителями та учнями;
© приклади поурочних планів;
© методичні рекомендації із викладання окремих тем;
© анотації програмного забезпечення із трудового навчання та методика
роботи з ними.
На веб-сайті розміщуються та регулярно оновлюються матеріали
проведених методичних заходів, наукові статті, підготовлені працівниками
методичної служби. Проводяться консультації для вчителів з використанням вебкамери з проблем використання ІКТ. Загальноосвітні та дошкільні навчальні
заклади району створили власні веб-сайти. Сьогодні важко переоцінити роль
функціонування мережі для освітнього середовища у районі. Для вчителів – це,
перш за все, доступ до сучасних інформаційних ресурсів з метою підвищення
своєї фахової майстерності та обміну інформацією зі своїми колегами засобами
сучасних комунікаційних серверів мережі Інтернет. Для учнів – це можливість
своєчасного і якісного доступу до навчальних ресурсів мережі, дистанційних
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курсів та ін. Тому подальша розбудова мережі є першочерговим завданням
відділу освіти Радивилівської райдержадміністрації.
Питання використання ІКТ в навчально-виховному процесі розглядалося на
засіданнях методичного об’єднання вчителів технічної та обслуговуючої праці,
зокрема: „Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом
упровадження
інформаційно-комунікативних
технологій”,
„Розвиток
інформаційних компетентностей вчителів трудового навчання”, „Інформаційні
технології на уроках трудового навчання”, „Комп’ютерна підтримка викладання
шкільного курсу трудового навчання”, „Використання персональних
комп’ютерів у процесі проектно-технологічної діяльності учнів”. Надавалися
практичні консультації, проводився захист моделі сучасного уроку з
використанням ІКТ.
На допомогу педагогам підготовлені методичні рекомендації:
„Використання комп'ютерних технологій у різних видах художньо-творчих робіт
на уроках трудового навчання”, „Інноваційні засоби навчання в трудовій
підготовці школярів”, „Дидактичні функції використання ІКТ на уроках
трудового навчання”, „Використання інтерактивного навчання і комп'ютерних
технологій на уроках трудового навчання”.
Подібні форми методичної роботи допомагають моделювати індивідуальні
траєкторії професійного зростання кожного педагога. За такої організації
діяльності сформовано команду однодумців. Тому ми сподіваємося, що наша
система методичної роботи буде постійно розвиватись і вдосконалюватись,
згідно з вимогами, які висуває суспільство до сучасної освіти, але незмінними
залишаться її пріоритети: оперативність і мобільність, практична спрямованість,
відкритість і доступність, які передбачають добровільність участі та свободу
вибору педагогом індивідуальної траєкторії свого професійного розвитку.
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Кроль Олег Олександрович, учитель Рівненської ЗОШ № 23,
переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року –
2014»
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ НОВИХ
ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЇ»
Розвиток будь-якого суспільства залежить від того, як суспільство розуміє
мету, завдання та зміст освіти, які напрямки розвитку вважає пріоритетними.
Система освіти ХХІ ст. вимагає докорінного переосмислення, практичної
реалізації базових принципів компетентності ЮНЕСКО – навчитися пізнавати,
навчитися працювати, навчитися жити. Освіта буде успішною лише тоді, коли
педагог стане реформатором власного педагогічного досвіду, адже саме він
окреслює траєкторію підвищення професійної компетентності. Це складне
завдання для вчителя, оскільки вимоги сучасного життя змінюються швидше, ніж
дитина встигає закінчити школу. Трудове навчання як предмет, на мою думку,
потрібно розглядати, по-перше, як засіб всебічного розвитку у вихованні учнів,
по-друге, як основу для подальшої професійної підготовки.
У сучасній освіті провідним вважається компетентнісний підхід, що є
предметом вивчення багатьох дослідників. Зважаючи на це, науковотеоретичними засадами досвіду стали праці відомих вітчизняних і зарубіжних
педагогів: О. І. Пометун, Є. В. Коберника, О. М. Бондаревської,
О. В. Хуторського, А. І. Терещука, І. О. Зимньої, Н. В. Калініної, О. В. Лебедєва,
О. В. Овчарук, В. В. Сєрікова, С. Є. Шишова, О. Овчарук, в яких висвітлено
сутність компетентнісного підходу та шляхи й умови формування
компетентностей учнів.
Опрацювавши теорії сучасної педагогіки, переконався, що потрібно не
просто дати учню базовий рівень освіти, а сформувати компетентності,
наближені до сучасних умов життя, яких сьогодні потребує суспільство. Вважаю,
що поставленого завдання можна досягти, забезпечуючи виконання таких
функцій навчання: готувати школярів до повсякденного життя в навколишньому
світі; орієнтувати на особистісний сенс у навчанні; вчити цільовому
використанню комплексу знань, умінь і способів діяльності; збагачувати досвід
діяльності з предмета, необхідний для практичної роботи та життя; пов'язувати
теоретичні знання, отримані на уроці, для вирішення конкретних завдань у
майбутньому дорослому житті.
Зважаючи на це, будую уроки таким чином, щоб забезпечити: творчий та
креативний розвиток громадянина; вміння вести конструктивний діалог
(комунікативність); розвиток здатності робити вибір та нести за нього
відповідальність; формування високого рівня самостійності особистості;
активізацію бажання самовдосконалюватися; здатність навчатися усе життя.
Саме цим обумовлюється вибір теми досвіду – «Формування соціально282

трудових компетентностей учнів на уроках трудового навчання». Його об’єктом
є процес формування соціально-трудових компетентностей особистості через
застосування інтерактивних форм і методів навчання з метою забезпечення
досягнення учнем активної громадянської позиції, що в свою чергу, є підґрунтям
для досягнення життєвого успіху. Предметом досвіду є методи та прийоми
інтерактивного навчання, які забезпечують формування соціально-трудових
компетентностей учнів.
Компетентнісно орієнтоване навчання для забезпечення формування
соціально-трудових компетентностей передбачає виконання вчителем та учнями
відповідних дій, а саме: підвищення рівня мотивації; використання
суб’єктивного та набутого досвіду; творче та ефективне застосування отриманих
знань на практиці; формування в учнів навичок отримувати, осмислювати та
використовувати інформацію; забезпечення оптимізації процесу навчання;
підвищення рівня самоосвітньої активності учнів; створення умов для творчої
інтенсифікації; формування соціокультурних цінностей особистості; створення
ситуації успіху.
Оскільки технологія проектного навчання є складовою Програми з предмета
та передбачає формування соціально-трудових компетентностей учнів, в її
основу покладена творча діяльність, зорієнтована на вільний вибір об'єкта праці.
Вона дозволяє успішно формувати всі компетентності особистості, необхідні в
подальшому житті, забезпечуючи при цьому цілісність навчального процесу.
Практика свідчить, що майже всі діти хочуть працювати, якщо є
переконливий мотив. Зважаючи на це, своїм головним завданням у процесі
навчання вважаю створення ситуації успіху. Адже відомо, що учень, який іде
шляхом, невторованим педагогом, відчуває себе дослідником. Важливо
пам’ятати, що мотивація навчально-трудової діяльності учнів має бути не лише
переконливою з огляду на життєву позицію кожного учня, а й чітко відповідати
темі та меті уроку.
Методологічною основою досвіду роботи стали такі наукові теорії та
концепції:
 теорія особистісних смислів оточуючого предметного світу та умов
передачі їх від учителя до учнів (О. М. Леонтьєв);
 Концепція креативності (Дж. Гілфорд);
 Концепція акмеології, сходження до вершини творчості (Н. Кузьмін),
 Концепція самореалізації (К. Роджерс).
Ключовим поняттям компетентнісно орієнтованого підходу є фасилітація,
що передбачає рівноправну спільну діяльність та співтворчість вчителя та учнів,
спонукає ситуацію вибору, демократичність, синергетичність, де вчитель
виконує роль порадника, каталізатора дієвих процесів.
Такий підхід стимулює до пошуку чинників, що сприяють формуванню
соціально-трудових компетентностей. Науковці пропонують організовувати
процес учіння наступним чином: мотивація діяльності на всіх етапах уроку,
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зацікавленість роботою, активізація інтересу (ефекти новизни, уяви, зміни, гри),
опора на життєвий досвід та використання намірів учня, розвиток творчих
здібностей, сприяння самостійності в роботі, пошук нестандартних рішень,
схвалення успіхів, висвітлення досягнень, визнання гідності дитини.
Вважаю, що компонентами соціально-трудових компетентностей є
«особистісний тезаурус», пізнавальна активність, вміння відчувати і вбачати
соціальну спрямованість роботи, розвинена уява та фантазія, асоціативно образне
мислення, оригінальність та творчий пошук, вільне володіння трудовими
навичками як засобом вираження особистого ставлення до тих чи інших явищ
соціального життя.
Необхідний рівень соціально-трудових компетентностей забезпечується у
процесі використання таких форм навчальної діяльності, як: виконання
різнорівневих завдань; моделювання життєвих ситуацій (у тому числі й
нестандартних); створення ситуацій фасилітованого спілкування, обмін
думками, що дозволяють кожному суб’єкту проявити ініціативу, самостійність,
винахідливість у роботі; ситуації взаємного навчання; створення сприятливих
умов для здобуття життєвих знань; використання інтерактивних та діяльнісних
форм навчання, що сприяють активізації процесу.
На мою думку, саме інтерактивне навчання забезпечує атмосферу
співробітництва та взаємодії, передбачає моделювання різних ситуацій,
стимулює вирішення проблем на основі аналізу відповідної навчальної ситуації,
учень має можливість приймати обґрунтовані рішення з елементами творчості.
Тому головною умовою реалізації ідей досвіду є забезпечення комфортних умов
для всебічного розвитку особистості, що передбачає використання таких
інтерактивних форм та методів, як «мікрофон», «коло думок», «мозковий
штурм», «метод асоціацій», «метод шести капелюхів», «оберіть позицію» та ін.
Основними формами співпраці на інтерактивному уроці є робота в парах та
групах, у ході яких учні спілкуються, знаходять вирішення поставлених проблем,
самостійно обирають правильне рішення.
У своїй роботі метод «мікрофон» найчастіше застосовую під час підведення
підсумку уроку. Це дозволяє значно зекономити час на уроці та висловити
кожному учневі свою думку. Для оптимізації процесу заздалегідь готую низку
запитань, яка сприятиме підведенню підсумку. «Коло думок» – це метод, який
стає у нагоді під час подачі нового матеріалу. Завдяки означеному методу учні в
процесі активного обговорення укладають послідовність виконання практичної
роботи. На підсумкових уроках активно використовую «мозковий штурм» –
колективне обговорення конкретної проблеми з метою прийняття правильних
рішень. Це дозволяє учням не лише висловити власну думку а й усвідомити її
значущість для соціуму, адже модель рішення поставленої проблеми учні
формують самостійно. Розвиток соціально-трудових компетентностей
неможливий без правильної системи запитань, яка повинна бути в міру
складною, щоб викликати процес мислення, і водночас простою, щоб самостійно
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можна було знайти відповідь. В обговоренні на уроці поставлених проблем
особливу роль відіграють комунікативні здібності, адже вони не лише
забезпечують вирішення поставлених завдань а й навчають вести діалог,
знаходити консенсус, що, в свою чергу, сприяє вихованню соціально-значущих
рис особистості.
Використання такої форми роботи, як портфоліо дозволяє кожному
школяреві усвідомити рівень його компетентності, адже наочно презентує учня
як частину соціуму: демонструє підвищення його культурного рівня, вміння
спілкуватися, узагальнювати та вдосконалювати отримані знання, уміння та
навички, вміння знаходити рішення, навчає вмілому виходу із нестандартних
ситуацій, сприяє формуванню творчих здібностей.
Зважаючи на всі вищезазначені методи, хочу закцентувати увагу на тому, що
метод «шести капелюхів мислення» найбільш мені імпонує у ході розвитку
соціально-трудових компетентностей, адже цей простий і практичний спосіб, що
дозволяє подолати труднощі, пов'язані із практичним мисленням. Застосування
даного методу дає змогу краще зрозуміти особливості мислення учня,
можливість бути креативним, упередженим і критично мислячим.
Використання вищевказаних форм і методів навчання дозволяє досягти
глибокого розуміння матеріалу, передбаченого програмою, його свідомого
засвоєння, забезпечує наукове підґрунтя знань, навчає учнів мислити
діалектично, сприяє розвитку особистих якостей.
Отже, вважаю, що справедливим буде твердження про те, що пріоритетом
формування соціально-трудових компетентностей школярів є система
особистісно зорієнтованого навчання, яка дозволяє реалізувати природні
можливості та здібності учня. Маркерами оптимальної організації навчального
процесу стали такі показники: правильна мотивація, вдало організована
самостійність, передбачена рефлексія і спрямування всього процесу навчання на
позитивну Я-концепцію («Я прагну…», «Я знаю…», «Я вмію…», «Я створюю…»
тощо).
Отже, особистісно орієнтований підхід до навчання спрямований на
розвиток соціально-трудових компетентностей та характеризується визнанням
індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної дитини, її розвитку не як
колективного суб'єкта, а як індивіда, наділеного своїм неповторним суб’єктним
досвідом життя.
Відповідно,
реалізація
теми
формування
соціально-трудових
компетентностей учнів забезпечує володіння знаннями та досвідом у сфері
громадянсько-суспільної діяльності, у соціально-трудовій сфері, сфері сімейних
стосунків та обов’язків, у питаннях економіки та права, у галузі професійного
самовизначення. Дана складова передбачає також: уміння аналізувати ситуацію
на ринку праці, діяти відповідно до особистої та суспільної вигоди, володіти
етикою трудових та громадських взаємин. Учень отримує мінімально необхідні
для життя та адаптації в сучасному суспільстві компетентності, потреби
285

ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, у
підприємницьку діяльність.
Своєрідною перевіркою ефективності означеної методики вважаю
підвищення рівня навчальних досягнень вихованців, активна участь учнів у
позакласній та позашкільній гуртковій роботі, у творчих конкурсах, виставках,
олімпіадах. Старшокласники зі формованими соціально-трудовими вміннями
вдало організовують власну життєву та трудову діяльність, оцінюють власні
професійні можливості та володіють здатністю співвідносити їх із потребами
ринку праці.
Переконаний, що справжній педагог повинен працювати на майбутнє,
випереджаючи його. Компетентність школяра може розвивати тільки
професійно-компетентний учитель, тому моїм педагогічним кредом є вислів
«підготуй учня, у якого ти зможеш навчитись сам».
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Додаток 1
Діяльність учнів та учителя на уроці у процесі компетентнісно
орієнтованого навчання
На уроці учні мають:
–
вирішувати
проблеми,
застосовувати власний досвід;
– займатися самонавчанням;
– працювати з різноманітними
базами даних, документацією;
– здобувати інформацію;
– мати власну думку;
– розуміти думку інших;
– оцінювати життєву ситуацію;
– раціонально застосовувати знання
та навички;
– оцінювати вчинки;
– співпрацювати з учнями та
дорослими;
– приймати рішення;
– вміти дійти загальної згоди;
– працювати в групах;
– вміти організувати власну працю;
– нести відповідальність за вчинки

Діяльність учителя
повинна бути спрямована на:
– використання в роботі інтерактивних
технологій;
– проведення нестандартних уроків;
– організацію дослідницької праці;
–
стимулювання
самонавчальної
діяльності учнів;
– відслідковування динаміки розвитку
учнів;
– пропаганду науки і культури;
– добір завдань, які потребують
застосування додаткових джерел
інформації;
– проведення консультацій із пошуку
необхідної інформації;
– навчання засобам складання планів,
написанню
конспектів,
вмінню
виділяти головне;
– підготовку завдань творчого
характеру;
– стимулювання висловлення власної
думки;
– застосування діалогічних методів
праці;
– розробку завдань різного рівня;
– створення проблемних ситуацій;
– введення методів самооцінювання та
взаємоперевірки;
– організацію роботи в парах та групах
змінного складу
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Додаток 2
Відмінності традиційного та компетентнісного навчання
Традиційне навчання
Компетентнісне навчання
Наука – основа змісту навчання – Наука – основа змісту навчання –
розглядається як збір фактів, понять, розглядається
як
збір
законів і теорій
загальнолюдського досвіду вирішення
проблем
Вивчення «основ наук» є основною і Вивчення «Основ наук» є засобом
самодостатньою ціллю навчального розвитку
готовності
вирішувати
процесу
життєві проблеми з використанням
принципів наукового мислення
Учитель ставить питання «Що?» і Учитель ставить питання «Для чого?»
«Чому?» і відповідає на них разом із і «Як?» і відповідає на них разом із
учнями
учнями
Методи і форми навчання залежать Методи
і
форми
навчання
від
навчального
(предметного) використовуються
як
самостійні
змісту
засоби
досягнення
певних
педагогічних цілей
Застосування
знань
і
вмінь Застосування
знань
і
вмінь
обмежується
навчальними здійснюється в
життєвих
(або
ситуаціями
наближених до життєвих) ситуаціях
Основний
результат
навчання: Основний
результат
навчання:
знання, вміння, навички, цінності
осмислений досвід діяльності
Життєвий
досвід
формується Життєвий контекст і формування
стихійно, за межами навчального життєвого досвіду вводяться у рамки
процесу
навчального процесу як його значимі
елементи
Накопичується
і
осмислюється Накопичується і осмислюється досвід
досвід
вирішення
навчальних вирішення життєвих завдань
завдань
Оцінюється накопичений багаж для Оцінюється здатність застосувати
дидактичних одиниць
накопичений багаж дидактичних
одиниць у різних ситуаціях
Школа відводить людину від Школа готує людину до вирішення
вирішення
важких
життєвих життєвих проблем
проблем у сферу, близьку до «чистої
науки»
Школа навчає людину покладатися Школа навчає людину покладатися на
на свою пам'ять
свою самостійність
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Додаток 3
Можливості інформаційно-комунікаційних технологій

Мультимедійні
презентації

Робота над
проектом

Профорієнтаційна
робота

Конструювання

Інтернет –
ресурси
Можливості
інформаційнокомунікаційних
технологій
Графічна
підготовка

Винахідницька
діяльність

Формування
технічного
мислення
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Додаток № 4
Сукупність методів, що використовуються у проектній діяльності учнів

Проектна
діяльність

Дослідництво

Пошук

Науковий метод

Дискусії та
евристичні бесіди

«Мозковий
штурм»

Рольові ігри

Рефлексія
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Додаток 5
Відсоток учнів із високим та достатнім рівнем навчальних досягнень
5-ті класи 2011/12 навчальний рік

1 й семестр

2 й семестр

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

5-А

5-Б

5-В

5-Г

6-ті класи 2012/13 навчальний рік

1 й семестр

2 й семестр

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
6-А

6-Б
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6-В

6-Г

Додаток 6
Зайнятість учнів у гуртках технічного профілю
2011 – 2012 н.р. 5-ті класи. Всього – 117 учнів

86

18
13

школа

місто

не відвідують

2012 – 2013 н.р. 6-ті класи. Всього – 117 учнів

76

23
18

школа
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СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ
Фурман Віра Костянтинівна, завідувач кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО,
ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ТА ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДІВ У
ЗМІСТІ ШКІЛЬНОЇ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ
В умовах модернізації шкільної суспільствознавчої освіти вчителю
суспільних предметів не тільки важливо, але й необхідно володіти
компетенціями, що дозволяють виявити інноваційну гнучкість. Питання
модернізації суспільствознавчої освіти відображено у працях К. Баханова,
А. Булди, О. Пометун, Ф. Турченка, О. Турянської, О. Удода та багатьох інших.
Зміни в завданнях, змісті та організації суспільствознавчої галузі досліджувалися
науковцями Т. Ладиченко, О. Пометун та ін. Вимоги підготовки якісно нової
генерації вчителів, які уміють і готові працювати в умовах швидкоплинних змін
відображено у працях О. Глузмана, Л. Нечипоренко, В. Сагарди. Вивченням
проблеми підготовки майбутніх учителів (зокрема – методичної) опікуються В.
Гриньова, М. Коган, О. Рудницька, А. Старєва та інші. Однак обґрунтування
сутності та особливостей методичної підготовки майбутнього вчителя під кутом
його готовності до роботи в умовах інноваційних процесів у шкільній
суспільствознавчій галузі ще не стало предметом окремого ґрунтовного
наукового дослідження.
Н. Зеленко методичну підготовку вчителя розуміє як процес формування в
педагогів відповідних знань, умінь та навичок, котрі забезпечать їм можливість
проектувати та здійснювати освітній процес. Предметно-методична підготовка є
складовою професійної підготовки вчителя.
В. Луговий визначає її як знання предмета і способів його засвоєння учнями.
На думку В. Земцової, основою предметно-методичної підготовки є сукупність
функціональних і структурних компонентів, взаємодія яких породжує
інтегративну якість учителя – методичну готовність.
Дослідницею І. Нікішиною пропонується модель методичного розвитку
вчителя, яка передбачає певне соціально-професійне середовище, що забезпечує
інтенсивні новоутворення в свідомості вчителя та містить такі етапи: пошук
своєї позиції, коли педагог усвідомлює, що ефективність його діяльності
залежить від продуктивності власних рішень; своєрідний зовнішній і внутрішній
професійний діалог – критичний аналіз різних варіантів розв’язання конкретного
педагогічного завдання; «вибір пріоритету», побудова основ власного
авторського варіанту навчання суспільствознавчих дисциплін на основі
зіставлення традиційних схем педагогічної діяльності з її інноваційними
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взірцями; ситуація «відмови від стереотипів» – рефлексія власного досвіду,
обґрунтування й апробація власної методичної системи.
Для розуміння сутності методичної підготовки вчителя до роботи в умовах
інноваційних процесів у шкільній суспільствознавчій освіті скористаємось
принципом системності, згідно з яким методична підготовка розглядається як
багатоелементна структура, що складається з мети (прогнозованих результатів
навчання) і завдань; змісту, принципів його відбору і структурування;
методичного забезпечення викладання (методів, форм, засобів); системи
оцінювання методичної готовності вчителів-суспільствознавців та з часом
конкретизується у їх професійній діяльності.
Методична підготовка вчителів до роботи в умовах інноваційних процесів у
шкільній суспільствознавчій освіті є складовою професійної підготовки вчителясуспільствознавця,
що
поєднує
теоретичний
(методики
навчання
суспільствознавчих дисциплін, спецкурси, спецсемінари з методики, самостійну
роботу вчителя) та практичний (проходження різних видів педагогічних практик)
компоненти, а також ураховує сучасні тенденції розвитку шкільної освітньої
галузі «Суспільствознавство» та інноваційні тенденції, що відбуваються в
системі загальної середньої та вищої освіти України. У процесі методичної
підготовки вчителя до роботи в умовах інноваційних процесів у шкільній
суспільствознавчій освіті вчитель проходить кілька етапів (зміни позицій):
«отримувача» знань про зміст, особливості, традиційні та новітні технології
навчання суспільствознавчих дисциплін, «пошукача» (дослідника) характерних
форм, методів та засобів навчальної діяльності школяра та «реалізатора»
методики навчання учнів предметів суспільствознавчої галузі в ході педагогічної
практики.
Серед компонентів методичної підготовки вчителя до роботи в умовах
інноваційних процесів у шкільній суспільствознавчій освіті ми визначаємо такі:
теоретична підготовка вчителя; теоретико-практична підготовка, що реалізується
у ході самостійної роботи, навчальних екскурсіях і консультаціях, тренінгах (її
зміст складають методичні знання й навички наукового дослідження,
формування предметних компетенцій школярів на уроках і позакласних заходах
суспільствознавчого спрямування); практична підготовка вчителів, що
здійснюється під час педагогічної практики, у ході самостійної роботи, на
методичних семінарах, навчальних екскурсіях і консультаціях (її зміст складають
методичні вміння формування і розвитку учнівських компетенцій на уроках і
позакласних заходах та навички їх наукового дослідження).
Система методичної підготовки вчителів до роботи в умовах інноваційних
процесів у шкільній суспільствознавчій освіті передбачає організаційні форми
навчання, спрямовані на: 1) набуття вчителями знань; 2) оволодіння навичками й
уміннями; 3) контроль знань, навичок і вмінь. Також виокремлюємо самостійну
роботу, спрямовану на формування самоосвітньої компетентності вчителя, як
фундаменту професійного зростання, формування в нього соціально цінних і
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професійно-значущих якостей. Аналіз наукової літератури дозволив нам
класифікувати методи підготовки вчителя за джерелами навчання: комунікативні
методи, що охоплюють методи й процедури контакту вчителя з безпосереднім
джерелом знань; текстологічні методи, що передбачають методи набуття знань
фахових документів (навчальних планів і програм, методичних листів МОНМС
України тощо) і фахової літератури (монографій, підручників, навчальних
посібників, методичних рекомендацій, науково-методичних статей).
Комунікативні методи поділяються на пасивні й активні: у перших провідна
роль належить методисту; в активних методах ініціатива належить вчителю.
Активні методи поділяються на групові (мозковий штурм, круглий стіл, ділові
ігри тощо) та індивідуальні методи (анкетування, інтерв’ювання, вільний діалог,
експертні ігри тощо).
До необхідних організаційно-технологічних умов якісної підготовки
вчителя до роботи в умовах інноваційних процесів у шкільній суспільствознавчій
освіті ми відносимо: введення у процес професійної підготовки курсів та
спецкурсів з методик навчання предметів шкільної освітньої галузі
«Суспільствознавство»; забезпечення інтегративності системи методичної
підготовки вчителя; введення до змісту професійно-педагогічних дисциплін тем
з питань інноваційного розвитку та інноваційних тенденцій в освіті. В основу
сучасної методичної підготовки вчителя, згідно з дослідженнями А. Старєвої,
повинні бути покладені системний, компетентністний, особистісно
зорієнтований та діяльнісний підходи.
Згідно з системним підходом, учитель, що працює в інноваційному
освітньому середовищі, повинен володіти такими компетенціями, як: збір
інформації (системно збирати інформацію і використовувати різноманітні
джерела при підготовці до уроків); формування концепцій (створювати базисні
моделі, формувати концепції, висувати гіпотези та ідеї на основі зібраної
інформації; визначати загальну картину процесу; виявляти тенденції, розкривати
причинно-наслідкові зв’язки); концептуальна гнучкість (виявляти й оцінювати
можливі варіанти при плануванні і прийнятті рішень; одночасно тримати в
пам’яті кілька варіантів розв’язків, порівнюючи їх в основному з недоліками).
Основними компонентами готовності вчителя суспільствознавчої галузі до
роботи в умовах інноваційних тенденцій в освіті у контексті особистісно
зорієнтованого підходу є: розуміння оточення (використання «відкритих» і
«закритих» питань, констатація і переказ своїми словами почутого для того, щоб
зрозуміти ідеї, переконання і почуття співрозмовників; уміння бачити проблеми
очима учнів); управління взаємодією (залучення інших, створення груп, члени
яких розуміють спільність мети і завдань; уміння планувати і реалізувати спільну
науково-дослідницьку і навчальну роботу з учнями, колегами; вміння
організовувати успішну самостійну діяльність учнів); передача ідей та знань
(виклад думки зрозуміло та захоплено, так що співбесідники чи аудиторія легко
розуміють сутність повідомлення; ефективне використання різноманітних
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допоміжних прийомів – технічних засобів, візуальних контактів, символів);
прагнення до удосконалення (допомога учням чіткіше уявити власні достоїнства
і недоліки, допомога їм у навчанні і подоланні труднощів, що виникають у
процесі навчання).
Відповідно до діяльнісного підходу, діяльність є основою, засобом і
вирішальною умовою розвитку особистості та її оточення. Такий підхід
передбачає передусім навчання вчителя адекватного визначення мети й
планування інноваційної діяльності, свідомої її організації, регулювання,
здатності об’єктивного контролю, оцінки й аналізу її результатів; вміння
організовувати власну й учнівську діяльність, реалізовувати нові плани та ідеї.
Особливого значення у процесі методичної підготовки вчителя надається
компетентнісному підходу, сутність якого полягає у спрямуванні навчального
процесу на набуття майбутніми вчителями важливих професійних компетенцій,
тобто загальних здатностей особистості, необхідних для виконання педагогічної
діяльності. Компетентність ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих
завдяки навчанню, та є показником успішності останнього. Залежно від ступеня
компетентності вчителя він може володіти такими якостями: прагнення до
досконалості, тобто орієнтири на високі внутрішні стандарти, що ставить перед
майбутнім учителем високу, але досяжну мету в умовах роботи в інноваційному
навчальному середовищі; прагнення виконувати роботу краще і творчо, бажання
постійного удосконалення, підвищення ефективності; постійне зіставлення
досягнутого результату з очікуваними результатами, державними стандартами.
Реалізація сучасних освітніх завдань, що ставить перед учителем
суспільствознавча галузь, залежить від модернізації його методичної підготовки,
професійної майстерності, творчого ставлення до власної праці в контексті
запровадження сучасних інновацій, пов’язаних здебільше зі світовими
інтеграційними процесами та відповідними змінами, що відбуваються в
українській вищій та середній освіті.
Отже, методична готовність майбутнього вчителя суспільних предметів до
роботи в умовах інноваційних процесів у шкільній суспільствознавчій освіті – це
сутнісна характеристика комплексної методичної підготовки, яка є складником
професійної підготовки (загальнопедагогічної і предметно-методичної)
особистісно, ціннісно-орієнтованого характеру, що ґрунтується на основі
системного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного і компетентнісного
підходів та характеризується сформованістю у вчителів мети, мотивів,
відповідних компетенцій навчання учнів суспільствознавчих дисциплін та
проведення відповідних уроків з урахуванням новітніх педагогічних тенденцій і
методичних розробок.
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відділу

освіти

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО
ПРОСТОРУ
Реформування загальної середньої освіти, перехід на новий зміст, структуру
освіти супроводжується використанням у навчально-виховному процесі нового
покоління підручників і навчальних посібників, запровадження державної
атестації випускників навчальних закладів і зовнішнього незалежного
оцінювання, інноваційною діяльністю навчальних закладів і педагогічних
працівників, іншими нововведеннями в галузі освіти. Тому значно розширилися
функції та завдання діяльності методиста, який координує методичну роботу з
вчителями суспільних дисциплін. В сучасних умовах методична робота
розглядається як система з основними її ознаками організаційного та науковометодичного забезпечення неперервного духовного та професійно-творчого
розвитку особистості педагогічного працівника та має інноваційний характер.
Методична діяльність з учителями суспільних предметів спрямована на
вдосконалення їх професійної компетентності шляхом упровадження
інноваційних технологій і передбачає такі завдання: забезпечення додержання
вчителями освітніх стандартів через реалізацію навчальних програм для
профільного навчання; розвиток ініціативи, стимулювання творчого пошуку і
професійного зростання педагогів; освоєння і впровадження в навчальновиховний процес новітніх технологій, педагогічного досвіду; організація
навчально-виховного процесу на основі моніторингових досліджень, проведення
експертизи результативності сформованої вчителем педагогічної системи. Тому
основним змістом моєї роботи як методиста є: вивчення нормативних
документів, вивчення, узагальнення й упровадження в практику педагогічного
досвіду, системне вивчення та аналіз навчальних програм, підручників,
посібників, методичних рекомендацій, педагогічної преси, постійне
ознайомлення педагогів із новими досягненнями психолого-педагогічних наук і
методиками викладання навчальних предметів, надання практичної допомоги
вчителям суспільних предметів з питань удосконалення педагогічної
майстерності, розширення теоретичних знань, оволодіння новими методами і
прийомами навчання і виховання, вивчення та аналіз рівня навчальних досягнень
учнів, труднощів в опануванні навчальним матеріалом, вироблення рекомендацій
щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу та багато іншого.
Охопити всі питання одразу неможливо без чіткої організації праці
методиста. Необхідне таке планування роботи, яке дало б можливість проводити
роботу систематично, плануючи на перспективу: яке питання і коли буде
вивчатися, розглядатися і контролюватися, коли і як будуть проводитися
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методичні заходи. Форма планування може бути найрізноманітнішою, але
обов’язково зручною. Я включаю такі розділи (чи блоки): перспективний план,
який має декілька розділів відповідно до напрямків роботи; вивчення,
узагальнення і впровадження в практику педагогічного досвіду (складаю на 3
роки). Цей розділ показує, на якому етапі роботи знаходиться узагальнення
досвіду роботи вчителя. У розділі «Система роботи опорних шкіл» розкривається
система роботи опорних шкіл району та проведення на їх базі методичних
заходів. План-графік аналітичної діяльності включає питання, що будуть
вивчатися протягом року, об’єкти перевірки, форми контролю , вказані
управлінські рішення з кожного питання.
На основі цього плану щорічно складаю циклограму роботи на навчальний
рік. Вона конкретизує зміст роботи на місяць за різними напрямками плану, дає
можливість складати помісячний план, вносити зміни та доповнення в
методичну роботу, тримати на постійному контролі навчально-виховний процес
у школах. У кінці навчального року за накопиченими матеріалами легше робити
аналіз та планувати роботу на майбутнє.
В основу планування покладено такі пріоритетні напрямки методичної
роботи з вчителями суспільних предметів: підвищення компетентності педагогівсуспільників району, організація самоосвіти, удосконалення рівнів викладання
курсів історії, правознавства базовими, профільними, експериментальними
програмами, діагностика діяльності вчителів, вивчення рівня професійної
компетентності вчителів, характеристика окремих елементів педагогічної
діяльності, вивчення труднощів у роботі, використання нових інформаційних
технологій у навчально-виховному процесі, інтерактивних методів навчання,
створення банку інформації про творчі знахідки вчителів району.
Проблема, над якою працюють учителі суспільних предметів районного
методичного об’єднання, – «Упровадження новітніх технологій навчання з
метою підвищення ефективності сучасного уроку та формування особистості
учня».
Метою діяльності з реалізації теми є:
 активізація творчого потенціалу вчителів;
 забезпечення професійного, культурного і творчого зростання педагогів;
координація навчально-виховної роботи вчителів та організація їхньої взаємодії
в педагогічному процесі;
 ознайомлення вчителів суспільних дисциплін з сучасними прийомами та
методами навчально-виховної роботи;
 упровадження в практику інноваційних технологій навчання, форм і
методів роботи на уроці та в позаурочний час;
 організація тренінгів з оволодіння інноваційними технологіями;
 забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання
нормативних вимог до навчання і виховання учнів;
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 організація самоосвіти вчителів;
 об'єктивне оцінювання роботи вчителів шляхом моніторингових
відстежень
У загальноосвітніх навчальних закладах району працює 80 учителів
суспільних предметів, з яких вищу категорію мають 35 учителів, першу – 15,
другу – 18, «спеціалістів» – 14. Звання «старший учитель» мають 9 педагогів,
«учитель-методист» – 4. Методична робота спрямована на допомогу
педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку,
удосконалення і підвищення професійного рівня, активізації їх творчого
потенціалу. У рамках опрацювання проблемного питання та відповідно до
структури методичної роботи у 2013-2014 навчальному році на базі методичного
кабінету діяли як традиційні форми методичної роботи (методичне об’єднання,
семінари-практикуми, школа молодого учителя), так і нетрадиційні: мобільна
творча група, школа педагогічного досвіду, майстер-клас Сичик О. В., школа
педагогічної майстерності, опорна школа з історичного краєзнавства.
Створення мережі методичної роботи з педагогічними кадрами базується на
діагностичній основі з урахуванням рівня професійної компетентності педагогів
та їх потреб. Діагностична функція системи методичної роботи реалізується
через регулярне вивчення рівня компетентності управлінських та педагогічних
кадрів, ефективності проведення навчально-виховних занять, рівня навчальної
діяльності учнів, вивчення стану організації методичної роботи з учителями
суспільних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах. Як і в попередні
роки, особлива увага акцентується на діяльності методичного об’єднання
учителів. На засіданнях розглядаються питання стану та перспектив навчання
суспільних предметів у світлі вимог нового державного стандарту. Звертається
увага на нові підходи до організації різних типів уроку, практикуються
інтерактивні вправи з учителями: метод «коло ідей», «відкритий мікрофон»,
«аркуш ходить колом», «поділюся досвідом», моделювання ситуативних вправ.
Набрали нового змісту творчі звіти учителів, «методичний вернісаж», аукціон
показових уроків, творчий портрет учителя, ярмарок педагогічних ідей,
педагогічні читання, виїзний семінар, екскурсія.
Варто відмітити належний методичний рівень організації та проведення
семінарів-практикумів учителями. На заняттях семінару-практикуму в
Городищенській ЗОШ І-ІІІ ступенів продемонстровано відхід від суто
інформаційних форм роботи з педагогами та надання переваги навчальним та
інтерактивним методам: учителі суспільних предметів опрацювали теми
«Науково-методична готовність учителя до викладання історії у 5 класі»,
«Адаптація п’ятикласників до навчання в середній ланці школи»; робота в групах
«Методика роботи з текстом підручника для 5 класу», моделювання уроку
«Використання історичного кіно на уроках історії» (мультимедійна презентація).
Завершився семінар-практикум вправою «Аркуш ходить колом» (Якого досвіду
ви набули на сьогоднішньому засіданні?).
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Обрана структура методичної роботи дозволяє успішно вирішувати
проблему підвищення рівня професійної компетентності учителів, що зумовлює
позитивні зміни рівня якості освіти учнів. Зміст роботи скерований на
організацію ефективної педагогічної діяльності вчителів, розвитку їх творчої
індивідуальності.
На засіданнях методичних формувань практикуються інтерактивні форми
роботи з педагогами, на яких розглядаються шляхи модернізації організації
навчально-виховного процесу. Змістовно та організовано проведені заняття в
Школах педагогічного досвіду (керівник Кочупалова М. А.), молодого вчителя
(керівник Оксенчук О. Я .), педагогічної майстерності (керівник Іванісік О. В.),
майстер-клас (керівник Сичик О. В.). Слухачі ШПД підготували черговий номер
історичного альманаху «Амфора творчості». Члени ШМВ оформили матеріали
педагогічних читань «На шляху до вічного Шевченка». Підготували презентації
за підсумками занять учасники школи педагогічної майстерності та майстеркласу.
На районному етапі конкурсу-ярмарку педагогічних ідей було представлено
18 робіт. Члени експертної комісії засвідчили наявність практичної
спрямованості поданих на конкурс робіт, позитивну динаміку якості
представлених матеріалів.
Учителі суспільних предметів приймають активну участь в заходах з
відзначення історичних дат календаря та конкурсах. Долучилися до активної
участі у Всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі «Лелека»
учителі суспільних предметів району.
Варто відзначити роботу з обдарованими дітьми вчителів Берчак Н. Д.,
Кочупалової М. А. (Квасилівський НВК), Процюк Н. І. (Білокриницька ЗОШ
І-ІІІ ст.), які підготували призерів обласних турнірів та олімпіад з історії і
правознавства. Призерів обласного етапу МАН підготували Лустюк Ю. А.
(Шубківська ЗОШ І-ІІІ ст.), Скляр О. Л. (Зорянський НВК «школа-гімназія»),
Куцюк Н. П. (Колоденська ЗОШ І-ІІІ ст.), Федитник А. А. (Квасилівський НВК
«школа-ліцей»). Усього підготовлено 5 обласних призерів та 6 призерів обласної
МАН.
Чільне місце в організації методичної роботи з вчителями суспільних
предметів займає система діяльності щодо виявлення, обліку, узагальнення і
поширення педагогічного досвіду. З цією метою проводяться презентації
методичних розробок, аукціони відкритих уроків,слайд-презентація досвіду
роботи учителів. Серед форм індивідуальної роботи практикуються
індивідуальні консультації, співбесіди, підготовка інформаційно-методичних
бюлетенів та інструктажів.
Пріоритетними напрямками роботи з педагогічними кадрами є забезпечення
умов для зростання і творчого розвитку педагога, організація безперервної
наукової освіти кожного, формування його активної позиції, спонукання до
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науково-дослідницької роботи, вивчення та впровадження нових освітніх
технологій.

Фідря Олег Григорович, учитель Рівненської гімназії «Гармонія»
ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ОСНОВІ
ІНТЕНСИВІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
УЧНІВ
За сучасними уявленнями модель навчально-виховного процесу (НВП)
складається з трьох субмоделей: дидактичної, психологічної та комунікативної.
На жаль, друга та третя субмоделі досі не розроблені таким чином, аби будь-який
учитель зміг вільно їх конструювати. На сьогоднішній день переважно
використовується дидактична субмодель. При її застосуванні головними
причинами невдач учителя є те, що він не використовує всі елементи структури
або ж допускає невалідність (невідповідність) елементів.
Відомо, що ціль визначає зміст. До речі, кожен із його видів має певний
спосіб засвоєння. Так, зміст, що відповідає за досвід ціннісно-емоційної
діяльності, виконує функції формування цінностей і світогляду, а також виховну
і може бути засвоєний учнями лише через емпатію, співпереживання та
рефлексію.
Розвитком особистості опікується психологія. Зрозуміло, що без неї
переорієнтувати дидактичний процес таким чином, щоб він забезпечував нову
мету освіти, неможливо. Аби зрозуміти нові підходи до побудови НВП,
необхідно хоча б поверхнево розглянути відношення між психологією та
дидактикою.
У 20-30 роки ХХ ст. головною проблемою радянської влади був розвиток
народного господарства, тому перед освітою постало завдання масової
підготовки кадрів із мінімальним рівнем освіти. Навчальний процес розглядався
як передача знань від учителя до учнів. Розвиток останніх розумівся як їх
здатність запам’ятати та відтворити інформацію, яку їм повідомляв учитель.
Тобто психічний розвиток ототожнювався з розвитком пам’яті, а діяльність учнів
носила репродуктивний характер (слухати, запам’ятовувати, відтворювати за
зразком). Серед засобів навчання панівне становище зайняв підручник (після
того, як його разом з оцінками, формою та іспитами повернули в школу).
Основним завданням методики стала розробка словесних методів передачі
інформації. Психологія, після сумнозвісної постанови 1936 р., яка засудила
педологію, перетворилася на науку, що обслуговувала дидактику, яка на той час
боролася з буржуазними впливами (гельштатом, бихейвіоризмом).
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У післявоєнний період, час переходу до загальної освіти, основне її завдання
зводилося не тільки до навчання кадрів для народного господарства, а й
підготовки частини учнів до навчання у старших класах. У цей час дидактами
було розроблено ідею про розвиток окремих здібностей учнів (математичних,
філологічних, лінгвістичних та ін.), методистами – методи формування та
розвитку розумових здібностей учнів у ході засвоєння змісту навчального
матеріалу та методику використання технічних засобів навчання (ТЗН). Зросла й
роль шкільної психології. На основі поглядів А. С. Рубінштейна, який на той час
був незаперечним авторитетом, психологи зосередили свої зусилля на уточненні
поняття «розвиток», досліджували вікові особливості засвоєння матеріалу,
закономірності формування вмінь і навичок та психологічних прийомів
стимулювання переважно через почуття обов’язку та страх покарання.
Погляд на навчальний процес і роль у ньому вчителів та учнів, по суті, не
змінився. Його розуміли як передачу вчителем певного об’єму інформації про
предметний зміст учням та навчання їх певним розумовим діям. Учень засвоював
(завчав) поданий у готовому вигляді предметний матеріал та опановував
розумові дії шляхом їх використання у типових умовах. Досягненням цього
періоду можна вважати перші цілісні дидактичні моделі навчального процесу.
Однак шкільна психологія продовжувала забезпечувати дидактичні завдання
освіти, хоча на той час не було створено жодної коректної моделі психологічного
розвитку школярів, що й гальмувало розвиток самої дидактики.
Поряд із «офіційними поглядами» паралельно існували й неофіційні. Так, у
70-х рр. набувають поширення нові погляди на розвиток учнів та їх навчання,
сформовані А. Н. Леонтьєвим, – «теорія діяльності». На їх основі психологи
починають розробку таких нових напрямків, як формування мотивації,
періодизації розумового розвитку учнів, прийомів поетапного формування
розумових дій тощо. Зважаючи на це, розвиток дитини тепер сприймається не як
процес набуття знань, умінь та навичок, а як процес розвитку мислення, відомий
під назвою «розвивальне навчання». У подальшому воно оформилося у два
основні напрямки, які, проголосивши метою навчання розвиток мислення учнів,
сприяли формуванню теоретичного (за Ельконіним – Давидовим) та емпіричного
(за Н. Мечинською) типів узагальнення. Методика в цей час також мала ряд
важливих досягнень: було створено структуру навчально-виховного процесу та
розроблено теорію методів навчання (за І. Лернером).
У цей період між психологами та дидактами виникла, за влучним висловом
В. І. Панова, «методологічна розвилка» щодо розуміння сутності та мети
навчального процесу (освіти в цілому), місця в ньому вчителів та учнів, а також
взаємовідносин між ними.
Зважаючи на викладене вище, в меті уроку потрібно планувати конкретні
зміни у психологічній сфері учня, тобто будь-яка діяльність може бути як
продуктивною, так і репродуктивною. Завдання вчителя при цьому –
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організовувати діяльність учнів таким чином, щоб вона перетворилася на
продуктивну.
Формування ІІІ та ІV типів мислення відбувається за допомогою
«розвивального
навчання».
Таким
чином,
застосовуючи
підходи
психодидактики, розвивальне навчання можна здійснювати «за Мечинською»
або «за Ельконіним – Давидовим». Різниця полягає лише у формуванні
емпіричного та теоретичного типів мислення, тобто формування мислення
людини відбувається через засвоєння нею тієї діяльності, якою вона займається.
Зміст діяльності більшості людей – вирішення конкретно-практичних
(емпіричних) завдань. У повсякденному житті людини значний відсоток
складають стандартизовані ситуації, для яких не варто застосовувати творчий
(креативний) підхід, тому в неї зазвичай формується саме емпіричний тип
мислення. Потреба в теоретичному типі мислення виникає в людини спонтанно,
тоді, коли вона потрапляє в нові для неї умови або мусить виконувати завдання,
з яким раніше не стикалася.
Усі види мислення взаємопов’язані між собою, а тому емпіричний тип
мислення є необхідним етапом розвиту мислення в цілому. На думку В. І. Панова,
означений тип мислення необхідний у ході підготовки кадрів чи професійної
орієнтації в певній діяльності, за необхідності опанування діяльністю в
стандартизованих умовах і ситуаціях, що повторюються.
Таким чином, у НВП є необхідність формувати як емпіричний, так і
теоретичний типи мислення. Доцільність вибору типу мислення, який учитель
формує в учнів або планує використати, визначається метою навчання на
кожному конкретному його етапі.
Робота з конструювання НВП, який забезпечує єдність усіх трьох підсистем
і організує продуктивну діяльність учнів у результаті чого відбувається розвиток
психологічної сфери учнів (у першу чергу мислення ІІІ та ІV типів), дуже
складна. Тому я вирішив поділитися матеріалом про конструювання вчителем
завдань, які здатні забезпечити рішення вище названих проблем. Перше, з чим
довелося стикнутися, це те, що тексти підручників не дають можливості вчителю
організувати таку роботу учнів: об’єм матеріалу, розкиданість наукових знань,
відсутність історичної інформації для організації творчої та ціннісної діяльності
школярів. Щоб забезпечити це, довелося розробити спеціальні носії інформації –
інтенсиви.
Завдання має певну структуру, до якої входять наступні структурні
елементи: умови (елементи ситуації, інформація), правила перетворення ситуації
та ціль (необхідна відповідь, результат, рішення).Умови, як правило, це
представлена в певній формі (текст, зображення, графік, карта) інформація, яка є
необхідною для вирішення завдання. Залежно від мети виконання завдання, вона
може бути знайомою/новою; достатньою/недостатньою тощо. Ціль (необхідна
відповідь, результат, рішення). Щодо форми рішення, то вона може бути задана
по-різному:
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- як кінцевий результат певної ситуації;
- як отримання нового знання;
- як встановлення певних зв’язків, співвідношень, взаємозалежностей
(причини, наслідки);
- як отримання нового досвіду.
Мета може бути задана і як запитання, на яке необхідно знайти відповідь.
Саме воно задає певні дії і формує тип мислення. Важливим у даному конструкті
є дієслово, яким задається процес пошуку рішення.
Порядок та механізм вирішення учнем завдання включає:
1) знайомство з умовою, фіксацію найбільш важливих для рішення
історичні факти (інформацію);
2) співвіднесення історичних фактів із наявними у рішенні знаннями та
необхідними діями;
3) вибір способу вирішення, тобто певної системи послідовних операцій
(процедур), що призведуть до позитивного результату, наприклад:
- учень намагається вирішити завдання «методом асоціацій», «методом
аналогій» або «методом перебору» відомих дій;
- у випадку, якщо в учня відсутній зразок для рішення, він шукає інший
спосіб (переформатування, комбінування, зміна альтернативи, генералізація
ідей);
4) процес рішення (практичні дії щодо реалізації обраного способу
вирішення) і отримання певного результату. На думку Беспалько, діяльність учня
повинна включати орієнтаційну (осмислення, пригадування, вироблення плану
дій), виконавську (конкретні дії), контрольно-перевірочну (співвідношення з
умовами. Еталоном) та корекційну (за необхідності) діяльність;
5) рефлексія результатів рішення (перевірка відповідності рішення умовам
завдання).
Рішення завдання може бути продуктивним або непродуктивним способом.
Слід розрізняти мету завдання як складового елемента завдання (мета для учня)
та мети використання даного завдання у навчально-виховному процесі (мета
вчителя, тобто доцільність виконання учнями даного завдання). Метою вчителя
може бути лише формування (зміни) якостей учня, зокрема їх розвиток,
задавання в роботі учня певного типу мислення. Готуючи завдання, вчитель
повинен організувати роботу в адекватній технології, передбачити рівень
навченості учня (його готовність до виконання даного завдання), дидактичний
процес (конкретні дії, які очікуються від учня) та організаційну форму роботи
(фронтальна, групова, індивідуальна).
Розвивальне завдання зазвичай містить проблемну ситуацію, тобто у такому
випадку мета завдання повинна розумітися як усвідомлена проблемна ситуація з
умовами (даними) та вимогою (метою, результатом діяльності). Зауважимо, що у
завданнях проблемного характеру, на відміну від інших видів завдань
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(наприклад, тренувальних), алгоритм досягнення невідомий і повинен
відкриватися самостійно.
Найбільш складним для вчителів є конструювання творчих завдань на
формування досвіду емоційно-ціннісної діяльності учнів. Найбільш
продуктивним способом вирішення даної проблеми є конструювання дилем,
тобто завдань, які містять проблему вимушеного морального вибору.

Пишко Олена Леонідівна, методист кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО,
Братасюк Наталія Петрівна, методист кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ
СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ В 2014-2015 Н. Р. («КРУГЛИЙ СТІЛ»)
Однією з нагальних проблем шкільної суспільствознавчої освіти в Україні
сьогодні є реалізація Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти, який набув чинності з 2013-2014 навчального року. У цьому
нормативному документі заявлено, що державний стандарт в сфері середньої
освіти «ґрунтується на принципах особистісно орієнтованого, компетентнісного
і діяльнісного підходів, які реалізовані в освітніх галузях і відображені в
результативних складових змісту базової та повної загальної середньої освіти».
Історія України. Всесвітня історія
У 2014-2015 навчальному році учні 5-6 класів навчатимуться за навчальною
програмою з історії для 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Київ,
2012), яка почала реалізовуватися у 2013-2014 н. р.
Курс «Історія України» (Вступ до історії) у 5 класі вивчається за чинними
рекомендаціями, що містяться у листі Міністерства освіти і науки України № 1/9368 від 24.05.2013 «Про організацію навчально-виховного процесу в 5-х класах
загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній
школі» (додатки 1-2).
Загальний обсяг навчального часу становить 35 годин, із них 1 година –
резервний час, який може бути використаний для організації різноманітних форм
навчальної діяльності: екскурсій, дослідницької діяльності учнів, роботи з
додатковими джерелами інформації, корекції та узагальнення знань.
Інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України» у 6-му класі (1 година
на тиждень) вивчатиметься згідно з рекомендованими Міністерством освіти і
науки України підручниками:
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1. Всесвітня історія. Історія України. Підручник для 6 класу
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бандровський О. Г., Власов В. С.).
2. Всесвітня історія. Історія України. Підручник для 6 класу
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Пометун О. І., Мороз П. В.,
Малієнко Ю. Б.).
В основу побудови змісту й організації процесу навчання історії в 5-6 класах
покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом
навчання предмета є сформовані певні компетентності учнів. Їх сутнісний опис
подано в програмі у розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів».
Програмою передбачено обов’язкове проведення уроків узагальнення та
тематичного оцінювання наприкінці вивчення тем у 6-му класі.
Для учнів 7 – 11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться
у листі Міністерства освіти і науки України від 01.06.2012 № 1/9-368 «Щодо
інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний
збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1722, 2012 р.).
Якщо за рахунок варіативної складової збільшено кількість годин на
предмет, то у тематичному плануванні, вчитель самостійно вирішує питання
щодо збільшення кількості годин на вивчення тих чи інших тем у порівнянні з
передбаченими навчальною програмою.
При плануванні роботи курсів за вибором та факультативів керуватися
програмами, рекомендованими МОН України і вміщеними в Збірнику
навчальних програм курсів за вибором для суспільно-гуманітарного напряму до
профільної підготовки та профільного навчання (історія, право, філософія, етика)
у 3-х частинах (Поліграф-книга, 2010).
Включення краєзнавчого компоненту у зміст шкільного курсу історії
визначається важливим напрямком у розвитку змісту шкільного курсу з
вітчизняної історії.
Вчена рада Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти (протокол № 5 від 12.09.2013 року) рекомендує програму курсу «Історія
рідного краю» (5-11 класи) для загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської
області (автор – Мисан В. О.).
Основу запропонованої програми курсу складає історія Рівненщини.
Мета курсу – розкрити особливості історії Рівненщини на різних етапах
розвитку краю.
Завдання курсу:
– ознайомити школярів Рівненщини з історією рідного краю як складовою
історії України;
– показати взаємовплив історичних процесів у краї і тих державних
утворень, до яких входила Рівненщина, їх єдність і відмінність на різних етапах
розвитку;
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– виховувати в учнів шанобливе ставлення до історії рідного краю, як
території, на якій проживали різні народи і зробили певний внесок у її розвиток;
– учити усвідомлювати минуле як певний досвід без якого немає
майбутнього і який є основою для подальшого розвитку;
– оберігати пам'ятки минулого, дбайливо ставитися до культурно-історичної
спадщини як основи духовності і культури.
Програма курсу «Історія рідного краю» укладена у вигляді двох концентрів:
пропедевтичного та основного (елементарного). Пропедевтичний (початковий)
курс історії рідного краю – «Мандрівка рідним краєм» вивчається у 5-6-х класах
загальноосвітньої 11-річної школи. Навчальний матеріал укладений за
тематичним принципом. Пропедевтичний курс з історичного краєзнавства в 5 кл.
основної школи вивчається як самостійний курс за рахунок годин шкільного
компоненту. Шестикласникам пропонується курс «Події і люди в історії краю».
Цей курс є логічним продовженням попереднього, що вивчався у 5 класі і
дозволить зосередити увагу школярів на окремих пам’ятках, подіях, діячах, що
увійшли до історичної скарбниці краю.
Програма основного (елементарного) курсу історії Рівненщини укладена за
хронологічно-тематичним принципом. Її змістовий компонент узгоджений із
програмою вітчизняної історії 7 – 11 класів і може вивчатися в контексті історії
України, або ж як окремий курс «Історія рідного краю» за рахунок годин
шкільного компоненту.
Автор програми рекомендує виділити на кожен рік навчання (річний курс)
мінімальну кількість годин – 17. За такого підходу пропедевтичний курс
складатиме 34 години, а основний (елементарний) – 85 годин. Сумарна кількість
годин, передбачених на 7 років навчання, становитиме 119 годин. Розподіл годин
за темами та видами діяльності здійснюється учителями самостійно.
У програмі подано критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії
рідного краю (див. портал «Освіта Рівненщини» спільнота «Вчителі історії»).
Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6-х класів проводиться
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від 21.08.2013
р. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень
учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти», учнів 7 – 11-х –
відповідно до наказу № 371 від 05.05.2008 р. «Про затвердження критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».
Перелік посібників, які можуть бути використані при вивченні суспільних
предметів, постійно оновлюється й друкується в щорічному інформаційному
збірнику Міністерства освіти і науки України та розміщуються на офіційному
веб-сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua) і веб-сайті Інституту
інноваційних технологій та змісту освіти: (www.iitzo.gov.ua).
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Правознавство
Розбудова правової держави, розвиток громадянського суспільства в Україні
ставить на порядок денний формування в молоді компетентності,
відповідальності, високої правової культури, нетерпимості до явищ, що
суперечать нормам моралі та права. Учнівській молоді необхідно дати знання
норм різних галузей права в межах, необхідних для їхньої суспільної діяльності,
сформувати ставлення до права як до носія ідеї справедливості, розвинути
внутрішню готовність до дотримання правових принципів і вимог правомірної
поведінки, сформувати навички застосування права в конкретних ситуаціях.
Важливо, щоб правові знання перетворились у міцні переконання школярів щодо
необхідності, справедливості правових норм та їхнє бажання дотримуватись цих
норм у будь-яких ситуаціях.
У 2014-2015 н. р. учні 9-х класів навчатимуться за програмою
«Правознавство. Практичний курс» (автори Пометун О. І., Ремех Т. О.) та
підручниками, рекомендованими МОН України:
• Пометун О. І, Ремех Т. О. Правознавство. Практичний курс: підручник
для 9 кл. – К., Літера ЛТД, 2009;
• Сутковий В. Л., Філіпенко Т. М. Правознавство. Практичний курс:
підручник для 9 кл. – К., Генеза, 2009;
• Наровлянський О. Д. Правознавство. Практичний курс: підручник для
9 кл. – К., Грамота, 2009.
При вивченні практичного курсу правознавства важливим є: опанування
учнями мінімальними практично значущими для них правовими знаннями;
усвідомлення й правильне застосування найбільш важливих юридичних понять і
термінів; розвиток навичок правомірної поведінки; засвоєння способів дії у
різноманітних життєвих ситуаціях; уміння аналізувати явища, процеси, ситуації
повсякденного життя з правової точки зору; вміння використовувати правові
знання для реалізації і захисту своїх прав та інтересів; формування внутрішньої
мотивації й активної громадянської позиції.
«Правознавство» як навчальний предмет у старшій школі має на меті
формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні засоби
впорядкування суспільних відносин, формування в учнів навичок діяти згідно з
нормами права у конкретних життєвих ситуаціях та використовувати набуті
знання у практичному житті.
Для 10 класів (рівень стандарту / академічний) на вивчення правознавства
відводиться 35 годин на рік (1 година на тиждень). Чинною є програма авторів
Котюка І. І. та Палійчук Н. Й.
Організація профільного навчання з правознавства буде здійснюватись в 1011-х класах за навчальною програмою «Правознавство. 10-11 класи (профільний
рівень)» (авт. Ремех Т. О., Ратушняк С. С.) та підручниками:
• Наровлянський О. Д. Правознавство: підручник для 10 кл.
загальноосвіт. навч. закл. (профільний рівень). – К.: Грамота, 2010;
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• Гавриш С. Б. Правознавство: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч.
закл.: проф. рівень / С. Б. Гавриш, В. Л. Сутковий, Т. М. Філіпенко. – К.: Генеза,
2011;
• Наровлянський О. Д. Правознавство: підручник для 11 кл.
загальноосвіт. навч. закл. (профільний рівень). – К.: Грамота, 2011.
Метою курсу «Правознавство» у профільних класах є формування в учнів
розуміння права як відкритої системи, що базується на невід’ємності суспільства
від держави, законів від повсякденного життя. Право представлене в курсі
елементом цілісного світу, що складається з понять, переживань і практичних
дій. Курс спрямований на розвиток правової і громадянської компетентності,
відповідних ціннісних орієнтирів, умінь, навичок школярів.
Під час вивчення правознавства в 2014-2015 н. р. учителям правознавства
рекомендуємо врахувати те, що ефективність навчання правознавства
досягається дотримуванням системи методичних умов, закладених у навчальний
процес.
Філософія
Вивчення філософії учнями загальноосвітніх навчальних закладів
(профільний рівень) розпочинається з історії філософії у 10 класі. Для
профільного навчання учнів 10-11 класів чинною є програма «Філософія» авторів
Огнев'юка В. О., Утюж І. Г., що розрахована на 70 годин (2 години на тиждень);
учитель самостійно визначається з кількістю годин до кожної теми.
Курс «Історія філософії» хронологічно та логічно відтворює розвиток
філософських знань. Відтак мова йде не про історію якоїсь однієї філософської
школи, а показано усю різноманітність філософських шкіл та напрямів, що,
насправді, є історією філософій. Специфіка історії філософії полягає в тому, що
її зміст переважно складає виклад поглядів, що відображають світосприйняття
відомих філософів.
Курс «Філософія» покликаний продовжити процес введення учнів у сферу
формування, функціонування і розвитку духовності, продукує знання з основних
проблем буття, мислення і пізнання. Як теоретична основа світогляду, філософія
відкриває учням перевірені багатовіковою практикою духовні орієнтири для
глибокого осмислення реальності. Цей курс дозволяє освоїти теоретичну і
методологічну інтелектуальну спадщину та неоціненний, найбагатший
категоріальний апарат, необхідний для успішної теоретичної і практичної
діяльності. Розглядаючи людину як рівновелику цінність, філософія покликана
бути саморефлексією в усвідомленні людиною змісту і цілей свого життя, долі
своєї нації та людської цивілізації.
Необхідною умовою формування світоглядної культури є активне
усвідомлення ідей системного, узагальненого характеру, які виникають на основі
сукупності знань, що їх набувають учні у школі. Високий рівень світоглядної
культури можна забезпечити тільки тоді, коли випускник школи здатний
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самостійно зробити найзагальніший висновок стосовно свого місця, ролі і
значення в світі. Тож важливішою формою навчання учнів є самостійна робота,
основою якої, відповідно до завдань курсу «Філософії», має стати вивчення
філософської літератури та інших джерел, в яких знайшли відображення
актуальні проблеми філософії.
Таким чином, головними складовими навчального процесу є розв’язання
завдань пізнавального характеру, а також виконання практичних робіт, що мають
бути спрямовані на розвиток в учнів самостійності мислення, формування вмінь
застосовувати набуті знання в житті.
Людина і світ
У старшій школі знання про взаємозв'язки людей і суспільства, про
моральний зміст культури та релігій, релігійні моральні цінності, історію та
основні засади світових релігій учні отримують під час вивчення навчального
предмета «Людина і світ», який з 2011-2012 навчального року став обов’язковим
для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає
опанування філософських, світоглядних знань інтегрованого узагальнюючого
характеру й має величезний виховний потенціал.
Для рівня стандарту, академічного рівня на вивчення предмета «Людина і
світ» відводиться 17 годин на рік (0,5 годин на тиждень), а профільного рівня –
35 годин на рік (1 година на тиждень). Чинними є програми: «Людина і світ. 11
клас (рівень стандарту, академічний рівень)» та «Людина і світ. 11 клас
(профільний рівень)» авторів Ладиченко Т. В., Бакки Т. В., Марголіної Л. В.
Предмету притаманний інтегративний характер. Він спрямований на
узагальнення знань, отриманих учнями з різних навчальних предметів
(літератури, історії, права, географії, біології, астрономії тощо) та досвіду,
набутого в процесі життєдіяльності дитини; освоєння базових знань з філософії,
політології, соціології, культурології, розвиток теоретичних та практичних умінь
і навичок, формування самосвідомості особистості.
Важливість шкільного суспільствознавчого предмета «Людина і світ»
зумовлюється змістом стратегічних завдань, які покликані вирішувати
загальноосвітні навчальні заклади, готуючи особистість до життя у суспільстві.
Даний курс має допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і
держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови для реалізації
ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті.
Знання учнів про людину і світ як специфічну цілісність мають бути засвоєні
на високому науковому рівні, тому в структурі курсу інтегровані знання
цілісного циклу суспільних наук: соціології, політології, правознавства, етики,
економічної теорії, соціальної психології, культурології, соціальної екології,
філософії.
Предмет «Людина і світ» базується, крім загально-дидактичних принципів,
на принципах демократичності, зв’язку з практичною діяльністю, орієнтованістю
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на позитивні соціальні дії та плюралізм. Для реалізації запропонованих питань
рекомендується використовувати інноваційні досягнення сучасної методичної
науки та теоретичні й методичні засади педагогіки співробітництва, що
передбачають створення демократичної атмосфери на уроках.
Етика та курси духовно-морального спрямування
У 2014-2015 навчальному році курс «Етика» у 5-6-х класах буде вивчатись
згідно Типових навчальних планів, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 29.05.2014 № 664 «Про внесення змін до наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409» (див. додаток
1, 13).
Вивчення курсів духовно-морального спрямування буде здійснюватися за
програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:
1. Основи християнської етики. Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів (автор. колектив під кер. Жуковського В. М.). 1 – 11 кл.
Національний університет «Острозька
академія», 2010. – 160 с.
2. Християнська етика в українській культурі. 1 – 4 класи (авт.: Ігумен
Лонгин (Чернуха), Е. Бєлкіна). – КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, К., 2009.
Курси духовно-морального спрямування є дисциплінами передусім
світоглядного, культурного та освітньо-виховного спрямування, які
вибудовуються як фундамент буттєвих цінностей сучасної людини. Вони не є
вченням віри, не передбачають вивчення релігійних обрядів, і не повинні ставити
за мету залучення до певної конфесії. Вивчення цих предметів передбачає
виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних
переконань інших людей; здатності до співжиття в полікультурному та
поліконфесійному українському суспільстві.
Викладання курсів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх
навчальних закладах можливе лише за умови письмової згоди батьків усіх
учнів класу та за наявності підготовленого вчителя.
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СЕКЦІЯ РОСІЙСЬКА МОВА ТА СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
Лавренчук Марія Василівна, методист кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНЯ – ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗМІСТУ І
ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УМОВАХ
ОСВІТНЬОГО КОНСОРЦІУМУ
Концепція переходу України до сталого розвитку визначає цілісну систему
поглядів на подальші шляхи інтегрованого гуманітарного, соціального,
економічного та екологічного розвитку країни. «Метою сталого розвитку
України є припинення деградації природних екосистем і забезпечення високого
рівня та якості життя нинішнього і майбутніх поколінь жителів України на основі
впровадження нової моделі економіки на засадах збалансованого
природокористування. Досягнення цієї мети відповідає світоглядним цінностям
і культурним традиціям українського народу, а також міжнародним
зобов’язанням України», – говориться у «Концепції переходу України до сталого
розвитку». Першочерговим її завданням є: розроблення та впровадження
стратегії забезпечення особистісного розвитку людини; розроблення та
проведення медико-соціальних заходів щодо збереження соматичного і
психофізіологічного здоров’я населення, запобігання епідеміям і екологічно
зумовленим захворюванням.
Одним із першочергових завдань сталого розвитку України у сфері освіти є:
 інтеграція освіти для сталого розвитку у національну систему освіти;
 підвищення рівня кваліфікації та перепідготовки державних службовців
і кадрів для різних галузей економіки відповідно до Стратегії ЄЕК ООН освіти
для сталого розвитку;
 перегляд чинних та розробка нових освітніх стандартів і кваліфікаційних
вимог відповідно до принципів освіти для сталого розвитку;
 залучення приватного сектора і промисловості в освітні процеси з метою
передачі практичного досвіду розв’язання проблем.
Актуальність даної проблеми пов’язана з тим, що сьогодні освіта України
переживає процес «перезавантаження»: науково-методичні установи потребують
інноваційних змін, сучасні процеси глобалізації спонукають до інтенсифікації та
стандартизації, саме тому системотворчим чинником післядипломної
педагогічної освіти був і залишається його зміст, закладений у нові державні
стандарти, які є стратегією державної політики в галузі сталого розвитку освіти
в Україні. Науково-методичний комплекс «Консорціум закладів післядипломної
освіти», – шлях нормативного розвитку післядипломної педагогічної освіти або
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розвиток мережевої взаємодії, – зазначає Віктор Олійник, доктор педагогічних
наук, у статті «Сучасні трансформації післядипломної педагогічної освіти».
Отож, для реалізації «перезавантаження» діяльності науково-методичних
установ окреслились три моделі інноваційних перетворень системи педагогічної
освіти. В. П. Соломін у статті «Моделі інноваційних перетворень системи
педагогічної освіти» зазначає: перша модель – модель мережевої взаємодії
(розробка мережевих технологій та розвиток мережевої взаємодії у сфері
педагогічної освіти консорціуму); друга модель – педагогічна майстерня
(інноваційна модель змісту і форми підготовки педагогічних кадрів в умовах
освітнього консорціуму); третя модель – на рівні технологічного процесу – це
модель кейс-технологій.
Мережева модель (англ. network model) – це сукупність об’єктів різного
рівня, кожен із яких може бути пов’язаний з іншими. Мережева модель даних
схожа на ієрархічну. Вона має ті ж основні складові (вузол, рівень, зв’язок), однак
характер їх відносин принципово інший. У мережевій моделі прийнятий вільний
зв’язок між елементами різних рівнів, - таке визначення дає Вікіпедія. Модель
мережевої взаємодії в освіті пов’язана із моделлю «спільного навчання», яка
об’єднує зусилля одного інституту ППО з іншими ІППО, які входять до
консорціуму, що забезпечує глибоку інтеграцію ІППО та мережевої спільноти, а
також їх взаємодії на основі новітніх ІКТ. Модель використовує мережеві
розподільні структури підвищення кваліфікації викладачів та співробітників ВНЗ
та ІППО із запровадження результатів інноваційних освітніх програм і
застосування нових освітніх технологій.
Основними елементами цієї системи є
 модель побудови нового змісту;
 модель нової організації освітнього процесу;
 модель інноваційного включення роботодавців у процесі підготовки
вчителя;
 модель інтеграції науки та освіти;
 модель інтернаціоналізації освіти;
 модель підвищення кваліфікації.
Модель мережевої взаємодії у межах консорціуму дає можливість учителю
опановувати засоби «нової педагогіки» на підтримання процесів інформатизації
навчальних закладів, засвоєння педагогами сучасних методичних,
інформаційних і технологічних ресурсів. Першим і вагомим кроком у цьому
напрямі є створення Університетом менеджменту освіти НАПН України у грудні
2009 р. Науково-методичного комплексу "Консорціум закладів післядипломної
освіти", до складу якого увійшли 23 інститути ППО. Це добровільне об’єднання
закладів післядипломної освіти спрямоване як на спільне проведення науководослідних робіт, апробацію та використання результатів наукових досліджень,
розроблення навчально-методичного забезпечення, створення сучасного змісту
підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, так і на координацію
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діяльності з реалізації законодавства про освіту, впровадження системи освіти
дорослих за наскрізними навчальними планами та програмами, ефективне
використання науково-педагогічних кадрів, соціальної інфраструктури,
організацію підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів
післядипломної освіти тощо.
Інноваційною моделлю змісту і форми підготовки педагогічних кадрів в
умовах освітнього консорціуму є творча майстерня. На виконання наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №69 від 26.01.2012 року
«Про створення авторських творчих майстерень учителів на базі інститутів
післядипломної педагогічної освіти» Рівненським ОІППО розроблено
Положення про авторські творчі майстерні, визначено тематику творчих
майстерень учителів з основних предметів та їх керівників, а також склад творчих
майстерень учителів.
Творчі майстерні – це організовані на добровільних засадах невеликі
колективи вчителів, які поглиблено вивчають актуальну педагогічну проблему і
забезпечують систематизацію та популяризацію результатів дослідження з
метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників області.
Метою діяльності Творчих майстерень є вдосконалення змісту та
розширення форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, поширення
інноваційного педагогічного досвіду, залучення можливостей та інтелектуальних
здібностей кращих учителів-новаторів до розвитку професійної майстерності
освітян області.
Основними завданнями Творчих майстерень є:
 прискорення процесу трансформації педагогічного досвіду в практичну
діяльність;
 розроблення та апробація авторських моделей досвіду з актуальних
проблем розвитку освіти;
 збагачення технологічного потенціалу та методичного досвіду членів
авторської Творчої майстерні;
 здійснення дослідження та пошук оригінальних підходів до вирішення
проблем інноваційного розвитку освіти;
 модернізація змісту, форм й методів організації навчально-виховного
процесу в навчальних закладах шляхом створення і впровадження авторських
персонал-технологій;
 удосконалення фахової компетентності та педагогічної майстерності
учителів області;
 забезпечення науково-методичного та інформаційно-технологічного
супроводу занять авторської творчої майстерні вчителів тощо.
Діяльність Творчих майстерень здійснюється за всіма освітніми напрямами,
серед яких найбільш актуальними є:
- модернізація змісту загальної середньої освіти;
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- створення інноваційного освітнього простору;
- використання ІКТ-технологій у навчально-виховному процесі;
- психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими
дітьми;
- формування національної свідомості особистості тощо.
Творчу майстерню очолює учитель, який має досвід дослідження обраної
проблеми, а також творчі напрацювання.
До початку 2012-2013 навчального року на основі зібраної з районів
інформації було сформовано базу даних про учителів вищої категорії та вчителівметодистів, які здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність,
мають власні методичні розробки, володіють інноваційними освітніми
методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у
професійному середовищі, вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї та
бажають стати членами авторських творчих майстерень. На основі цієї бази було
сформовано склад творчих майстерень, визначено тематику і призначено
керівників нових майстерень для всіх категорій педагогічних працівників.
Відповідно до наказу РОІППО №77 від 10.07.2012 “Про створення авторських
творчих майстерень” були створені авторські творчі майстерні учителів
української мови і літератури й учителів світової літератури та російської мови,
затверджене «Положення про творчу майстерню».
«Авторська творча майстерня вчителя – це не тільки інноваційна форма для
проведення зустрічей педагогів-професіоналів, а також можливість зібрати
найталановитіших людей з усієї області для створення нових інтелектуальних
продуктів».
Авторська творча майстерня вчителів світової літератури працює над
проблемою «Використання біоадекватних технологій на уроках світової
літератури». Відповідно до реалізації проблеми створення ноосферних
(біоадекватних) технологій навчання окреслилась певна модель системи впливу
ноосфери на особистість та основні її чинники: біосфера, соціальна сфера,
духовна сфера, технічна сфера, інформаційний простір, екологічні умови,
економічні умови.
Автор біоадекватної методики – Маслова Наталія Володимирівна, професор
психології, член-кореспондент Російської академії природничих наук, академік.
Біоадекватна методика (БАМ) була вперше описана на початку 90-років XIX
століття. Вона відноситься до одної із моделей інновацій. Активізація творчої й
емоційної, образної сфери учнів є її відмінною рисою. Ця методика орієнтована
на розвиток цілісного мислення учнів. За формою означена методика –
релаксаційно-активна. Етапи релаксації (накопичення інформації, робота правої
творчої півкулі) чергуються з етапами активності (тренування лівої півкулі:
логіка, аналіз, синтез інформації).
Ідея ноосферної методики – забезпечення права людини на
природовідповідне мислення.
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Мета та завдання вчителя за цією методикою:
- сформувати і дати учневі навички роботи навчальним мисле образом;
- закріпити його в довготривалій пам’яті;
- навчити користуватися новим образом, залучити його до динамічного
потоку раніше придбаних мислеобразів, які постійно рухаються.
Таким чином, очікуваним результатом представленої моделі може бути
зміна діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійнопедагогічної роботи в сучасній школі, а саме:
- функції сприяння навчанню учнів (створення умов для прояву
самостійності, творчості, відповідальності учня в освітньому процесі та
формування у нього мотивації безперервної освіти);
- функції проектування (проектування спільно з учнем індивідуального
освітнього маршруту);
- управлінської функції (координації діяльності суб’єктів освітнього
процесу.
Практична діяльність авторської творчої майстерні вчителів світової
літератури планується на основі впровадження та використання кейс-технологій.
Суть реалізації кейс-методу в професійній підготовці вчителя полягає в аналізі
спеціально розроблених проблемних педагогічних ситуацій, шляхів і способів їх
вирішення, оцінці й прогнозуванні наслідків прийнятих рішень. Ходом
обговорення зазвичай керує фасилітатор (при груповій формі роботи – лідери
груп). У процесі загальної дискусії учасники виявляють найбільш суттєві
проблеми, що вимагають рішення, аналізують усю наявну в них інформацію,
відбирають з неї найбільш значиму, на основі наявних у них психологопедагогічних знань, пропонують можливі шляхи вирішення, оцінюють
вірогідність успіху того чи іншого варіанту. В процесі обговорення конкретних
ситуацій відбувається актуалізація теоретичних знань, розвиваються їх практичні
уміння і навички, вони вчаться працювати з інформацією, приймати професійні
креативні рішення.
Слід також відмітити, що однією з найважливіших вимог у вживанні кейсметоду є реальність описуваних в ситуаціях подій, тому конкретні ситуації
розробляються на основі достовірних фактів.
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Сверблюк Любов Миколаївна, методист світової літератури
Млинівського районного методичного кабінету
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ОСВІТНЬОМУ
ОКРУЗІ ЯК МОДЕЛЬ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ НАУКОВОМЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ РАЙОНУ
Реалізація державних стандартів вимагає від сучасного вчителя аналізу
структури та визначення орієнтирів побудови сучасного уроку української чи
світової літератури з урахуванням змістових ліній. Зазначене питання є
предметом вивчення для вчителя-практика. Завдання методичної служби на
сучасному етапі – допомогти вчителю зорієнтуватися серед різноманітного
вибору методик і технологій навчання, виховання, розвитку учня. Однією з
ефективних форм є організація освітньо-окружної методичної роботи.
Відповідно до Положення про освітній округ, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України № 777 п.18 від 27 серпня 2010 року одним із
основних завдань є надання методичної допомоги суб’єктам округу за напрямами
діяльності, впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний
процес, створення єдиної системи виховної роботи, організація співпраці із
суб’єктами округу.
Рішенням сесії п’ятого скликання Млинівської районної ради у
Млинівському районі створено шість освітніх округів та Млинівсьий ресурсний
освітній округ. Після затвердження нового Положення про освітній округ
переглянута структура методичної роботи в округах та проведена їх оптимізація.
Частина із них має методичні структури, які працюють за фаховим принципом, а
частина – працює на міжпредметній основі.
Довгошиївський освітній округ – добровільне об'єднання в межах
територіальної одиниці таких загальноосвітніх навчальних закладів:
Довгошиївської ЗОШ І-ІІІ ст., Борбинської ЗОШ І-ІІІ ст., Пісниківської ЗОШ І-ІІ
ст., Привітненької ЗОШ І-ІІ ст., Пітушківської ЗОШ І-ІІ ст. Довгошиївського
ДНЗ, Пітушківського ДНЗ. Означений округ створювався для забезпечення
освітніх потреб громадян, які проживають в межах північно-східної частини
Млинівського району.
У цьому навчальному році навчально-виховний процес в освітньому окрузі
здійснювали 86 педагогічних працівників, із яких 77 з вищою освітою, а саме
спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 29 (серед них 14 педагогів мають
звання «старший учитель»); спеціалістів першої категорії –18; спеціалістів другої
категорії – 14, спеціалістів – 16.
Методична робота з педагогічними працівниками проводилась згідно з
наказом по Довгошиївській ЗОШ І-ІІІ ступенів (опорний заклад) «Про
організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками
Довгошиївського освітнього округу в 2013-2014 н.р.» та завдяки різним формам
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і методам спрямовувалась на роботу над науково-методичною проблемною
темою округу «Розвиток професійної майстерності педагогічних працівників в
умовах компетентнісно зорієнтованої освіти».
У даному окрузі працює 7 учителів світової літератури та 9 учителів
української мови та літератури. Забезпечуючи модульну модель в організації
методичної роботи в окрузі, створені відповідні структури, які діють на
міжпредметній основі.
Модуль перший. Школа становлення педагогічного працівника, в роботі якої
беруть участь учителі, що мають до 3 років стажу. Робота Школи спрямована на
вирішення науково-методичної проблемної теми «Удосконалення професійної
майстерності педагогів в умовах сучасної школи». До складу слухачів увійшло
12 спеціалістів (один – із 8 тарифним розрядом).
Основні завдання школи становлення педагогічного працівника :
- обговорення шляхів формування та вдосконалення професійної
майстерності;
- реалізація в практиці роботи нормативно-правової бази освітньої галузі;
- опрацювання основних положень Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти;
- поповнення знань про вимоги до сучасного уроку, типи уроків, методи і
засоби навчання;
- підвищення власної педагогічної майстерності через самоосвіту.
У ході роботи Школи розглядались питання про знання нормативних
документів у галузі освіти, ведення шкільної документації, проводились
практикуми зі складання календарного плану, конспекта уроку відповідно до
обраного типу тощо.
Модуль другий. Семінар-практикум із вивчення ІКТ, який очолює вчитель
світової літератури І. П. Лук’янчук. На початковому етапі роботи ми
зіштовхнулися з недостатньою підготовленістю учителів до роботи з
комп’ютерами, старі підходи до структури уроки і до форм та змісту навчальної
діяльності зводять нанівець всі переваги у використанні ІКТ під час проведення
уроків. З учителями Довгошиївського освітнього округу було проведено
анкетування щодо питання «Що заважає Вам упроваджувати ІКТ?».
Переважна більшість відповідей зводилася до наступного:
- недостатність обладнання;
- брак часу;
- відсутність гнучкого графіка роботи комп’ютерного кабінету;
- відсутність електронних засобів навчання з предмета;
- недостатня підготовка вчителя;
- відсутність методичних матеріалів.
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Сучасний учитель може отримати навички використання інформаційнокомунікаційних технологій самостійно або відвідуючи будь-де курси
користувачів, однак такі знання, на жаль, дуже часто формують лише
технологічну компетентність учителя, що дає їм можливість працювати з
окремими програмами, але не допомагає змоделювати та провести урок з
упровадженням електронних засобів навчального призначення в комп’ютерному
класі. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школі – це не
данина моді, а необхідність сьогодення. Ні для кого вже не є новиною
необхідність широкого застосування електронних засобів навчання у ході
викладання будь-якого предмета. Це – навіть, не твердження, а практично догма,
якої вимагає час, адже вчителю у його прагненні зацікавити, сконцентрувати
увагу учнів на вивчення свого предмета доводиться конкурувати з чудово
організованим світом мас-медіа. На перешкоді стає те, що вчителі не вміють
працювати з новими інформаційними і комунікаційними технологіями та не
розуміють, як їх можна використовувати на уроках. Ще однією проблемою, яка
перешкоджає пропедевтиці інформаційної культури в школі, є те, що більшість
учнів не розуміють справжнього призначення комунікаційних та інформаційних
технологій, оскільки сприймають їх як іграшки.
На нашу думку, аби ІКТ дійсно були корисними у школі, необхідне
виконання деяких умов:
- професійна готовність учителя до використання комп'ютерних
технологій,
- урахування впливу комп'ютера на здоров'я дітей,
- наявність якісного технічного й програмного забезпечення,
- розуміння проблем й підтримка керівництва школи.
Зважаючи на це, для семінару-практикуму нами було обрано науковометодичною проблемною темою «Розвиток професійної майстерності
педагогічних працівників шляхом впровадження ІКТ у навчально-виховний
процес», яка окреслила низку таких важливих завдань:
- оволодіння
вчителями
поняттями
«педагогічні
технології»,
«інформаційно-комунікаційні технології»;
- діагностика особистої компетентності кожного вчителя, щодо
впровадження технологій;
- надання практичної допомоги вчителям у розвитку вмінь планувати свою
діяльність, прогнозувати її результативність;
- поглиблення знань із теорії і методики вивчення конкретного предмета в
рамках ІКТ;
- розвиток традиційних та пошук нових ефективних форм і методів
навчання.
Непростою була організація роботи самого семінару, адже до його складу,
на відміну від районних методичних структур, увійшли вчителі різних предметів:
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світової літератури, української мови та літератури, історії, трудового навчання,
хімії та біології. Звичайно, потрібно було провести все таким чином, щоб
учителям було цікаво та корисно.
Перед першим засіданням з учасниками семінару-практикуму було
проведене анкетування, в яке було включено наступні запитання: «Чи володієте
ви комп’ютером?», «З якими програмами та навчальними засобами ви працюєте
на уроці?». Із 17 слухачів семінару лише 3 (17%) відповіли, що володіють
комп’ютером на рівні користувача, 13 (76%) – частково, 1 (7%) – не володіє
комп’ютером зовсім. Щодо другого питання, то більшість замість відповіді на
нього поставили прочерк. Тож, виходячи із результатів анкетування,
організовувалися заняття семінару-практикуму.
Починали з найпростішого – поняття про ІКТ та ознайомленням з ЕЗНП. На
другому занятті працювали над створенням мультимедійних презентацій до
власних уроків. Третє заняття присвятили роботі над створенням публікацій, а
четверте – ресурсам мережі Інтернет. Оскільки семінар-практикум передбачає
лише 30% теоретичних питань, які передують практичним заняттям слухачі
семінару-практикуму під час засідань, не лише прослухали лекції та виступи з
відповідних тем, а й відвідали показові уроки та виховні заходи з використанням
ІКТ, практично працювали з програмами Power Point, Publisher, Internet Explorer.
Про результати роботи свідчать не лише уроки та заходи, проведені слухачами
семінару на високому рівні, а й вдячні слова самих педагогів. На питання «Чи
бажають учителі працювати і надалі в такій методичній структурі?» усі схвально
відповіли «Так».
Справжньою знахідкою в окрузі став психолого-педагогічний семінар, до у
роботі якого взяли участь психологи, соціальні педагоги, вчителі-предметники,
які є класними керівниками, зокрема й учителі гуманітарного циклу.
Сьогодення вимагає від учителя знання психічних процесів, емоційних
станів, особистісних якостей дитини, а отже педагоги потребують додаткових
знань із психології. Аналізуючи урок та роботу учнів на уроці, вчитель має
розуміти, чому той чи інший учень поводиться саме так: одній дитині достатньо
легко запам’ятовується матеріал, а іншій потрібен час, аби його запам'ятати
(властивості пам’яті); один учень швидко схоплює навчальний матеріалу, а
інший – не розуміє суті пояснення (властивості мислення). Якщо вчитель не знає
особливостей функціонування нервової системи, то не зможе провести
ефективний урок та забезпечити на ньому особистісно зорієнтований підхід.
Таким чином, слухачі психолого-педагогічного семінару опрацювали
теоретичний матеріал щодо психологічних особливостей сучасного уроку; стали
учасниками практичних занять, узяли участь в організації групової роботи,
рольових іграх, інтелектуальному аукціоні. Крім того, було представлено такі
форми роботи, як «обмін подарунками», «круглий стіл», «словникові бої»,
«пантоміма», захист дослідницьких проектів, мультимедійна презентація тощо.
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У зазначеному модулі організовано роботу динамічних груп, які працюють
над актуальними питаннями навчально-виховного процесу (впровадження
тестових технологій, опрацювання завдань державної підсумкової атестації для
учнів 9 та 11 класів, підготовка учнів до роботи в МАН та ін.); роботу семінарупрактикуму з упровадження ІКТ у навчальний процес.
Модуль третій. У рамках означеного модуля працює Школа педагогічної
майстерності, слухачами якої є вчителі вищої категорії з високою творчою
активністю, зокрема й директори шкіл округу (Ткачук В. В., директор
Довгошиївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, учитель світової літератури, переможець
обласного конкурсу-ярмарки у номінації «Світова література» 2011 року;
Мельничук Антоніна Євгеніївна, директор Пітушківської ЗОШ І-ІІ ступенів,
учитель української мови та літератури).
Інноваційною за формою є робота методичних структур Млинівського
ресурсного освітнього округу, де створено групи інноваційної діяльності,
проблемні творчі групи, групи раціоналізаторського досвіду. Методичною радою
округу затверджено Положення про зазначені групи. Об’єднання учителів у
групи відбувається на фаховій основі. Проблемні творчі групи об’єднують
учителів навколо певної науково-методичної теми. Учителі груп інноваційної
діяльності розробляють, апробують, упроваджують, узагальнюють та
пропагують інноваційні проекти. У групах раціоналізаторського досвіду
працюють педагоги, які упроваджують чи апробують готові методичні розробки,
підручники, програми. Специфіка роботи означених груп в умовах освітнього
округу вимагає переважно самостійної роботи вчителя над проблемою,
консультативної роботи з керівниками груп, методистами. В основу планування
роботи груп покладено проектну технологію. Методичні проекти у більшості
розраховані на один рік.
Для всебічного вивчення теоретичних засад проектної діяльності як
найпродуктивнішої в умовах профільного навчання з метою поширення
перспективного досвіду учителів світової літератури у практиці впровадження
методичних проектів на уроках та в позакласній роботі у 2010 році було створено
інноваційну групу вчителів світової літератури Млинівського ресурсного округу.
Працюючи над реалізацією теоретичних та практичних завдань, чітко визначили
ряд педагогічних проблем, зокрема:
- як переосмислити та змінити традиційний зміст навчальних тем,
синтезувати їх з іншими дисциплінами;
- як спланувати методи самостійної пошуково-дослідницької роботи в ході
виконання методичних проектів;
- як доцільно й ефективно в ході спільного дослідження використовувати
нетрадиційні види навчальної діяльності.
Вивчаючи теоретичний матеріал, що стосувався проектних технологій,
учасники інноваційної групи засвідчили своє розуміння актуальності цієї
технології при вивченні світової літератури в умовах профільного навчання. У
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минулому навчальному році група інноваційної діяльності вчителів світової
літератури займалася дослідно-експериментальною роботою на базі 10-х класів з
науково-методичної теми. Були представлені моделі занять за проектною
технологією «Вивчення творчості Ф. М. Достоєвського», розроблені контрольні
роботи та методичні рекомендації щодо впровадження проектних технологій при
вивченні світової літератури, проведені моніторингові дослідження якості
навченості учнів 10-х класів шкіл Млинова.
Основними формами методичної роботи в 2013-2014 навчальному році у
Млинівському ресурсному окрузі залишалася колективна творчість у
проблемних групах учителів, які об’єднані спільною науково - методичною
темою «Пошук оптимальних технологій реалізації сучасних підходів до розвитку
здібних та обдарованих дітей в умовах пробільності навчання та забезпечення
оптимальних
умов
розвитку
особистісних
професійних
інтересів
старшокласників». На сьогоднішній день працює дві групи інноваційної
діяльності (ГІД): в одну входять учителі світової літератури Млинівського
ресурсного округу (Млинівські ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 та № 3, Млинівська
гуманітарна гімназія), а в другу – вчителі п’яти сільських шкіл округу
(Берегівська, Малодорогостаївська, Новинодобрятинська ЗОШ І – ІІІ ступенів,
Підгаєцька, Пугачовська ЗОШ І – ІІІ ступенів), діяльність яких була спрямована
на розв’язання науково - методичної теми «Проектні технології при організації
профільного навчання». Проектна робота надає вчителям широкий спектр
діяльності. Вона невичерпна, як і сама творчість. Саме тому й було прийнято
рішення продовжити роботу з даної проблемної теми і в 2013-2014 навчальному
році. Мікротема досліджуваної проблеми на 2013-2014 навчальний рік –
«Україна в житті та творчості зарубіжних письменників», адже відомості про
перебування зарубіжних письменників в Україні завжди цікаві не лише вчителям,
а й учням, пробуджують їх інтерес, пізнавальні здібності, спонукають до пошуку
додаткового матеріалу.
Мета діяльності групи інноваційної діяльності:
- активізація творчого потенціалу вчителів світової літератури;
- забезпечення професійного, культурного та творчого зростання педагогів;
- вибір мікротеми досліджуваної проблеми та координація роботи
інноваційної групи вчителів в організації їхньої взаємодії;
- упровадження в практику інноваційних технологій навчання;
- організація самоосвіти членів інноваційної групи вчителів світової
літератури;
- створення банку даних про творчі знахідки членів інноваційної групи.
Завдання слухачів групи інноваційної діяльності – дослідити, як долі і
творчість зарубіжних письменників пов’язані з Україною, особисті контакти та
автобіографічні елементи у їх творчості, розкрити причини зацікавленості
зарубіжних письменників історією та культурою України.
Актуальність проекту:
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- систематизація та узагальнення матеріалів, прагнення проаналізувати вже
існуючі окремі праці з питання “Україна в житті та творчості зарубіжних
письменників”;
- розкриття співпричетності українців до творення світової культури,
зокрема й літератури.
Очікувані результати:
- створити інформаційний проект “Україна в житті та творчості зарубіжних
письменників”;
- видати інформаційний бюлетень про роботу групи інноваційної діяльності
учителів світової літератури .
Усі учасники групи мали можливість працювати над самостійно обраною
проектною темою. Так, учитель Котуза Алла Миколаївна (Млинівська ЗОШ №1)
продемонструвала зібраний та систематизований матеріал про роль України в
житті та творчості поета Адама Міцкевича. Лукашенко Світлана Василівна
(Млинівська ЗОШ №1) у своїй проектній темі «Олександр Блок і Україна»
використала багато цікавого ілюстративного матеріалу. Вивчаючи творчий
доробок відомого французького письменника Оноре де Бальзака, Лариса
Михайлівна Рахильчук (Млинівська гуманітарна гімназія) не лише зупинилася на
висвітленні основних віх життя письменника, а й запропонувала по-новому
поглянути на тему для Малої Академії Наук «Історія легендарного кохання
Бальзака та Евеліни Ганської». Фесюк Лариса Володимирівна (Млинівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів №1), представляючи та захищаючи проект «Райнер Марія Рільке та
Україна», підсумувала, що використання комп’ютерних технологій має великі
потенційні можливості для оптимізації навчання, виховання та розвитку учнів.
Алла Олексіївна Шологон (Млинівська ЗОШ №3), працюючи над темою
«Михайло Булгаков і Україна», наголосила, що добір матеріалів до проекту – це
складний, тривалий і копіткий процес, адже інформація має бути чіткою,
лаконічною, доступною, пізнавальною, цікавою для учнів.
Як бачимо, Україна в житті не одного зарубіжного письменника стала
джерелом творчого натхнення. Автобіографічний елемент у творчості митців
зарубіжної літератури відіграє важливу роль у розумінні сутності творчої
спадщини письменників. Таким чином, учасники групи інноваційної діяльності
у ході роботи над методичним проектом засвідчили своє розуміння
перспективності даної діяльності. Варто зазначити, що кожен учитель не тільки
творчо підійшов до розкриття своєї проблемної теми, а й продемонстрував на
практиці високий рівень володіння знаннями та вміннями, потрібними для
створення презентаційних програм. Новизна роботи полягає у дослідженні
маловідомих сторінок із життя письменників, створенні нових дидактичних
матеріалів та мультимедійних презентацій із проблемної теми «Україна в житті
та творчості зарубіжних письменників».
Підсумовуючи роботу групи інноваційної діяльності учителів світової
літератури, зазначу, що методичний проект рекомендовано до апробації
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методичною радою та впроваджено в межах Млинівського ресурсного округу,
межі використання даного матеріалу – уроки світової літератури, позакласні
літературні заходи.
Ураховуючи те, що предмет «Світова література» дає можливість формувати
в учнів уявлення про діалектичну єдність світового літературного процесу, про
взаємозв’язки між національними літературами, було прийнято рішення
продовжити роботу з розробки та апробації нового методичного проекту, адже
найсучасніші сфери людської діяльності базуються на проектуванні.
Створюючи систему професійного розвитку педагогічних працівників
району, ми й надалі працюватимемо над удосконаленням форм і змісту
методичної роботи.
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Власюк Олена Петрівна, старший викладач кафедри
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
Рівненського державного гуманітарного університету
СУЧАСНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО
МИСТЕЦТВА
Актуальність теми. Сучасний етап модернізації шкільної мистецької освіти
пов'язаний із упровадженням компетентнісного підходу до змісту та організації
художньо-естетичного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах. З огляду
на це актуалізується потреба у розвитку компетентнісної художньо-естетичної
освіти школярів, зорієнтованої на засвоєння особистістю конкретних навчальних
результатів – знань, умінь, навичок, формування ставлень, досвіду, рівень
засвоєння яких дозволяє діяти адекватно у певних навчальних і життєвих
ситуаціях.
Науково-теоретична
база.
До
визначення
сутності
поняття
„компетентність”, переліку необхідних для сучасної молодої людини
компетентностей і розробки технологій їх формування долучилися представники
науки і педагогічної практики (В.Бондар, В.Кальней, М.Красовицький,
А.Хуторський, С.Шишков, М.Чошанов та ін.), зокрема вітчизняні науковці
(О.Савченко, Н.Бібік, Л.Ващенко, О.Локшина, О.Овчарук, Л.Паращенко,
О.Пометун, С.Трубачова).
Основний виклад матеріалу. Новий зміст освітньої галузі передбачає
цілісний художньо-естетичний розвиток особистості учня шляхом опанування
різних видів мистецтва та координації знань, умінь і уявлень, набуття яких
необхідне для формування в свідомості учнів полікультурного, поліхудожнього
образу світу. Змістовими лініями освітньої галузі є музична, образотворча,
культурологічна.
В основній школі зміст освітньої галузі спрямований на розширення в
процесі опанування творів мистецтва і художньо-практичної діяльності набутих
у початковій школі ключових, міжпредметних естетичних і предметних
мистецьких компетентностей.
У старшій школі зміст освітньої галузі «Мистецтво» спрямований на
формування художнього мислення та світогляду учнів, поглиблення їх
ключових,
міжпредметних
естетичних
і
предметних
мистецьких
компетентностей шляхом узагальнення знань, умінь і навичок, набутих в
основній школі.
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Сучасне мистецьке навчання ґрунтується на засадах особистісно
зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних
документах освіти – Державних стандартах, навчальних планах, програмах.
Перебудова навчального процесу на засадах нових підходів у викладанні та
застосуванні принципів: єдності, взаємодії, неперервності і наступності,
варіативності та поліхудожності – основне завдання сучасної школи.
Вчителі образотворчого мистецтва мають забезпечувати особистісний
розвиток учнів та збагачувати їх емоційно-естетичним досвідом щодо
сприймання навколишнього світу, розвитку їх художньо-практичної діяльності.
Вони повинні ставити перед собою такі основні завдання курсу, які успішно
формуватимуть мистецькі компетентності учнів, а саме:
 формувати культуру найсильніших людських почуттів – любові, доброти
милосердя через сприймання творів мистецтва;
 розвивати асоціативно-образне та просторове мислення, творчу уяву,
зорову пам'ять, художній смак і творчі здібності;
 формувати уявлення про сутність, види та жанри образотворчого
мистецтва, особливості художньо-образної мови, відповідної термінології та
художньо-практичні компетентності, готовність використовувати отриманий
досвід у самостійній творчій діяльності;
 виховувати духовні та моральні ціннісні орієнтири у сфері
образотворчого мистецтва, інтереси, смаки, потреби в творчості; національнопатріотичну свідомість та активну життєву позицію.
Основними групами мистецьких компетентностей, що потрібно сформувати
на уроках образотворчого мистецтва в школі є:
 пізнавальні – вміння бачити красу оточуючого світу, чуттєво-емоційне
сприйняття творів мистецтва, виявлення пізнавальної активності;
 творчі – розкриття та реалізація творчих художніх здібностей;
встановлення креативності як риси особистості; залучення до навчальних ігор;
розвиток асоціативно-образного мислення; виявлення та активізація фантазії,
уяви під час створення власних образів у художньо-практичній діяльності; участь
у гуртках з образотворчого мистецтва;
 методологічні – розвиток поняттєво-логічного мислення; вміння визначити мету, способи та організацію її досягнення; здатність до самоаналізу та
самооцінки;
 компетентність саморозвитку (стимулювання пізнавального інтересу;
залучення до виконання творчих завдань, до гурткової роботи);
 комунікативні – розуміння мови мистецтва як форми міжособистісного
спілкування; розуміння почуттів інших людей, різноманіття творчих проявів,
бачень і розумінь дійсності; усний опис картини; участь у дискусіях;
застосування вчителем інтерактивних методів з метою співнавчання та
взаємонавчання; усвідомлення взаємозв'язку з однолітками і дорослими та
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відповідальності під час виконання творчих робіт;
 інформаційні – формування вмінь користуватися художньою
літературою, енциклопедіями, репродукціями картин художників; проведення
екскурсій, відвідування музеїв, персональних виставок та творчих майстерень
художників; стимулювання до знайомства з творчістю художників України з
різних літературних джерел, до роботи з комп’ютером; формування вмінь
користуватися новими інформаційними технологіями;
 світоглядні – сприйняття цілісної картини світу, формування
загальнолюдських цінностей, поваги до традицій, звичаїв України; на основі
оволодіння досягненнями національної культури стимулювання сприйняття та
розуміння інших культур.
У практиці роботи вчитель образотворчого мистецтва має використовувати
інтерактивні та ігрові методи навчання: «Портфоліо художника», «Майстерня»,
«Арт-терапія», «Карусель», метод проектів та різноманітні форми уроків. У
системі роботи на уроках образотворчого мистецтва визначаються пріоритетні
напрями: гуманістична спрямованість викладання; інтеграція навчання; всебічне
використання місцевих народних традицій; виявлення та підтримка обдарованих
дітей.
Навчально-виховний процес має організовуватись за такими принципами,
як: духовне піднесення, діяння, радість, захоплення роботою, живе мистецтво
(живе слово, живі звуки, фарби, форми, ритми, рухи).
Виклад навчального матеріалу має бути тісно пов'язаний з історичним
минулим та сьогоденням, ознайомленням учнів із цікавими фактами з життя
видатних художників, через розкриття своєрідності відповідних історичних епох,
показувати їхній зв'язок із мистецтвом. При цьому особливо відчутними мають
бути міжпредметні зв'язки з уроками світової художньої культури, музики,
всесвітньою історією. Інтеграція та диференціація дозволяє робити навчальний
процес цікавішим, бо уможливлює розвиток кожної дитини, як творчої
особистості.
Висновки. Отже, потенційні можливості впровадження сучасних методів
формування мистецьких компетентностей учнів на уроках образотворчого
мистецтва стають реально формуючими факторами лише при умові художнього
відношення особистості до самого мистецтва. А сформувати його і розвивати
можливо тільки в процесі поступового, цілісного, неперервного навчання і
виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва в школі.
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Лєдяєва Оксана Петрівна, вчитель образотворчого мистецтва
Рівненської загальноосвітньої школи № 1
МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОМУ
МИСТЕЦТВУ У РАКУРСІ НОВИХ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ
Головною метою предмета «Образотворче мистецтво» є особистісний
художньо-естетичний розвиток учнів, виховання у них ціннісно-світоглядних
орієнтацій у сфері мистецтва, розвиток комплексу ключових, міжпредметних і
предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей і
способів художньої діяльності, формування потреби в художньо-творчому
самовираженні та естетичному самовдосконаленні.
Аналізуючи інструктивно-методичні листи МОН України, методичні
рекомендації РОІППО, новий Державний стандарт повної загальної базової
освіти, нову навчальну Програму «Мистецтво», слід звертати увагу на основні
реалії та напрями розвитку художньо-естетичної освіти у ході планування
навчального процесу. У зв’язку з цим під час укладання календарно-тематичного
планування за новою програмою і підручниками враховувалися принципи
наступності, системності, творчого розвитку учня.
У новому 2014/2015 н.р. учителі образотворчого мистецтва надалі будуть
здійснювати навчально-виховний процес за новою програмою, враховуючи
завдання, мету та рекомендації щодо укладання календарно-тематичного
планування для 6 класу.
Методистом РОІППО О. М. Томецькою спільно з відповідними фахівцями
на допомогу учителю художньо-естетичного циклу розроблено «Педагогічні
кейси», у яких систематизований увесь педагогічний супровід для
результативного навчання, розвитку і виховання учнів. Для вчителя
запропоновано розробки, конспекти занять, мультимедійний супровід уроків і
календарно-тематичне планування.
Пріоритетними напрямами роботи кабінету виховної роботи, позашкільної
освіти, захисту прав дитини, предметів художньо-естетичного циклу та
фізичного виховання Рівненського ОІППО є:
- створення умов з метою формування у вчителів мистецького
спрямування позитивної мотивації до розвитку професійної компетентності;
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- якісний моніторинг професійної компетентності вчителів музичного,
образотворчого мистецтва та художньої культури у курсовий та міжкурсовий
періоди з метою здійснення диференційованого підходу до організацій науковометодичної роботи з урахуванням потреб і кваліфікації фахівців;
- модернізація змісту і форм курсової та семінарської підготовки вчителів
музичного, образотворчого мистецтва та художньої культури, підготовка
комплексів програмно-методичного забезпечення;
- забезпечення інтеграції курсової, міжкурсової та самоосвітньої
діяльності вчителів музичного, образотворчого мистецтва та художньої культури
на засадах компетентнісної освіти;
- інноваційне науково-методичне забезпечення навчально-виховного
процесу в загальноосвітніх навчальних закладах області (зокрема, створення
навчально-методичних посібників, педагогічних кейсів, ППЗ);
- популяризація новітніх досягнень мистецької педагогіки та сучасної
психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду та розвиток умінь
адаптувати їх у власну практичну діяльність;
- пошук шляхів і засобів розвитку креативності вчителів мистецьких
дисциплін в умовах сучасної післядипломної педагогічної освіти;
- підвищення рівня професійної компетентності, розвиток креативності й
творчості вчителів музичного, образотворчого мистецтва та художньої культури;
- участь в експериментально-дослідній роботі;
- організація роботи ради кабінету.

Денисюк Лілія Федорівна, вчитель образотворчого мистецтва
класичної гімназії «Престиж», м. Рівне
СУЧАСНИЙ УРОК ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ВІДПОВІДНО ДО
ВИМОГ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВИХ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ
Мета художнього виховання засобами образотворчого мистецтва −
формування і розвиток в учнів ключових, міжпредметних і предметних
компетенцій у процесі опанування художніми цінностями та способами
художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.
Формування діяльної компетентної особистості реалізується за умови, коли зміст
навчання формується «від результату», а навчання ґрунтується на засадах
особистісно зорієнтованого підходу. Базовою компетентністю при вивченні
предмета «Образотворче мистецтво» є оволодіння основами образотворчої
культури.
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На думку академіка І. Зязюна, мистецька освіта, сутність якої полягає у
«поєднанні інтелекту і почуттів», в сучасних умовах має бути складовою
естетичного розвитку особистості, разом із формуванням креативності та
культури методологічного мислення, стимулюванням пізнавальної й творчої
активності у різних видах життєдіяльності людини.
У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті
наголошується на необхідності зміни «знаннєвої парадигми» освіти на
«діяльнісно-розвиваючу» та обов'язковому переході від інформаційнорепродуктивного навчання до особистісно орієнтованого.
Образотворче мистецтво – це особлива форма відображення дійсності,
естетичний художній феномен, що передає красу навколишнього світу,
внутрішнього світу людини через осмислення таких фундаментальних категорій,
як «краса», «гармонія», «ритм», «пропорційність», «довершеність». Особливості
опанування образотворчого мистецтва в школі пов’язані з його багатогранним
впливом на свідомість і підсвідомість учнів, їх емоційно-почуттєву сферу,
художньо-образне мислення й творчі здібності. Означена дисципліна сприяє
художньо-естетичному розвитку людини та стимулює готовність особистості
брати участь у різних формах культурного життя суспільства.
Успішний художньо-творчий розвиток дітей на уроках забезпечується
дотриманням методичних принципів, адекватних специфіці образотворчого
мистецтва:
 організація художньо-творчого розвитку передбачає врахування вікових,
індивідуальних, національних, культурних, регіональних особливостей і
традицій; це викликає інтерес до глибоких коренів народної творчості,
формування національного духу;
 залучення до розуміння змісту та сутності мистецтва повинно
здійснюватися шляхом особистісно-емоційного сприйняття художньої
інформації. Саме через це досягається духовно-моральне й естетичне виховання
особистості, пробудження в її душі добрих почуттів, чуйності, здатності до
співпереживання.
Художній образ – це основа, на якій ґрунтується художньо-образ
несприймання мистецтва і власна художня діяльність. У зв’язку з цим опору на
художній образ необхідно передбачити в усіх видах художньої діяльності,
зокрема в розділах „Практична робота”, „Сприймання”.
Опанування мовою мистецтва і формування навичок практичної роботи
доцільні лише в художньо-образному ключі як освоєння засобів виразності
художнього образу. Інакше набуті знання й уміння будуть поза художніми, тобто
марними.
Ефективність занять мистецтвом істотно залежить від зацікавлення
художньою працею, від емоційного задоволення дітей, радості. Реалізація цієї
умови досягається шляхом дотримання вищезазначених положень і характером
організації занять (уроків).
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Програма передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій
навчання, поурочного розподілу навчального художнього матеріалу. Вчитель
має можливість обирати мистецькі твори для сприймання, орієнтуючись на
навчальну тематику та критерії їх високої художньої якості, а також розробляти
художньо-практичні й ігрові завдання для учнів, враховуючи програмні вимоги,
мету уроку, дбаючи про затрати часу для виконання практичних творчих робіт,
втілюючи «діяльнісно-розвиваючу» парадигму навчання.
Творче використання на уроках образотворчого мистецтва елементів
інноваційних технологій (інтегративні – Є.Бєлкіна, О.Давидова, С.Коновець,
Л.Масол, Н. Миропольська; діалогу культур – В.Біблер; інтерактивні –
О.Пометун, Л. Пироженко; розвивального навчання (проблемно-евристичні) –
Л.Виготський, Л. Занков, Д.Ельконін; ігрові – Л.Виготський, Н.Кудикіна,
Л.Масол та інформаційні – М. Жолдак, С.Пейперт, І.Роберт) забезпечує
формування стійкого інтересу учнів до навчальної діяльності, результатом якого
є не тільки підвищення базового рівня знань, а й розвиток мислення, вміння і
бажання працювати самостійно. Застосовуючи елементи інтерактивного
навчання, проблемні ситуації, дослідницьку діяльність, евристичні бесіди,
дискусії, творчі завдання, ігрові технології навчання, метод проектів, кращі
вчителі досягають високого рівня навчальної та позакласної діяльності. Вони
виявляють індивідуальні здібності і нахили дітей, створюють умови для їх
подальшого розвитку. Усе це забезпечує високу результативність і якість
навчання.
Основні види діяльності учнів на уроках образотворчого мистецтва
включають:
- художньо-творче самовираження;
- сприймання, інтерпретацію та оцінювання художніх творів;
- пізнання мистецтва та оцінювання художніх творів зі спільним художнім
образом.
За роками навчання з 5 по 7 клас для всіх предметів художньо-естетичного
циклу програма «Мистецтво» побудована за тематичним принципом і охоплює
такі ключові естетичні категорії, як види, жанри, стилі мистецтва. Проте
змістове наповнення конкретизується відповідно до специфіки кожного з блоків
програми – відповідний зміст і вимоги до кожного з навчальних предметів
освітньої галузі, а також визначено компетентності, котрі мають бути сформовані
в дітей на кінець навчального року відповідно з певного навчального предмета.
Доцільне поєднання вищезазначених технологій дає змогу визначити
особливості інтеграції змісту навчальних предметів та різних видів
мистецтв для поліхудожнього розвитку учнів на кожному уроці, а саме:
 випереджувальне завдання на підбір матеріалу з урахуванням вікових
особливостей учнів відповідно до програм предметів: історії, природознавства,
літератури, музичного мистецтва;
 обрання макроструктури проведення уроку;
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 Визначення спільних понять (міжпредметні й міжмистецькі). Так, у
музиці і образотворчому мистецтві спільними є ритм, композиція, форма,
симетрія, етюд-картина, камерний портрет тощо.
З метою успішної практичної діяльності учнів, на яку відводиться не менше
25-30 хвилин уроку, вчитель повинен допомогти їм оволодіти засобами
виразності, що досягається постійними вправляннями. Для того, щоб ці
вправляння не знижували інтересу дітей до митецької діяльності, вони повинні
бути не лише технічними (спрямованими на формування певної навички), а й
мати художнє (естетичне) забарвлення. Робота над технікою виконання водночас
є роботою над його виразністю (художністю), при цьому оволодіння навичками
є засобом для досягнення цілі – створення художньо-образного продукту
(малюнка, аплікації, пісні, вірша, танцю тощо).
Виконання вправ, зазвичай, пов’язано з наслідуванням. Механічне
багаторазове повторення може викликати в учнів відразу, тому бажано, щоб
«кожен новий повтор ставав несхожим на попередній, перетворювався на більш
досконалу копію зразка і на якомусь етапі перетворився у творчий пошук,
ініційований не лише вчителем, а й самим учнем».
Останнім часом у науковому та педагогічному середовищі широкого
розповсюдження набув термін «особистісно орієнтоване навчання». Особистісно
орієнтований підхід дозволяє характеризувати учня як суб’єкта процесу
навчання, вказує на неповторність індивідуальних механізмів розвитку даної
особистості. За визначенням С.І. Подмазіна, «зміст особистісно орієнтованої
освіти полягає передусім у задоволенні потреб буття людини, її особистісного
існування: свободи, вільного вибору себе, власного світогляду, дій, вчинків,
позицій, самостійності, самореалізації, самовизначення, творчості – повинен
включати все, що необхідно людині для будівництва і розвитку».
І.Я. Якиманська виділяє такі позиції особистісно орієнтованого навчання:
 Визнання учня головним суб’єктом процесу навчання;
 визначення мети – розвиток індивідуальних здібностей учня;
 визначення засобів, що забезпечують реалізацію поставленої мети
шляхом виявлення й структурування власного досвіду учня, його розвитку в
процесі навчання.
Основним елементом освітнього процесу був і залишається урок. В умовах
особистісно орієнтованого підходу суттєво змінюється його мета, функція,
форма організації. Мета такого уроку – створення умов для виявлення
пізнавальної активності учнів. Засобами досягнення вчителем такої мети є:
 використання різних форм і методів організації навчальної діяльності, які
дозволяють розкрити власний досвід учнів;
 створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу;
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 стимулювання учнів до висловлювань, використання різноманітних
способів виконання завдань без побоювання помилитися, одержати неправильну
відповідь, не той результат;
 використання в ході уроку дидактичного матеріалу, який дозволяє
вибрати найбільш значні для нього види й форми навчального змісту;
 оцінка діяльності учня не лише за кінцевим результатом (правильнонеправильно), але й за процесом його осягнення;
 заохочення прагнення учня знаходити у ході уроку свій спосіб роботи,
аналізувати способи діяльності інших учнів, обирати для себе більш
раціональний;
 створення на уроці педагогічних ситуацій, які дозволяють кожному учню
проявляти ініціативу, самостійність, вибірковість у способах роботи, створення
атмосфери для природного самовираження учня.
Форми організації навчально-пізнавальної діяльності
В арсеналі кожного вчителя є значна кількість форм організації навчальнопізнавальної діяльності, а саме:
 фронтальна, за характером сумісно-індивідуальна (всі учні працюють з
однаковим завданням в одному темпі);
 парна (організація навчально-пізнавальної діяльності парами);
 групова (учні поділяються на групи, бригади, ланки; кожна група має
своє завдання, рівноцінні за змістом та складністю);
 кооперовано-групова, колективна (клас поділяється на групи для
виконання кожною з них частини загального завдання);
 диференційовано-групова (передбачає організацію роботи груп учнів з
різними можливостями, за різними завданнями, що відповідають визначеним
можливостям);
 ланкова (передбачає організацію навчальної діяльності постійних груп
учнів, за характером – послідовно-взаємодіюча);
 бригадна
(передбачаєорганізаціюнавчальноїдіяльностіспеціальносформованихтимчасови
хгрупучнів, за характером – сумісно-взаємодіюча);
 індивідуальна (самостійна робота учня над особистим завданням і за
самостійно обраним темпом, що залежить від навчальних можливостей і
психічних особливостей);
 індивідуально-групова (передбачає включення окремих учнів в роботу
над оригінальними завданнями при виконанні основним складом загального
завдання);
Педагогічна майстерність вчителя полягає в усвідомленні цілей навчального
процесу, чіткому визначенні завдань конкретного етапу навчання та їх
ефективній реалізації, доцільному підбору методів і форм навчання.
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У результаті художньої освіти й виховання спостерігається становлення
особистісного розвитку школярів на основі виявлення різнобічних естетичних
інтересів і потреб, розвитку художніх здібностей та як результат – формування
творчої індивідуальності кожного учня.
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СЕКЦІЯ РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
Демченко Вячеслав Васильович, кандидат педагогічних наук,
доцент, завідувач кабінету обдарованої дитини Рівненського
ОІППО, завідувач регіонального центру Інституту обдарованої
дитини НАПН України
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ
КАДРІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ, ЗАСОБАМИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Освіта має вирішальне значення для формування інтелектуального
потенціалу, побудови демократичного суспільства, здобуття знань, необхідних
для удосконалення всіх сфер життя. Відомий сучасний американський філософ
Алвін Тоффлер, аналізуючи феномен трансформації сучасних суспільств,
стверджує, що «світ, який швидко утворюється від зіткнення нових цінностей і
технологій, нових геополітичних відносин, нових стилів життя й засобів
сполучення, вимагає зовсім нових ідей і аналогій, класифікацій і концепцій. Ця
концепція відображає сьогоднішню парадигму суспільного буття та лежить в
основі формування освітніх цілей розвинутих держав світу».
«Який би конкретний шлях не вибрала країна для подолання свого
відставання, їй потрібно підвищити рівень і якість своїх людських ресурсів.
Тобто людина та її мислення повинні бути інноваційними».
Компетентнісний підхід вважається ключовою інноваційною ідеєю сучасної
освіти. Принцип професіоналізму передбачає наявність обов’язкової спеціальної
підготовки педагога для роботи на високому сучасному рівні. Відповідність
освіти посаді всіх суб’єктів освіти забезпечується періодичним підвищенням їх
кваліфікації як у закладах післядипломної освіти, так і засобами методичної
роботи з педагогами на місцях.
На нашу думку, проблема формування компетентностей педагогів існує у
трьох площинах: теоретичній, практичній і науковій. У теоретичній площині ми
повинні відійти від дискусійного характеру проблеми у сучасній вітчизняній та
світовій педагогічній науці і представити своє розуміння визначень та дефініцій
у поняттях «компетенція» та «компетентність». Розбіжності у їх розумінні
можуть стати вагомою перепоною у просуванні вперед.
У практичній площині ми повинні запропонувати ефективні й результативні
форми і методи впровадження компетентнісного підходу і формування
професійних компетенцій. Означені завдання необхідно реалізовувати
паралельно і одночасно.
У науковій площині процес упровадження компетентнісних технологій
повинен супроводжуватися науковими дослідженнями і експериментами.
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Таким чином вирішення даної проблеми в комплексі вимагає її теоретичного
осмислення та пошуку шляхів, форм і методів, які були б ефективними і
результативними у методичній роботі навчальних закладів щодо формування
професійних компетенцій та компетентностей педагогів, що працюють з
обдарованими дітьми.
Сучасні вітчизняні дослідники продовжують пошук шляхів удосконалення
професійної підготовки педагогічних кадрів. Теоретичні та прикладні аспекти
професійної компетенції та компетентності вивчають такі вчені, як Н. М. Бібік,
Л. С. Ващенко, С. А. Калашнікова, О. І. Локшина, О. В. Овчарук, Л. І. Паращенко,
О. І. Пометун, О. Я. Савченко, С. Е. Трубачева, Ю. І. Мальований,
О. В. Сухомлинська, Л. Л. Хоружа, М. О. Холодна та ін.
Серед учених неодноразово розгорталася дискусія щодо визначення такого
освітнього індикатора, яким можна було б оцінювати якість освіти. У зв’язку з
цим новим концептуальним орієнтиром, що впливав би на формування змісту
освіти, її методів, критеріїв тощо, було визначено компетентність, а спосіб
розвитку означеного утворення – компетентнісним підходом. В українській
педагогіці спроба наблизитися до адекватного розуміння термінів «компетенція»
й «компетентність» триває майже десять років. Компетенція визначається як
«загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях,
набутих завдяки навчанню. Отже, поняття компетентності не зводиться тільки до
знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і якостей особистості».
Уперше поняття «компетенція», «ключові компетенції» почали
використовуватися у США в сфері бізнесу в 70-х роках минулого століття, що
було пов’язано з проблемою визначення якостей майбутнього співробітника, які
повинні впливати на успішність його професійної діяльності. Ці якості і стали
називатися компетенціями. З самого початку компетенції протиставлялися
спеціальним знанням та вмінням, що безпосередньо пов’язані з реалізацією
конкретної професійної діяльності, і почали розглядатися як самостійні
універсальні складові будь-якої професійної діяльності. У зв’язку з цим постало
питання: а чи можливо навчити компетенціям? Таким чином проблематика
компетенцій потрапила в освіту.
У чому ж причина такого інтересу до означених понять? У першу чергу, це
пов’язано із системними змінами, що відбулися у сфері праці й управління в
західній економіці в останні десятиріччя. «Інформаційний вибух», що виник
унаслідок використання інформаційних технологій, призвів не тільки до
збільшення у десятки разів об’єму інформації, але й до її швидкого старіння і
постійного оновлення. Це стосується і наукових розробок, швидке впровадження
яких у виробництво призводить до принципових змін не тільки в економічній
діяльності, але й у повсякденному житті людей. Список професій оновлюється
більше ніж на 50% кожні 7 років, і для того, щоб бути успішним, людині
приходиться змінювати не тільки місце роботи, але й перекваліфіковуватися в
середньому 3-5 разів за життя. Постійні зміни стали нормою життя сучасного
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суспільства. У подібних обставинах продуктивність професійної діяльності
залежить не лише від володіння раз і назавжди вивченою спеціальною
інформацією, але й від уміння орієнтуватися в інформації, від ініціативності,
здатності самостійно вирішувати проблеми, здійснювати самоосвіту.
Експерти країн Європейського Союзу визначають поняття «компетентність»
як «здатність застосовувати знання й уміння», що забезпечує активне
застосування навчальних досягнень у нових ситуаціях. В останніх публікаціях
ЮНЕСКО поняття компетентності трактується як поєднання знань, умінь,
цінностей і ставлень, застосованих у повсякденні. На останній конференції
міжнародного рівня, що відбулася завдяки участі ЮНЕСКО, Міністерства освіти
Норвегії (Департаменту технічної освіти та професійної підготовки) у 2004 р.,
учені дійшли згоди в трактуванні поняття компетентності як здатності
застосовувати знання та вміння ефективно й творчо в міжособистісних
відносинах – ситуаціях, що передбачають взаємодію з іншими людьми в
соціальному контексті так само, як і в професійних ситуаціях. Компетентність
– поняття, що логічно походить від ставлень до цінностей та від умінь до знань.
Згідно з означенням Міжнародного департаменту стандартів з навчання,
досягнення та освіти (International Board of Standards for Training, Performance and
Instruction (IBSTPI), поняття компетентності визначається як спроможність
кваліфіковано провадити діяльність, виконувати завдання або роботу. При
цьому поняття «компетентність» передбачає набір знань, навичок і ставлень,
що дають змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні функції,
спрямовані на досягнення певних стандартів у професійній галузі або певній
діяльності.
В Україні активні дослідження, пов’язані з компетентнісним підходом в
освіті, були розгорнуті на початку ХХІ століття. Сьогодні серед української
педагогічної громадськості, на сторінках педагогічної преси, у змісті
нормативних документів, що регламентують розвиток освітніх процесів, активно
пропагується теза про необхідність запровадження компетентнісного підходу.
Проте аналіз літератури з означеної проблеми свідчить про складність,
багатовимірність трактування понять «компетентність» і «компетенція».
Українська освіта лише починає оперувати даними поняттями у тому сенсі, який
пропонують європейські країни. Тому спробуємо визначитися у сутності
ключових понять проблеми, що аналізується.
Необхідність чіткого розмежування категорій «компетентність» і
«компетенція» зумовлена тим, що в науковій літературі цим термінам нерідко
можна знайти взаємозаміну. Такий підхід знайшов своє відображення і в окремих
освітянських документах. Так, у Державному стандарті базової і повної середньої
освіти зустрічаємо вжиті в однаковому значенні терміни «соціальна,
комунікативна, комп’ютерна компетентність» і «формування комунікативної та
літературної компетенції». Водночас у наказі МОН України «Про затвердження
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»
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обумовлено, що освітня компетенція є сукупністю взаємопов’язаних смислових
орієнтацій, знань, умінь, навичок і досвіду діяльності учня відносно певного кола
об’єктів реальної дійсності, необхідних для здійснення особистісно і соціально
значущої продуктивної діяльності. Компетенція – це суспільна норма, вимога,
яка сама по собі не є характеристикою індивіда. Нею вона стає у процесі
засвоєння і рефлексії учня, перетворюючись у компетентність.
Зупинимося детальніше на наступних визначеннях.
Компетенція у перекладі з латинської означає коло питань, у яких людина
добре обізнана, володіє знаннями і досвідом. Поняття компетенції є результатом
не тільки загальної освіти, а й освітнього досвіду людини в цілому. Компетенція
включає сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, способів
діяльності, досвіду), що задаються по відношенню до певного кола предметів і
процесів, необхідних для якісної продуктивної діяльності. Хочу підкреслити, що
поняття компетенції не зводиться ні до знань, ні до вмінь, ні до навичок. Головне
– це єдність означених якостей, позитивне ставлення до тієї сфери, що охоплена
компетенцією, а також особистісні якості, які сприяють ефективному вирішенню
проблеми.
Компетентність – це компетенція в дії, міра включеності людини в
діяльність. На відміну від знань, умінь, навичок, що передбачають дію за
аналогією, компетентність включає досвід успішного здійснення самостійної
діяльності, уміння приймати ефективні рішення у незнайомих ситуаціях. З цього
приводу російський психолог Марина Холодна зазначає, що «різниця між
знаючою і компетентною людиною інтуїтивно зрозуміла кожному. Порівняймо,
наприклад, знаючого лікаря і компетентного: знаючий лікар – знає і намагається
лікувати, тоді як компетентний – знає і виліковує».
Надалі ми будемо розмежовувати поняття
«компетенція» і
«компетентність», маючи на увазі під компетенцією деяку відчужену, наперед
задану вимогу до освітньої підготовки учня, що необхідна для його якісної
продуктивної діяльності в певній сфері, а під компетентністю – його особистісну
якість. Тобто компетентність є характеристикою людини, а компетенція – того,
чим вона вже володіє (здібності, уміння).
Компетентність педагога, що працює з обдарованими дітьми, потрібно
розглядати як здатність до певної специфічної діяльності, яка включає в себе
вміння, здатність успішно вести пошук і здійснювати розвиток природних
здібностей, талантів та обдарувань учнів.
Компетентнісний підхід в освіті на противагу концепції «засвоєння знань»
передбачає опанування учнями різноманітними вміннями, що дозволять їм у
майбутньому діяти ефективно в ситуаціях професійного, особистого і
суспільного життя. Компетентнісний підхід зумовлює посилення прикладного,
практичного характеру всієї шкільної освіти і полягає в тому, щоб не збільшувати
обсяги інформованості людини в різних предметних галузях, а допомогти їй
самостійно вирішувати проблеми в незнайомих ситуаціях.
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Педагогічними умовами побудови змісту навчання на основі
компетентнісного підходу можуть бути:
- проектування навчального середовища, спрямованого на формування у
школярів системи ключових компетенцій;
- конструювання змісту навчання як передачі суспільного досвіду у
суб’єктивний досвід особистості і забезпечення дієвого характеру його
засвоєння;
- діагностика процесу формування ключових компетенцій школяра.
Які ж життєві компетенції учнів повинен сформувати педагог у процесі своєї
діяльності?
Досліджуючи проблеми формування життєвої компетентності, І. Г. Єрмаков
стверджує: «Щоб знайти своє місце в житті, ефективно освоїти життєві і
соціальні ролі, випускник української школи має володіти певними якостями й
уміннями:
- бути гнучким, мобільним, конкурентоздатним, уміти інтегруватись у
динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;
- використовувати знання як інструмент для розв’язання життєвих проблем;
- генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них
відповідальність;
- володіти комунікативною культурою, вміти працювати в команді;
- уміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;
- уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел,
застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення;
- дбайливо ставитися до свого здоров’я і здоров’я інших як найвищої
цінності;
- бути здатним до вибору серед численних альтернатив, що пропонує сучасне
життя».
Ураховуючи специфіку і особливості обдарованих дітей, компетентний
учитель повинен розкрити у них особливі якості і вміння: розуміння і
усвідомлення своєї нестандартності, відповідальності за розвиток природного
дару, сформувати коло інтересів, що відповідають внутрішнім потребам,
мотивацію до певного виду діяльності, вольові якості – наполегливість,
цілеспрямованість, працездатність.
Компетентний учитель, який працює з обдарованими дітьми, повинен
володіти комплексом когнітивних, психоемоційних та вольових якостей;
системою глибоких знань та вмінь: працювати за індивідуальними програмами;
здійснювати науково-дослідницьку роботу; вміти організовувати процес
застосування дітьми набутих знань на практиці.
Формування та розвиток професійних компетентностей педагогічних кадрів
до роботи з обдарованими школярами будуть можливими і ефективними, якщо
в умовах методичної роботи загальноосвітніх закладів розробити і реалізувати
програму відповідної підготовки, побудованої з урахуванням напрацьованих
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технологій формування та розвитку компетентності педагогів, що навчають і
виховують обдарованих дітей. Реалізація програми за своїм змістом та
організаційними формами забезпечить базовий рівень знань, вмінь і навичок
педагога, необхідні йому для виявлення та реалізації творчих обдарувань
школярів.
Мистецтвом формування зазначених компетентностей учитель повинен
оволодівати все професійне життя. Продуману, систематичну, послідовну
методичну роботу на місцях із формування професійних компетентностей
педагогів можна і потрібно розглядати як потужний і ефективний засіб виховання
обдарованої молоді.
Система подібних заходів повинна поєднуватися відповідною
довгостроковою програмою, у котрій визначені стратегічні напрямки діяльності
та тактичні особливості цієї роботи. На основі програми кожним учителем
розробляються власні стратегії і тактики, виходячи зі специфіки роботи, досвіду
та результатів діяльності, характеру труднощів та проблем, що виявляються в
роботі. Формами такої роботи може бути весь арсенал методичного
інструментарію.
Таким чином, визначивши суть понять «компетенція», «компетентність»,
«компетентність педагога, що працює з обдарованими дітьми»,
«компетентнісний підхід» тощо, варто і потрібно засобами методичної роботи
загальноосвітнього закладу розробити і реалізувати як загальношкільну, так і
індивідуальні програми формування професійних компетенцій педагогів, що
працюють з обдарованими дітьми.

Кузьмін Олена Євменівна, методист кабінету обдарованої
дитини Рівненського ОІППО
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОРІЄНТОВНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ
ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
Наше суспільство, роблячи крок від постіндустріальної цивілізації до
цивілізації інформаційних технологій, усе гостріше відчуває потребу в людях, які
мають фундаментальні знання в різних галузях життєдіяльності й уміють
адаптувати їх до постійно змінюваних умов своєї життєдіяльності, здатні до
активної розбудови суспільної інфраструктури з використанням найсучасніших
технологій. Підготувати нову генерацію національної інтелектуальної еліти
відповідно до змінених суспільних умов покликана школа. Особливої уваги з
боку педагогів потребують обдаровані діти, які вже зі шкільної лави виявляють
зацікавленість науковими студіями, демонструють небуденні творчі здібності та
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мають значний природний потенціал. Пробудити «дрімотні» сили інтелекту й
творчі можливості учня, надихнути його на заняття науково-дослідницькою та
творчою діяльністю, озброїти сучасними методами наукового пошуку, виплекати
в нього стійкий інтерес до певної галузі знань і підказати оптимальні форми
потамування цього інтересу, зорієнтувати талановиту молодь у щонайширшому
спектрі наукової проблематики, навчити доцільно реалізовувати й правильно
оформлювати свої інтелектуальні та творчі набутки – ці та багато інших завдань
постають перед учителем, який працює з обдарованими школярами.
Під поняттям «обдарованість» слід розуміти сукупність здібностей, які
дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в одному або декількох видах
діяльності, що є цінними для суспільства. Однак науковці до сьогодні не
розв’язали цілої низки питань, пов’язаних із явищем обдарованості, але вже
сьогодні зрозуміло, що обдарованість не можна порівнювати з обсягом
отриманих знань. Це значно складніше явище. Воно включає природну
енергетику, пізнавальну активність, нестандартність мислення, наполегливість,
надзвичайну працездатність.
Запропонована Орієнтовна програма підготовки педагогів до роботи з
обдарованими учнями (далі – Програма) визначає основні напрямки діяльності
методичних служб, спрямованих на організацію роботи з обдарованими учнями,
через формування професійних компетенцій педагога.
Програма передбачає організацію науково-методичного супроводу вчителівпредметників, класних керівників, психологів, керівників загальноосвітніх
навчальних закладів та батьків і враховує рівень їх навченості. Дібрані до неї
методи, форми, технології організації роботи ґрунтуються на наукових та
практичних підходах до організації роботи з обдарованими школярами і
забезпечують високий рівень знань із запропонованої проблеми та є підґрунтям
для формування професійної компетентності педагога.
Дібрані до неї методи, форми, технології організації роботи ґрунтуються на
наукових та практичних підходах до організації роботи з обдарованими
школярами і забезпечують високий рівень знань із запропонованої проблеми та є
підґрунтям для формування професійної компетентності педагога.
Програма включає комплекс заходів, які забезпечують можливість
досягнення найоптимальніших результатів у формуванні педагогічних
компетенцій педагога у роботі з обдарованими учнями.
Програма спрямована на створення творчого середовища загальноосвітнього
навчального закладу, де педагог формується як творча особистість, яка
забезпечить прогресивний розвиток обдарованої дитини. Упровадження
програми передбачає тісну співпрацю всіх учасників навчально-виховного
процесу.
Для реалізації Програми необхідною умовою є: поєднання традицій з
інноваційними процесами; оновлення змісту та форм орієнтації науково343

методичної діяльності; постійне підвищення кваліфікації педагогічних
працівників; удосконалення їхнього творчого потенціалу.
Для роботи з обдарованими дітьми від учителя вимагається: загальна
професійна педагогічна підготовка, предметні, психолого-педагогічні, методичні
знання та вміння; високий рівень професійної компетентності в контексті
системи пошуку, підтримки та розвитку особистості; наявність професійно
важливих особистісних якостей (необхідного рівня інтелектуального розвитку,
адекватної самооцінки, творчого особистого світогляду, доброзичливості та
об’єктивності при оцінюванні діяльності учнів, почуття гумору,
неупередженості, впевненості, енергійності); особлива витривалість нервовопсихічної системи, емоційна стабільність; уміння розпізнавати ознаки
обдарованості в інтелектуальній діяльності, творчих проявах, художній
майстерності, спілкуванні, руховій сфері та заохочувати своїх учнів; уміння
залучати до виявлення та розвитку обдарованості учня батьків, однолітків,
створюючи з їх допомогою сприятливе середовище для розвитку його здібностей
та обдарувань; почуття великої відповідальності за результати роботи з
обдарованими учнями; безперервне підвищення рівня професійно-педагогічної
компетентності з метою поліпшення результативності роботи з обдарованими
учнями.
Зважаючи на це, основною метою Програми є:
- створення в загальноосвітньому навчальному закладі відповідного
простору, який забезпечує інтенсифікацію, ефективність і результативність
роботи з обдарованими учнями;
- підвищення суспільного статусу обдарованої дитини в освітніх закладах;
- модернізація змісту освіти педагогів, які працюють з обдарованими
школярами, його форм та методів, технологій на основі впровадження новітніх
досягнень вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної науки і практики.
Завдання Програми:
- формування вмінь створення системи цілеспрямованого виявлення,
підтримки, розвитку, навчання та виховання обдарованих дітей на діагностичній
основі;
- напрацювання інструментарію для здійснення діагностики обдарованості
школярів та готовності педагогів до роботи з обдарованими учнями;
- вивчення та ефективне використання нових освітніх технологій навчання
і виховання обдарованих дітей;
- підготовка педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних
закладів до роботи з обдарованою учнівською молоддю, переорієнтація на
розвиток в учнів якостей творчої особистості;
- формування умінь керівників загальноосвітніх навчальних закладів до
створення системи стимулювання інтелектуально та творчо обдарованої молоді,
педагогічних працівників;
- забезпечення якісних змін у змісті освіти дорослих;
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- зростання рівня професіоналізму і компетентності педагогічних
працівників в організації роботи з обдарованими школярами;
- створення умов, спрямованих на формування людини з новим типом
мислення, на зростання престижу особистості вчителя;
- визначення психологічного та педагогічного змісту навчально-виховного
процесу для талановитих учнів;
- визначення особливостей педагогічних умов, що ефективно сприятимуть
розвитку обдарованих школярів, та шляхів взаємодії педагогів, учнів, батьків.
Основні принципи програми
Організація навчання дорослих здійснюється з урахуванням принципів
андрагогіки – сфери педагогіки, в якій розглядаються теоретичні та практичні
проблеми навчання дорослих з урахуванням їх особливостей (сформовані риси
особистості, наявність життєвого досвіду, культурних, освітніх та професійних
запитів, переважає самонавчання та самовиховання тощо) у системі
безперервного навчання.
1. Принцип пріоритетності самостійного навчання. Для того, щоб
практично використовувати цей принцип, необхідна значна підготовка –
складання програм навчання, підбір і тиражування навчального матеріалу,
придбання і створення навчальних комп`ютерних програм. Цей принцип
забезпечує для дорослої людини можливість неспішного ознайомлення з
навчальним матеріалом, запам`ятовування термінів, понять, класифікацій,
осмислення процесів і технологій їх виконання. Значну допомогу в цьому надає
сучасне дистанційне навчання.
2. Принцип спільної діяльності того, хто навчається, з одногрупниками і
викладачем у ході підготовки та в процесі навчання.
3. Принцип використання наявного позитивного життєвого досвіду
(зокрема соціального і професійного), практичних знань, умінь, навиків того, хто
навчається, як бази та джерела формалізації нових знань. Цей принцип, з одного
боку, спрямований на стимулювання творчої діяльність учнів, а з іншого –
приділяти значну увагу індивідуальній роботі – написанню робіт (наприклад,
рефератів), створенню методичних схем
і описів, які згодом
використовуватимуться у ході навчання і трудової діяльності.
4. Принцип коректування застарілого досвіду та особистих установок, що
перешкоджають освоєнню нових знань.
5. Принцип індивідуального підходу до навчання на основі особистих потреб,
з урахуванням соціально-психологічних характеристик особистості і тих
обмежень, які викликані її діяльністю, наявністю вільного часу чи фінансових
ресурсів
6. Принцип елективності навчання покликаний надати учневі свободу
вибору цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, часу, місця
навчання, оцінювання результатів навчання.
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7. Принцип рефлективності заснований на свідомому відношенні учня до
навчання, що, у свою чергу, є важливою складовою самомотивації учня.
8. Принцип затребуваності результатів навчання практичною діяльністю
учня (знання, уміння, навички професійної діяльності).
9. Принцип системності навчання, що полягає у відповідності цілей і змісту
навчання його формам, методам, засобам навчання й оцінці результатів.
Системність можна розуміти і як систематичність, тобто безперервність або
регулярність навчання, причому з урахуванням результатів попереднього
навчання і нових потреб у навчанні.
10. Принцип актуалізації результатів навчання (їх швидке використання на
практиці). Виконання цього принципу забезпечується попередніми принципами
- системності, практичної затребуваності результатів навчання, індивідуального
підходу, використання напрацьованого досвіду.
11. Принцип розвитку учня. Навчання повинне бути спрямоване на
вдосконалення особистості, формування здібностей до самоосвіти. Очікувані
результати
- удосконалення системи пошуку і підтримки обдарованих дітей у
ранньому віці;
- створення умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації
педагогів та учнів;
- високі показники досягнень учнів в олімпіадах, конкурсах;
- поширення досвіду використання нових педагогічних та інформаційних
технологій з метою забезпечення якісної освіти обдарованих дітей;
- підвищення в учнів та педагогів інтересу до знань, наукового пошуку,
дослідницької роботи;
- підвищення
рівня
науково-методичного,
інформаційного
та
матеріального забезпечення педагогічних працівників, які проводять роботу з
обдарованими дітьми;
- урізноманітнення форм і методів навчально-виховної діяльності.
Науково-методичне забезпечення реалізації Програми
Із метою виконання Програми створюються і впроваджуються програми
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, освітніх округах, районних,
міських методичних об’єднаннях учителів. Вони передбачають таке навчання
педагогічних працівників та батьків, основою якого є формування в учасників
навчального процесу високого рівня психолого-педагогічних знань, необхідних
для роботи з обдарованими учнями.
Науково-теоретичне і методологічне підґрунтя функціонування таких
програм мають складати ідеї видатних вітчизняних та зарубіжних педагогів,
новітні дослідження психолого-педагогічної науки, вікової психології та
соціології, а також ідеї новітньої освітньої практики.
Науково-методичне забезпечення реалізації Програми на рівні відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів передбачає:
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- здійснення послідовного, системного і систематичного аналізу практики
організації навчання педагогічних працівників та батьків у загальноосвітніх
навчальних закладах та освітніх округах із проблем виявлення, навчання та
виховання обдарованих дітей і проектування стратегічних напрямів навчання і
виховання таких школярів;
- проведення моніторингу готовності педагога до роботи з обдарованими
учнями;
- проектування системи виявлення і педагогічного супроводу
обдарованих дітей та надання методичної допомоги їх батькам із питань
виховання обдарованої дитини в сім’ї.
На рівні Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти:
- створення банків даних інноваційного комплексу технологій оптимізації
навчання педагогів та батьків з проблем обдарованості;
- випуск інформаційно-методичної літератури з проблем виявлення та
педагогічного супроводу обдарованих дітей; популяризація педагогічного
досвіду з проблем навчання і виховання обдарованих школярів у
загальноосвітніх навчальних закладах;
- проведення обласних конференцій, семінарів, педагогічних читань,
«круглих столів» із проблем обдарованості;
- включення відповідних тем для висвітлення на курсах підвищення
кваліфікації педагогічних працівників.
Зміст навчання включає:
- навчання психологів загальноосвітніх навчальних закладів;
- навчання класних керівників;
- навчання вчителів-предметників;
- навчання керівників загальноосвітніх навчальних закладів;
- навчання батьків, які виховують обдарованих дітей.
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СЕКЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
Давидюк Наталія Юріївна, кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної
освіти, методист кабінету виховної роботи, захисту прав
дитини, позашкільної освіти, дисциплін художньо-естетичного
циклу та фізичного виховання Рівненського ОІППО
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБ РІЗНОГО РІВНЯ –
ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
ПРОФЕСІЙНОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ
ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Численні психолого-педагогічні дослідження доводять, що серед мотивів,
які сприяють професійному та особистісному розвитку фахівців важливими є
пізнавальні мотиви, мотиви самоствердження, досягнення успіху тощо [2-4].
Діяльність методичної служби будь-якого рівня буде успішною за умови
врахування цих мотивів педагогів. Тому створення певного мотиваційного
середовища можна розглядати як основу науково-методичної діяльності.
Під мотиваційним середовищем будемо розуміти сукупність психологопедагогічних умов, що сприяють активізації мотивів професійного та
особистісного розвитку педагогів позашкільних навчальних закладів.
Проблема формування мотиваційного середовища професійного та
особистісного розвитку педагогів позашкільних навчальних закладів є
актуальною і для методистів інститутів післядипломної освіти, і для методистів
районних, міських методичних кабінетів, центрів. Можливість створення такого
середовища визначається такими умовами: по-перше, узгодженістю дій
методичних служб різного рівня; по-друге, застосуванням технологій, форм і
методів, що сприяють формуванню мотивів професійного та особистісного
розвитку педагогів позашкільних навчальних закладів. Серед таких форм і
методів – конкурси професійної майстерності, експертна оцінка матеріалів
педагогів, претендентів на присвоєння звання «керівник гуртка-методист»,
діяльність школи педагогічного досвіду, регіональної школи новаторства тощо.
Розглянемо детальніше застосування зазначених вище форм і методів.
Організація конкурсів професійної майстерності. На виконання наказу
Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від
17.02.2014 № 99 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2014» упродовж березня
проведено обласний етап конкурсу та підведено його підсумки.
Усього в конкурсі взяли участь 24 керівники гуртків позашкільних
навчальних закладів із 17 районів та міст області. Учасники презентували досвід
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власної педагогічної діяльності із соціально-реабілітаційного, гуманітарного,
науково-технічного та дослідницько-експериментального напрямів позашкільної
освіти. Найбільшу увагу педагоги приділили науково-технічному напряму.
Відповідний напрям був представлений 13 педагогами, які організовують
навчально-виховний процес за профілями: початково-технічний, спортивнотехнічний, предметно-технічний, художньо-технічний, а також винахідництво та
раціоналізаторство.
У рамках соціально-реабілітаційного напряму були представлені матеріали
з досвіду роботи районної ради старшокласників, гуртків, що спрямовують свою
діяльність у напрямку розвитку лідерських якостей особистості, учнівського
самоврядування, соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями.
Керівники гуртків гуманітарного напряму позашкільної освіти презентували
свої педагогічні надбання з вивчення дітьми української та іноземної мов.
Дослідницько-експериментальний напрям був представлений матеріалами,
які розкривають зміст педагогічної діяльності щодо створення умов для творчої
самореалізації учнівської молоді, педагогічної підтримки обдарованої молоді в
МАН (відділення літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство).
Матеріали, представлені на обласний етап конкурсу, свідчать про значний
професійний потенціал керівників гуртків позашкільних навчальних закладів
області.
Згідно з рішенням журі (наказ Управління освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації від 14.03.2014 № 155 «Про підсумки обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник
гуртка-2014»), переможцями визнано: Мирончук Г. К., керівника гуртка «Основи
учнівського самоврядування» комунального позашкільного навчального закладу
«Володимирецький районний Будинок школярів та юнацтва» (соціальнореабілітаційний напрям позашкільної освіти); Марцинюк Т. І., керівника гуртка
літературно-мистецької студії «Літературна вітальня» комунального закладу
«Районний будинок дитячої та юнацької творчості» Березнівської районної ради
(гуманітарний напрям); Касьянюка С. М., керівника гуртків радіоелектронного
конструювання Сарненського районного Будинку дітей і молоді (науковотехнічний напрям); Дядечко Р. П., керівника дослідницько-експериментального
гуртка комунального позашкільного навчального закладу «Володимирецький
районний будинок школярів та юнацтва».
Касьянюк С. М. та Дядечко Р. П. гідно представляли Рівненщину на очному
турі 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу (наказ Міністерства освіти і науки від
09.04.2014 р. № 351 «Про підсумки першого (заочного) туру 3-го етапу
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2014»).
Упродовж березня відбувся ХІ обласний конкурс-ярмарок педагогічної
творчості «Педагогічні здобутки освітян Рівненщини» з номінації «Позашкільна
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освіта», де було презентовано 47 робіт. Серед учасників конкурсу-ярмарку –
працівники не тільки позашкільних навчальних закладів, а й педагоги
загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, які здійснюють гурткову роботу. Участь
у заході взяли педагоги комплексних і профільних позашкільних навчальних
закладів районного і міського підпорядкування. Методичні розробки були
представлені як окремими авторами, так і авторськими колективами.
У основу критеріїв оцінювання поданих матеріалів були покладені вимоги,
які зазначені в Положенні про обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості
п. 3.2., 4.1. (наказ Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації від
09.12.2013 № 807 «Про затвердження Положення про обласний конкурс-ярмарок
педагогічної творчості»).
Експертна комісія відзначила високий рівень поданих методичних розробок,
автори найбільш актуальних та оригінальних інноваційних педагогічних ідей
нагороджені дипломами Управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації за І, ІІ та ІІІ місця (наказ Управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації від 12.03.2014 року № 149 «Про
підсумки проведення ХІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості»).
Так, за методичний посібник «Етнокультурний центр у системі
позашкільного закладу: концепція, досвід, перспективи» нагороджені педагоги:
Ковальчук В. П., художній керівник Етнокультурного центру Рівненського
міського Палацу дітей та молоді Рівненської міської ради, Гумінська О. О.,
кандидат педагогічних наук, викладач Рівненського державного гуманітарного
університету, співпраця яких відзначена І місцем. ІІ місце вибороли – авторський
колектив педагогів Костопільського Центру технічної творчості та
комп’ютерних технологій – Гончарук І. П., Грицюк О. В., Немоловський М. В.,
Петренчук Т. В., Серко О. В., Ярмольчук Л. В. за навчально-методичний посібник
«Юні користувачі персонального комп’ютера» та Панчук Л. А., заступник
директора з виховної роботи Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 28 Рівненської міської ради, яка підготувала методичний посібник «Дебатний
клуб у школі». Напрацювання педагогів: Корнійчук Є. І., керівника творчого
об'єднання Острозького районного будинку школяра – «Стежками сивого
Острога»; Літвінчука А. Б., керівника гуртків комунального закладу
«Соснівський Центр еколого-натуралістичної та туристсько-краєзнавчої
творчості» – «Розвиток технічної творчості засобами художньої обробки
деревини» та Ляш Т. А., вихователя комунального закладу «Мізоцька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради –
«Виховання дітей засобами аматорського лялькового мистецтва» відзначені
дипломами за ІІІ місце. Анотації до зазначених вище методичних матеріалів
розміщені у «Анотованому каталозі ХІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної
творчості «Педагогічні здобутки освітян Рівненщини», а з коротким викладом
змістового наповнення методичних розробок можна ознайомитися на сайті
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РОІППО http://www.roippo.org.ua/ у вкладці «Діяльність», перейти за посиланням
«Професійні конкурси».
Відповідно до наказу Управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації від 01.04.2014 № 206 «Про проведення І етапу
Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів у 2014
році», впродовж квітня-травня проводиться конкурс у трьох номінаціях: веб-сайт
міського позашкільного закладу, веб-сайт районного позашкільного закладу, вебсайт обласного позашкільного закладу. Журі оцінює веб-сайти за критеріями, що
були запропоновані у листі державної наукової установи «Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти» від 24.04.2014 № 14.1/10-1167 «Про проведення
Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів у 2014
році». Матеріали трьох переможців І етапу у зазначених номінаціях будуть
надіслані до 15 вересня 2014 року до оргкомітету ІІ етапу Конкурсу.
Експертна оцінка матеріалів педагогів, претендентів на присвоєння звання
«керівник гуртка-методист».
Відповідно до пункту 5.2 Типового положення про атестацію педагогічних
працівників (наказ МОН України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого в
Мінюсті України 14.10.2010 року, № 1255/18550), роз’яснення до пункту 5.2. та
Переліку матеріалів для присвоєння звання «вчитель-методист», які подано в
листі інституту післядипломної педагогічної освіти від 13.12.11 р. № 1569,
експертними комісіями інституту було розглянуто 11 матеріалів педагогів, які
претендували на присвоєння звання «керівник гуртка-методист». Із них 3 –
керівники гуртків загальноосвітніх шкіл, 8 – керівники гуртків позашкільних
навчальних закладів. Усі матеріали, які надійшли до інституту, подані з
відповідними супроводжуючими листами, у яких підтверджено здійснення
педагогами науково-методичної і науково-дослідної діяльності, наявність
власних методичних розробок, які пройшли апробацію та схвалені науковометодичними установами.
Подані матеріали педагогів презентують зміст та методику організації
гурткової роботи за напрямами позашкільної освіти.
Організація роботи школи педагогічного досвіду, регіональної школи
новаторства для працівників позашкільних навчальних закладів.
Із 2014 року розпочала свою роботу регіональна школа новаторства для
працівників позашкільних навчальних закладів з теми «Сучасні підходи до
формування освітнього потенціалу позашкільного навчального закладу в умовах
сталого розвитку».
Діяльність регіональної школи новаторства як форми підвищення фахового
рівня працівників позашкільних навчальних закладів організовується відповідно
до Примірного положення про регіональну школу новаторства керівних і
педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
(наказ Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від
25.02.14 № 31 «Про затвердження Примірного положення про Регіональну школу
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новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти»).
Керівник школи новаторства – Первушевська І. О., директор Рівненського
міського Палацу дітей та молоді, Заслужений працівник освіти України, кавалер
ордену княгині Ольги ІІІ ступеня, нагороджена знаком МОН України «Софія
Русова».
Матеріали
діяльності
Школи
розміщені
на
сайті
РОІППО
http://www.roippo.org.ua/ у вкладці «Діяльність», за посиланням «Регіональна
школа новаторства».
Із 2014 року на базі комунального позашкільного навчального закладу
«Гощанський районний центр дітей, юнацтва та молоді» організовано роботу
обласної школи педагогічного досвіду з теми «Інноваційна діяльність
позашкільного закладу районного підпорядкування». Школа організована для
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів області –
директорів, їх заступників, методистів, керівників гуртків. Досвід роботи закладу
з означеної вище теми схвалений радою кабінету виховної роботи, захисту прав
дитини, позашкільної освіти, дисциплін художньо-естетичного циклу та
фізичного виховання РОІППО (від 10.10.2013 р., протокол №1).
Зазначені вище заходи змогли реалізуватися завдяки узгодженим діям
методичної служби інституту післядипломної педагогічної освіти, методистів
районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та працівників позашкільних
навчальних закладів, що в комплексі сприяє формуванню мотиваційного
середовища для професійного та особистісного розвитку педагогів.
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Хильчук Петро Іванович, головний спеціаліст відділу загальної
середньої, дошкільної та позашкільної освіти управління освіти,
молоді та спорту Березнівської районної державної
адміністрації,
Плескач Марина Миколаївна, методист комунальної науковометодичної установи «Березнівський районний методичний
кабінет» Березнівської районної ради
РАЙОННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД: ДОСВІД БЕРЕЗНІВСЬКОГО
РАЙОНУ
У сучасних умовах значення позашкільної освіти для гармонійного
фізичного та духовного розвитку особистості постійно зростає. Попит на освітні
послуги позашкільних навчальних закладів у різносторонньому вихованні та
навчанні дітей, здобутті допрофесійної підготовки стає вагомішим і стимулює
організацію діяльності на якісно новому рівні. Сфера позашкільної освіти
перебуває на важливому етапі розвитку, переходу до більш якісного стану.
Відбуваються принципові зміни в суспільній свідомості, обумовлені
соціальними, політичними та економічними перетвореннями. Питання про
подальший розвиток позашкільної освіти та підвищення рівня освітніх послуг,
що надаються позашкільними навчальними закладами області, потребує
постійної уваги органів виконавчої влади всіх рівнів.
Упродовж попередніх років у районі вдалося поліпшити стан позашкільної
освіти, розширити мережу позашкільних навчальних закладів. Проводилася
робота щодо розвитку науково-технічного, художньо-естетичного, декоративноприкладного,
туристсько-краєзнавчого,
еколого-натуралістичного
та
фізкультурно-спортивного напрямів позашкільної роботи, з розширення мережі
гуртків, секцій, творчих об’єднань учнів, створення належних умов для навчання
та виховання дітей, посилення соціального захисту вихованців, зміцнення
навчально-методичної та матеріально-технічної бази позашкільних навчальних
закладів, поліпшення їх кадрового забезпечення.
У системі освіти району функціонує три позашкільні навчальні заклади:
Березнівський районний будинок дитячої та юнацької творчості, Березнівська
комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, Соснівський центр екологонатуралістичної та туристсько-краєзнавчої творчості.
На початок 2013-2014 навчального року позашкільною освітою було
охоплено 36% дітей шкільного віку. З 1 січня 2012 року передано 368 годин,
передбачених на організацію гурткової роботи в позаурочний час у
загальноосвітніх навчальних закладах, на Районний будинок дитячої та юнацької
творчості та Соснівський центр еколого-натуралістичної та туристськокраєзнавчої творчості. Таким чином, станом на травень поточного року,
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заняттями у позашкільних навчальних закладах системи освіти району охоплено
3843 вихованці, що складає 36 % від загальної кількості школярів. Також на базі
Березнівської загальноосвітньої школи №2 І – ІІІ ступенів діє Мала Академія
народних мистецтв та ремесел, де працює 22 гуртки, які охоплюють 340 учнів.
Із метою максимального охоплення дітей позашкільною освітою із 54
гуртків, що працюють на базі Соснівського позашкільного центру, заняття 24
гуртків проводяться у 12 загальноосвітніх навчальних закладах. Відповідно, у
Березнівському позашкільному навчальному закладі із 105 гуртків на базі
загальноосвітніх навчальних закладів працює 60 гуртків, 39 секцій Комплексної
дитячо-юнацької спортивної школи, із 80 функціонують на базі загальноосвітніх
навчальних закладів сіл району.
Посилення вимог до якості позашкільної освіти зумовлює необхідність
організації роботи щодо психологізації навчально-виховного процесу як основи
для розкриття особистісного, інтелектуального та творчого потенціалу
вихованців. Тому в організації роботи позашкільного закладу належна увага має
приділятися створенню сприятливого психологічного клімату, що
забезпечується особистісно орієнтованим стилем спілкування, використанням
інтерактивних технологій, налагодженням співпраці педагогів і батьків
вихованців.
Із 2011 року у Районному будинку дитячої та юнацької творчості працює
відділ декоративно-прикладного мистецтва, яким охоплено 13 гуртків даного
профілю. На базі Балашівського навчально-виховного комплексу організовано
роботу 3 гуртків туристсько-краєзнавчого профілю, якими охоплено 47 дітей. На
перспективу передбачено створення відділів декоративно-прикладного
мистецтва, технічної творчості, центрів патріотичного виховання, здорового
способу життя.
Керівники гуртків, підвищуючи свою майстерність, беруть участь у
районних, обласних та Всеукраїнських семінарах, конкурсах, де мають високі
досягнення. Викладач бойового гопака О. П. Зайченко став переможцем
Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості», керівник гуртка технічної
творчості М. А. Журавель посів І місце в обласному конкурсі на кращу
методичну розробку, викладач інформатики О. А. Матящук виборола ІІІ місце в
обласному конкурсі методичних розробок, керівник музичної студії Н. В.
Карповець стала переможницею районного конкурсу-ярмарку педагогічних ідей.
Також на базі Районного будинку дитячої та юнацької творчості працюють
районна школа лідерів учнівського самоврядування «Лідер в тобі» та районна
рада учнівського самоврядування. Засідання проводяться раз на два місяці згідно
з планом роботи. Члени районної ради систематично беруть участь в обласних
зборах лідерів. Також у закладі функціонує Дитяча дорадча рада (в рамках
упровадження Стратегії «Березнівський район – територія, дружня до дітей», за
підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні). Результатом роботи ради є
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визначення актуальних проблем щодо забезпечення прав дітей, врахування їх
думки при прийнятті рішень органами місцевого самоврядування.
Відповідно до чинного Статуту Соснівського центру екологонатуралістичної та туристсько-краєзнавчої творчості розпочали роботу чотири
гуртки еколого-натуралістичного напрямку та створено природничо-технічний
відділ. З вересня 2011 року на базі Центру працює філіал (4 гуртки туристськокраєзнавчого напрямку) обласної станції юних туристів. З 1 вересня 2011 року 8
творчих об’єднань установи розпочали роботу на базі Бистрицького,
Прислуцького, Марининського, Губківського загальноосвітніх навчальних
закладів.
Вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи впродовж року
взяли участь у 78 змаганнях всеукраїнського та обласного рівнів, систематично
виборювали призові та переможні місця з усіх видів спорту, що культивуються в
закладі. Великих успіхів досягнули вихованці Авдентова О. М., тренера секції
стрільби з лука. Двоє його вихованців досягнули світового рівня: 2 та 6 місць в
особистому заліку.
Вихованці позашкільних навчальних закладів (Соснівського центру екологонатуралістичної та туристсько-краєзнавчої творчості, Районного будинку
дитячої та юнацької творчості) взяли участь у 57 конкурсах, акціях обласного та
всеукраїнського рівнів за напрямками позашкільної освіти.
Вихованці позашкільних навчальних закладів є активними учасниками
Обласних та Всеукраїнських конкурсів з технічної творчості «Наш пошук і
творчість – тобі, Україно!» з початкового технічного моделювання, Обласного
конкурсу з оригамі «Паперовий світ», Обласної виставки-конкурсу юних
фотолюбителів «Моя Україно!», Обласного фестивалю повітряних зміїв
«Поліське небо», Обласного конкурсу з тканепластики «Оксамитовий рай»,
Обласних конкурсів з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва
«Знай і люби свій край», «Український сувенір», писанкарства «Воскресни,
писанко!», Обласного та Всеукраїнського гуманітарного конкурсів УМАКО
«Сузір’я» «Космічні фантазії», Міжнародного конкурсу з образотворчого
мистецтва «Дружать діти на планеті», екологічних Обласних конкурсів: «Мій
голос віддаю я на захист природи», «Зоологічна галерея», «Новорічна
композиція», Всеукраїнського дитячого конкурсу «Таланти багатодітної
родини», конкурсів вокального та хореографічного напрямків та багатьох інших.
Відповідно до планів роботи відділу освіти, районного методичного кабінету
й позашкільних навчальних закладів проведено районні масові заходи –
фізкультурно-оздоровчі та спортивні.
У Березнівському районному будинку дитячої та юнацької творчості,
Соснівському центрі еколого-натуралістичної та туристсько-краєзнавчої
творчості функціонують кабінети, оснащені комп’ютерами. Усі три позашкільні
установи підключені до мережі Інтернет.
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Упродовж навчального року педагоги позашкільних установ брали участь у
семінарах-практикумах, що проводилися на базі Рівненського обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді; станції юних натуралістів
м. Рівного; Костопільського центру технічної творчості; Гощанського районного
центру дітей, юнацтва та молоді; Здолбунівської міської станції юних техніків;
Дубровицького центру позашкільної освіти; Рівненського міського центру
технічної творчості; дирекції, а також були учасниками майстер-класів доктора
педагогічних наук, професора Пальчевського С. С. та кандидата психологічних
наук, доцента Смольської Л. М., що були організовані районним методичним
кабінетом спільно з Рівненським ОІППО.
У 2012 році Чикалюк З.О., директор Соснівського центру екологонатуралістичної та туристсько-краєзнавчої творчості, за матеріалами з власного
досвіду роботи посіла друге місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості» в номінації «Директор районного позашкільного
навчального закладу».
Також педагогічний колектив Соснівського центру позашкільної освіти брав
участь у щорічній Загальнонаціональній акції «Флагмани освіти і науки України»
і за рейтингом, проведеним Управлінням освіти і науки Рівненської обласної
держадміністрації, був визнаний кращим представником галузі, гідним носити
звання «Флагман освіти і науки України».
Районним методичним кабінетом проведено семінари з таких тем
«Соціальна компетентність вихованця позашкільного закладу», «Життєва
компетентність – мета навчання і виховання у позашкільному закладі», «Шляхи
підвищення результативності творчої діяльності вихованців через організацію
масових заходів».
Педагогічні колективи Районного будинку дитячої та юнацької творчості,
Соснівського центру еколого-натуралістичної та туристсько-краєзнавчої
творчості за підсумками обласного конкурсу «Кращий позашкільний навчальний
заклад – 2012» посіли ІІІ місце.
Відповідно до перспективного плану на 2011 та 2012 роки всі педагогічні
працівники позашкільних навчальних закладів пройшли курси підвищення
кваліфікації в Рівненському ОІППО.
У січні 2012 року відбулася поїздка вихованців Малої академії народних
мистецтв та ремесел Березнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 до
столиці республіки Латвія м. Риги в кількості 22 дітей та 2 дорослих. Гуртківці
брали участь у святкуванні 20-річчя української середньої школи м. Риги та
проведенні громадських Різдвяних заходів упродовж 13-17 січня 2012 року.
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Мирончук Ганна Кирилівна, керівник гуртка «Основи
учнівського самоврядування» комунального позашкільного
навчального закладу «Володимирецький районний будинок
школярів та юнацтва»
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ПЕРЕМОЖЦІВ ОБЛАСНОГО
ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ МАЙСТЕРНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ «ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ» В НОМІНАЦІЇ «КЕРІВНИК
ГУРТКА-2014»
Формування лідерських якостей особистості засобами інтерактивних
технологій
Майбутнє України – за поколінням, що сьогодні опановує уроки життя,
якість якого залежить від рівня розвитку життєвої компетентності та лідерського
потенціалу. Прогрес суспільства й лідерство взаємозалежні. Чим більше буде
лідерів у державі, тим міцнішою буде й держава. І тому перед системою освіти
стоїть завдання не лише навчання і виховання, а й розвитку лідерських якостей
особистості, адже умови сьогодення вимагають професійно компетентної молоді,
що вміє швидко адаптуватися в нестабільних умовах, здатна до самостійного
вибору сфер діяльності, саморегуляції та поведінки, орієнтованої на успіх, а
також знання особистісних рис, які дозволяють молодим людям якнайшвидше та
якнайкраще адаптуватися до умов життя. Для успішної кар’єри, особистого
життя та соціального становлення сучасна дитина повинна вміти продуктивно
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спілкуватися, говорити перед публікою, працювати в команді та самостійно,
вільно володіти технічними інноваціями, займатися самоосвітою та
самовихованням, свідомо та самостійно приймати рішення. Адже мистецтво
спілкування – важливий компонент багатьох професій (педагогів, медичних
працівників, юристів, журналістів тощо).Тому дуже важливо саме в
«комунікаційну епоху» розвивати навички спілкування і спільної діяльності, що
є основою функціонування системи самоврядування дітей та учнівської молоді.
Адже лiдерами не народжуються, лiдерами стають.
Здатність людини бути лідером залежить від розвитку в неї нахилів і
здібностей до управління. Тому сучасний загальноосвітній та позашкільний
навчальні заклади мають виховувати в дитини всі ці риси. Одним зі шляхів
вирішення цієї проблеми є практична участь дітей у громадському житті свого
навчального закладу, міста, району чи області. Участь дитини в учнівському
самоврядуванні, набуття нею різноманітного досвіду, способів діяльності та
статусу повноцінного члена організації є ефективним інструментом її духовного
становлення як члена суспільства.
Моя мета – реалізація педагогіки життєтворчості, що є необхідною основою
для формування культурної, гармонійної, відповідальної особистості,
підготовленої до взаємодії в соціумі, наділеної комунікативними навичками та
почуттям власної гідності.
Практичне значення досвіду полягає в технології формування лідерських
якостей особистості і дає можливість вихованцям реалізувати свої здібності,
беручи участь в учнівському самоврядуванні свого навчального закладу, а також
набути досвіду соціального співжиття, розв’язувати проблеми, що допоможуть у
майбутньому дорослому житті бути компетентною та конкурентоспроможною
особистістю.
Під час роботи в гуртку вихованці вчаться продуктивно спілкуватися,
говорити перед публікою, працювати в команді та самостійно, вільно володіти
технічними інноваціями, свідомо та самостійно приймати рішення. При
проведенні практичних занять у гуртківців поступово формуються комунікативні
навички (робота в групі, в парах, участь у дискусії) та навички толерантної,
відповідальної поведінки; при аналізі та розв’язанні проблемних ситуацій,
рефлексії – навички аналітичного та критичного мислення.
У процесі діяльності на заняттях гуртка намагаюся виявити та якнайповніше
реалізувати, розвинути індивідуальні мотиви, інтереси, здібності гуртківців,
викликати інтерес до навчання, перетворюючи аудиторію з пасивних
спостерігачів на активних учасників заняття, залучаючи їх до спільної діяльності
в процесі пізнавального пошуку. Досвід роботи свідчить, що найбільш
ефективними, за результатами власних досліджень, є групова форма та
інтерактивні методи роботи. Інтерактивне навчання сприяє становленню
вихованців як незалежних, толерантних, оптимістично налаштованих, готових до
подолання труднощів навчання та життя особистостей. Це – тренінги, дискусії,
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ситуаційні та ділові ігри, метод проектів. Адже саме тренінгові вправи сприяють
поглибленню гуртківцями знань про самих себе, усвідомленню значущих
цінностей, вдосконаленню лідерських здібностей, формуванню навичок
командної діяльності, виробленню вміння створювати соціальний проект і
планувати стратегію його реалізації.
Необхідною складовою навчального процесу на заняттях гуртка є
використання методів психолого-педагогічної діагностики, за допомогою яких
досліджуються схильності, інтереси та індивідуально-психологічні властивості
особистості, зокрема дослідження схильностей до лідерства, комунікативних та
організаторських здібностей, вольових якостей, основних компетентностей у
гуртківців. Це допомагає знайти індивідуально-диференційований підхід до
кожної дитини, а також вибрати форми й методи навчання гуртківців.
Одним із найбільш цікавих методів навчання є тренінгові вправи, що
сприяють поглибленню гуртківцями знань про самих себе, усвідомленню своїх
цінностей, вдосконаленню лідерських здібностей, формуванню навичок
командної діяльності, виробленню вміння створювати соціальний проект та
планувати стратегію його реалізації.
Тематика тренінгів досить різноманітна: «Хто такий лідер?», «Дорога у світ
самоврядування», «Шляхи вирішення конфліктів», «Здоровий спосіб життя чи
життя для насолоди?». Під час проведення заняття-ділової гри «Твоє життя – твій
вибір» гуртківці мали змогу побувати в ролі історика, лікаря, юриста та
копірайтера, які орієнтували своїх однолітків на здоровий спосіб життя.
Підвищити ерудованість із правознавства та розвинути навички праці в
команді гуртківці мали змогу під час проведення брейн-рингу «Закон і право для
всіх єдині».
Сьогодні для виховного процесу важливим елементом є колективна творча
діяльність (метод проектів). Нетрадиційні методики цієї технології сприяють
відродженню гуманістичних ідеалів і цінностей, творчого духу народу. Сучасна
дитина особливо гостро потребує піднесеного сприйняття світу, пошуків себе та
справжнього сенсу життя, мобілізації віри в свої можливості, тобто пошукової
активності та життєвої самостійності.
Виховання людяності в кожній дитині за допомогою методики колективного
творчого виховання – перший крок у вихованні громадянської особистості,
здатної до критично-творчого мислення. У колективних творчих справах проекту
дитина виховується в колективі та завдяки колективу. Так, гуртківцями було
започатковано і проведено соціально значущі проекти: екологічного
спрямування – «Цілюще моє джерело», «Чиста вулиця, чисте село, чистий
район»; на правову тематику – «Делегати дитячих прав»; для підтримки дітей з
особливими потребами – «Ти не один».
Ефективними формами виховання та навчання завжди була практична
робота – пізнання через особисту діяльність, відчуття відповідальності та
особистої значущості. Саме такі можливості становлення та виховання
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особистості забезпечує системна робота в обласних зльотах лідерів, метою яких
є вдосконалення форм роботи, спрямованих на розвиток здібностей та
формування в гуртківців лідерських якостей, активної громадської позиції.
Із метою проведення обміну досвідом гуртківці беруть участь у семінарах і
практикумах Обласної школи управлінської майстерності.
Діяльність гуртківців на засіданнях Школи управлінської майстерності дає
можливість заохотити дітей до участі в громадській роботі, організації життя та
діяльності своїх учнівських колективів, зокрема вихованка гуртка є головою
комісії толерантності та духовного розвитку в обласній раді старшокласників.
Діяльність комісії спрямована на моральний розвиток лідерів. Реалізовуючи
обласний проект «Рука допомоги» вони підтримують дітей з особливими
потребами та людей похилого віку.
Щорічно гуртківці є активними учасниками фестивалю-конкурсу «Молодь
обирає здоров’я», мета якого – популяризація і пропаганда здорового способу
життя, запобігання негативним проявам серед дітей і молоді.
З метою розвитку вмінь визначати форми та способи своєї участі в житті
громади, суспільства, спілкуватися з органами влади з гуртківцями було
проведено практичне заняття «День дублера» – зустріч із працівниками
райдержадміністрації. При проведенні такого заходу діти мали змогу
поспілкуватися з керівниками, від правильності прийнятих рішень яких залежить
життя і добробут людей району.
Розвинути в собі інформаційну, технологічну компетентність та здатність до
самоосвіти дає змогу робота над щоквартальним випуском газети «Калейдоскоп
лідера Володимиреччини», в якій висвітлюються події з учнівського життя всіх
осередків учнівського самоврядування району. Працюючи над випуском газети,
лідери самостійно підбирають матеріал, корегують його, а потім готують до
друку. Доставка до кожного загальноосвітнього закладу відбувається через
електронну пошту. Відповідальність за випуск газети покладається на голову
комісії преси та інформації.
Отже, впровадження інтерактивних методів навчання в навчально-виховний
процес допомагає виховувати лідерів нової формації, дітей компетентних,
відповідальних, здатних мислити неординарно, тобто особистостей, які
відповідають вимогам XXІ століття. Крім того, використання інтерактивних
методів дає можливість реалізувати ідею співпраці тих, хто навчає, і тих, хто
навчається, сприяє оздоровленню психологічного клімату на занятті,
конструктивній взаємодії, створенню доброзичливої атмосфери.
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Марцинюк Тетяна Іванівна, керівник гуртка літературномистецької студії «Літературна вітальня» комунального
закладу «Районний будинок дитячої та юнацької творчості»
Березнівської районної ради
ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ НА
ЗАНЯТТЯХ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ СТУДІЇ «ЛІТЕРАТУРНА
ВІТАЛЬНЯ»
Образне мислення і творчі здібності завжди були та залишаються важливим
структурним компонентом духовності людини. Процес формування образів у
свідомості має важливе значення для диференціації школярів за нахилами,
здібностями, інтересами, а також правильного вибору професії. Тому мені як
керівнику гуртка літературного профілю випала доля залучити школярів до
мистецтва, подбати про їхній літературно-творчий, духовно-моральний,
загальнокультурний розвиток, а також формування культури почуттів, фантазії й
уяви, творчих спроможностей, етики спілкування.
Дитина, яка пізнає світ через художній твір, сприймає його не тільки
розумом, свідомістю, інтелектом, а й усіма своїми органами чуттів. Адже слово
ми бачимо, чуємо, відчуваємо, а не тільки розуміємо. Як відомо, у процесі
пізнання задіяні обидві півкулі людського мозку – як ліва, що відповідає за
раціональне, логічне, так і права, яка забезпечує емоційне, образне сприйняття.
Учені вважають, що чим асиметричніші ці півкулі, тим більш творчий характер
має процес пізнання і взаємовідносин людини зі світом.
Мистецтво відображає довкілля в образах. Осягнення художніх творів
мусить здійснюватися адекватно до його природи, тобто через образ. Він
сприймається як на логічному рівні (насамперед тому, що подає інформацію), так
і на почуттєвому (читання викликає переживання). Технологія вивчення
художнього тексту має забезпечити розвиток як логічного, так і образного
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мислення в дітей із перевагою образного, емоційного, що закладено в правій
півкулі.
Метою моєї діяльності як керівника гуртка є спроба продемонструвати, що
в той час, коли різко падає інтерес до книги, коли світ читання дітьми літератури
щораз біднішає, книга не втрачає своєї актуальності, вона була й залишається
невичерпним, животворним, невмирущим джерелом, з якого дитина черпає
уявлення про навколишній світ, свою родину, село чи місто, свій край,
занурюється в скарбницю найдорогоцінніших перлин думки, почуття, фантазії.
Я переконана, що:
- можна перетворити заняття літературного гуртка в живу, творчу справу;
- продемонструвати зразки дитячих творів, показавши процес формування
образного мислення завдяки мистецтву слова;
- розкрити значення літератури, а також листування з письменниками у
формуванні особистості дитини.
Тому на заняттях «Літературної вітальні» використовую методи і прийоми,
спрямовані на розвиток сенсорного апарату особистості дитини, аби з’ясувати,
що вона чує, бачить, відчуває, які в неї образи, асоціації та настрої виникають у
процесі сприйняття й аналізу тексту художнього твору. Для цього, працюючи над
окремим епізодом, уривком, розділом, протягом заняття кожній дитині надаю
можливість віднайти власні зорові, звукові, словесні ряди, за допомогою яких
літературознавчі знання, теоретичні поняття і категорії набувають особистісного
змісту, тому що вони розглядаються крізь призму власного відчуття та розуміння.
Ця робота вимагає досить високого рівня логічного, образного та
асоціативного мислення. Дитина має стати певною мірою співавтором тексту,
включитися у співтворчу діяльність, досягнувши емоційного стану
співпереживання. Це дещо інший, не зовсім звичний тип спілкування з художнім
твором, коли книга не повчає і наставляє, а безпосередньо «убирає» дитину у
власний простір. Заняття «Літературної вітальні», на якому відбувається таке
спілкування, стає своєрідним твором мистецтва, результатом спільної діяльності
педагога, дітей і самого автора. Таке заняття як за змістом, так і за формою та
використаними методами роботи є інтегрованим. При цьому в його основі – такі
засади:
1. Розвиток сенсорного апарату кожної дитини, «витончення» її почуттів,
збагачення емоційного світу.
2. Взаємозв’язок різних видів мистецтва, використаних на основі як ідейнотематичної спільності, аналогії, так і на асоціативному рівні.
3. Робота над розумінням «мови» різних видів мистецтва: у музиці – звука; у
живописі – кольору; у танку – руху; в архітектурі – форми, розміру, обсягу; у
літературі – слова.
4. Розвиток образного, асоціативного мислення дітей, їхньої фантазії, уяви,
творчих спроможностей.
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5. Художньо-творча діяльність учнів: театральна, музична, образотворча,
декоративно-прикладна, літературна тощо.
Заняття «Літературної вітальні» сприяють розвитку образного мислення
вихованців, виявленню їх творчих здібностей, залученню обдарованих дітей до
участі в літературно-мистецьких конкурсах та фестивалях, а також бажанню
реалізувати свої здібності через мистецтво слова.
Варто зазначити, що «Літературна вітальня» діє з 1990 року. Творчі доробки
літстудійців та імена переможців літературних конкурсів упродовж багатьох
років з’являються на сторінках районної, обласної та всеукраїнської періодики, а
створена юними талантами і підготовлена до видання книга «Перлина» на
Міжнародному фестивалі дитячого мистецтва «Чарівна Книжка», що проходив у
Дніпропетровську 1998 року, виборола Гран-прі. Ця оригінальна за композицією
книжка складається з двох розділів: «Лети, лети, листочок…» та «У кришталику
сонця».
Рушійною силою і хорошим енергетичним зарядом, що спонукав до активної
діяльності в плані розвитку образного мислення і творчих здібностей школярів,
став відомий український письменник Дмитро Андрійович Головко. Листування,
що широко розгорнулося між дітьми і цим письменником, стало приводом для
міркувань над системою педагогічної роботи.
Застосовуючи творчий підхід до особистісно-розвивального навчання і
керуючись авторською програмою в плануванні занять «Літературної вітальні»,
підпорядковую її основні завдання на розвиток образного мислення і творчих
здібностей школярів.
Так, на заняттях літературно-мистецької студії знаходять місце:
- хвилинки образного мислення «На лоні фантазії»;
- уявні екскурсії у світ казки, поезії;
- творчі вправи на зразок «Придумай кінцівку казки, оповідання», «Доповни
речення образними словами» і т. ін.;
- складання і відгадування літературних вікторин, ребусів, кросвордів,
головоломок;
- складання загадок, прислів’їв, скоромовок.
Творчі заняття носять мислительно-репродуктивний характер, оскільки
проводяться здебільшого після попередньо проведеної екскурсії, походу,
прогулянки.
Плідний результат, як на мене, дають так звані «Уроки мислення в природі».
За сприятливої погоди діти з чернетками і ручками виходять на лоно природи, де
вчаться не лише спостерігати, а й слухати і чути. На першому етапі таких занять
вчу дітей слухати природу, ловити кожен звук, помічати кожного птаха, кожне
«поранене» дерево, зламану гілочку. На другому етапі – вислуховую кожну
дитячу думку, доповнюю її власними образами і порівняннями, що
народжуються спонтанно. Третім етапом є колективне римування або ж
складання прозового твору. Останній етап – самостійна робота дітей, яка згодом
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допрацьовується, коректується ними ж самими. Так, юні автори записують свої
твори до власних книжечок, ілюструють їх, виготовляють літературні альманахи,
стінгазети.
У розвитку образного мислення та творчих здібностей школярів неабияку
роль відіграють розвиваючі ігри, театрально-методичні прийоми, різноманітні
творчі завдання, зокрема словесне малювання з натури, екранізації літературних
творів, ілюстровані інсценізації, а також озброєння школярів теоретичними
основами знань про засоби пейзажного мистецтва, образотворчості. Все це по
можливості впроваджую на заняттях. Крім того, робота проводиться за
наступними напрямками:
- виготовлення вітальних листівок для письменників (зі святом та ювілеєм,
із присудженням премій тощо);
- підготовка вітальних сценаріїв із наступним їх записом на студії (диски із
записами надсилаються письменникам-ювілярам (зокрема це було зроблено до
70-ліття Д. Головка);
- зустрічі з письменниками та творчими людьми своєї місцевості;
- презентації нових книг, надісланих письменниками;
- презентації дитячих творів;
- виготовлення літературних альманахів і стінгазет;
- підготовка та участь у щорічному Обласному фестивалі власної дитячої
поезії «Провесінь»;
- підготовка та участь у Малій академії наук учнівської молоді;
- підготовка творчих робіт для преси;
- упорядкування і видання власних збірок літстудійців – переможців
літературних конкурсів і фестивалів.
Отже, робота над творчим розвитком школярів і власні спостереження над
результативністю процесу мислення обдарованої дітвори спонукають мене до
подальших педагогічних пошуків.
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Будинку дітей і молоді
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТВОРЧИХ
ОБ'ЄДНАННЯХ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО КОНСТРУЮВАННЯ
Згідно із Законом України «Про освіту» позашкільна освіта становить
невід’ємну частину системи сучасної освіти, яка спрямована на розвиток
здібностей і талантів учнівської молоді, задоволення її різнобічних інтересів та
духовних запитів.
Стрімко зростаюча інтенсивність і динамічність різномасштабних змін у всіх
сферах життя суспільства, традиційних уявленнях про світ та людину, систему
цінностей, сутність самореалізації об’єктивно зумовлює необхідність виявлення
її готовності до мобільного самоутвердження. Означене актуалізує соціально
значуще завдання формування професійної мобільності як специфічної
особистісної якості у процесі освіти, яка набуває сьогодні відкритого та
інноваційного характеру. Нинішньому динамічному суспільству потрібен
фахівець, здатний швидко адаптуватися до складних умов професійної і
соціальної дійсності, зорієнтований на успіх та постійне самовдосконалення,
здатний самостійно й відповідально приймати рішення. Мобільність як один із
невід’ємних показників професійної та соціальної зрілості суб’єкта є тією
особистісною характеристикою, яка засвідчує внутрішню готовність людини до
якісних змін і перетворень.
Діти сьогодення – це діти, які народились у цифровому світі ХХІ століття, а
тому з пелюшок знайомі з мобільними телефонами, ноутбуками, МР-3 плеєрами
тощо. Зрозуміло, що і засоби навчання сучасних дітей мають відповідати
вимогам сьогодення. На допомогу підручнику й зошиту, зубилу та паяльнику має
прийти сучасний цифровий засіб навчання – комп’ютер. Але для якісних змін у
позашкільній освіті розробити та запропонувати лише навчальний технічний
пристрій замало. Важливо знати, чим наповнити зміст, які завдання ставити, чому
та для чого навчати дітей. Комп’ютер – це, перш за все, засіб отримати знань.
При роботі з ним у дітей формуються якості та вміння, необхідні сучасній людині
ХХІ століття.
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Робота учнів стає цікавішою й ефективнішою за рахунок застосування в
навчальному процесі, разом з традиційними формами і методами, різноманітних
технічних і програмних засобів.
Важливим і основним етапом у формуванні професійних знань та вмінь
майбутніх електро- та радіомеханіків у роботі творчих об’єднань є практичні
заняття. Вони дають можливість перевірити на практиці правильність
теоретичних уявлень про технічні явища, що вивчаються в теоретичному курсі.
Крім того, на практичних заняттях відпрацьовуються уміння й навички,
необхідні для подальшої професійної діяльності.
Однак існує велика кількість процесів, механізми роботи яких відомі, але
безпосереднє їх спостереження неможливе в реальному часі і в масштабі один до
одного. Зокрема, більшість процесів електротехніки, радіоелектроніки,
електротехніки напівпровідників відбуваються на мікроскопічному атомарному
або молекулярному рівні. Тривають вони надзвичайно короткий час.
Розширити демонстраційну й експериментальну базу допоможуть віртуальні
експерименти. Ресурси сучасних комп'ютерних систем у цілому достатні для
проведення якісного віртуального експерименту з екранною візуалізацією
процесів.
Одним з прикладів використання інформаційних технологій у творчих
об'єднаннях радіоелектронного конструювання є застосування комп’ютерних
програм, які використовуються в радіоелектроніці.
На основі досвіду проведення занять у творчих об’єднаннях сформувалася
структурна схема виготовлення радіопристрою із застосуванням набору пакетів
комп'ютерних програм. Вона включає чотири вузлових точки, що вимагають
прийняття оптимального рішення гуртківців до поставленого завдання.
На першій стадії, після отримання завдання, формується схема
радіоконструкції на основі аналізу існуючих рішень, а також використовується
комп’ютерна програма «sPlan 5.0» для креслення схеми. Після цього проводиться
її комп'ютерна атестація (моделювання та дослідження). Означений процес
проводиться в спеціальному блоці комп'ютерних програм «NI Multisim 12.0» із
застосуванням довідкової електронної інформації і порівнянням елементної бази
існуючих схемних рішень. Крім бібліотеки елементної бази дана програма
включає панель інструментів із можливістю вибору необхідного «джерела
струму» (постійного, змінного, регульованого), індикатори (струму, напруги),
інструменти (мультиметр, функціональний генератор, осцилограф, аналізатор
спектра та ін.). Це дає можливість, накресливши на робочому столі програми
електронну схему пристрою з необхідними індикаторами, генераторами,
осцилографом, «вмикнути» вимикач на панелі інструментів і досліджувати
працездатність електронної схеми, так як це було б на монтажній платі із
впаяними радіодеталями.
Перевіривши працездатність отриманої електричної принципової схеми,
гуртківець переходить до етапу виготовлення друкованої плати.
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Традиційно процес виготовлення друкованих плат проводився за допомогою
попереднього виготовлення креслення на аркуші паперу та перенесенням його на
фольгований текстоліт. Використання програми «Sprint-Layout» дозволяє не
тільки скоротити час на виготовлення малюнка друкованої плати, але й
оптимізувати (мінімізувати) її розміри.
Крім того, спроектована аплікація після друку на принтері може бути
перенесена на робочу поверхню гетинаксу за допомогою спеціальної технології.
Після завершення роботи з виготовлення схеми пристрою необхідно
вирішити завдання щодо зовнішнього оформлення радіоконструкції. На даному
етапі застосовується комплекс програм ПЕОМ, що дозволяє розвинути
просторову уяву учнів. При цьому треба врахувати питання, пов'язані із
зручністю користування радіопристроєм, оптимізувати його зовнішній вигляд,
підібрати колірну палітру корпусу, регулюючих ручок, матеріал для
виготовлення тощо. Розробка передньої панелі радіоелектронного виробу
виконується за допомогою комп’ютерної програми «Frontplatten-Designer».
На кожній стадії проектування пристрою необхідно стежити за наявністю та
мінімізацією вартості радіодеталей, компонентів і матеріалів.
Представлена технологія проектної діяльності учнів дозволяє:
– скоротити час на проектування пристрою;
– оптимізувати схемне рішення, конструкцію майбутнього пристрою;
– скоротити вартість пристрою.
Розглянемо можливості застосування педагогічного програмного засобу
«Початки електроніки», розробленого під керівництвом Володимира Кашкарова
(м. Астана, Республіка Казахстан).
Даний ППЗ дозволяє створювати і редагувати моделі принципових
електричних схем пристроїв, розраховувати режими роботи моделей, проводити
їх аналіз та представляти дані у зручній для подальшої роботи формі. Програма
містить велику кількість електричних компонентів. Особливістю цієї системи
моделювання є наявність контрольно-вимірювальних приладів, що за зовнішнім
виглядом та характеристиками наближені до їх апаратних аналогів.
Інтерфейс програми «Початки електроніки» складається з головного меню,
панелі інструментів, на якій також розміщені бібліотека компонентів, лінійка
контрольно-вимірювальних приладів та робочої області (рис. 5). Компоненти
можна розташовувати на «монтажному столі», перетягуючи за допомогою миші.
Натиснувши лівою кнопкою миші на «контакті» одного елемента, підвівши
курсор до «контакту» іншого та відпустивши кнопку, можна сполучити ці
«деталі» віртуальним провідником. У такий спосіб користувач може легко
скласти електричну схему, до якої аналогічно можна підключити необхідні
вимірювальні прилади. Увести або відредагувати параметри того чи іншого
елемента схеми можна подвійним натисканням лівої кнопки миші після
наведення її на відповідний компонент.
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Центральним елементом додатку є монтажний стіл, на якому гуртківці
мають можливість «паяти» різноманітні деталі. «Пайка» деталей у потрібні
контакти монтажної плати проводиться шляхом перетягування їх із панелі.
Справа від монтажної плати знаходиться панель із деталями: резистор
(характеризується значеннями в омах та потужністю у ватах, «згорає» при її
перевищенні); запобіжник (характеризується максимальним робочим струмом,
«згорає» при його перевищенні); конденсатор (характеризується значенням у
фарадах і робочою напругою, виходить із ладу при її перевищенні); котушка
(характеризується значенням у Генрі); монтажний провід (має мінімальний опір);
вимикач (характеризується двома станами – «замкнуто» и «розімкнуто»);
елемент живлення (характеризується полярністю ЕРС у вольтах та внутрішнім
опором в омах); генератор синусоїдальної напруги (характеризується
амплітудою і частотою змінного струму); лампочка (характеризується опором,
робочим струмом або потужністю, «згорає» при їх перевищенні);
електронагрівач (характеризується опором, робочим струмом або потужністю,
«згорає» при їх перевищенні); реальний провідник (характеризується питомим
опором, довжиною та площею поперечного перерізу); чорний ящик (це або
резистор, або конденсатор, або котушка індуктивності); реостат
(характеризується максимальним значенням опору, крок змін – 5%); змінний
конденсатор (характеризується максимальним значенням ємності, крок змін –
5%).
Для того, щоб об'єктом вивчення під час навчання спеціальним дисциплінам
не стали виключно комп'ютер та встановлене на ньому програмне забезпечення,
комп'ютер має доповнюватися реальною апаратною частиною. За допомогою
комп'ютера мають проводитися вимірювання певних технічних величин
реальних об'єктів. Лише в цьому випадку можна говорити про комп'ютер як
інструмент пізнання у електро- та радіотехнічному дослідженні.
Таким чином, використання комп'ютерних технологій на заняттях у творчих
об’єднаннях радіоконструювання дозволяє вчитися приймати оптимальні
рішення за допомогою порівняння накопичених відомостей про існуючі
розробки, раціонального застосування існуючих програмних продуктів. Даний
підхід сприяє розвитку творчих здобутків гуртківців, акуратності й ощадливості,
уважності й пошани до праці.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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Під впливом змін у суспільстві відбувається певні зміни і в освіті, які
передбачають оновлення змісту навчально-виховного процесу. Плануючи роботу
гуртка, пам’ятаю, що розвиток особистості вихованця – це його рух від незнання
до знання, набуття певного життєвого досвіду, зародження нових якостей.
Своїм обов’язком вважаю виховання у гуртківців високих інтелектуальних
та моральних якостей, здатність мотивовано добирати адекватні засоби для
реалізації особистих і суспільно значущих прагнень. Для того, щоб навчитися
захищати свою думку, потрібно вміти знаходити вагомі аргументи, навчитися
робити висновки і тактовно вести дискусії. Зважаючи на це, змінюються й вимоги
до керівника гуртка: він не повинен бути єдиним, основним джерелом знань, а
перетворитися на організатора пізнавальної діяльності, координатора, партнера,
співавтора, консультанта. Виходячи з цього, однією з головних умов стає
організація пошуково-дослідницької діяльності гуртківців.
Проблема над якою працюю – «Організація пошуково-дослідницької
діяльності школярів на заняттях гуртка». Пріоритети моєї діяльності – збагатити
знання дітей необхідною кількістю фактів; сформувати багатий словниковий
запас, навчити вихованців вільно висловлювати думки; виробити у них вміння
аналізувати, синтезувати, класифікувати події, формулювати власну думку;
допомогти дитині орієнтуватися у великому потоці інформації, вибираючи з
нього основне.
Серед величезної різноманітності дослідницьких завдань, які відомі сучасній
науці (дослідження-абстрагування, дослідження-аналіз, елементарний аналіз,
дослідження-відновлення,
дослідження-конструювання,
дослідженнямоделювання,
дослідження-обґрунтування,
дослідження-порівняння,
дослідження-пошук,
дослідження-реконструювання,
дослідженнярозпізнавання, дослідження-спостереження, дослідження фрейм, дослідження370

характеристика) намагаюсь добирати для вихованців найбільш оптимальні для
розв’язання навчальні завдання.
У своїй роботі виділяю такі основні форми та методи організації пошуководослідницької діяльності: проблемне навчання (проблемна лекція, бесіда,
проблемні запитання); евристична бесіда; дидактичні ігри; експеримент;
дослідження; проекти; дискусія; консультації в групах; групове навчання;
самостійна робота; аналіз твору та його компонентів; компаративний аналіз;
інтеграція.
Означені форми та методи використовую як елемент заняття. Відповідно до
їх використання можна назвати форми занять, що сприяють розвитку пошуководослідницьких навичок вихованців: заняття-дискусія; заняття-діалог; заняттядослідження; лабораторна робота (практична); «круглий стіл»; заняття
компаративного аналізу; інтегроване заняття; семінар; конференція; заняттяподорож; заняття-конкурс; брейн-ринг; заняття-екскурсія тощо.
Обрана мною проблема пов'язана з інтерактивними технологіями, адже вони
сприяють формуванню у вихованців умінь і навичок, виробленню особистісних
цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні.
На заняттях гуртка користуюся такими методами і прийомами, як робота в парах,
аукціон знань, проводжу науково - дослідницьку роботу, «мозковий штурм»,
розв'язання проблем, «мікрофон», розігрування ситуацій за ролями (програвання
сценок).
Інтерактивне навчання передбачає залучення у навчальний процес усіх
вихованців, що є особливо цінним у вихованні соціально активної особистості.
Гуртківці мають можливість рефлексувати з приводу того, що вони знають та
думають. Пізнання та опанування навчального матеріалу здійснюється у процесі
спільної діяльності, коли кожен робить особистий вклад у навчальний процес,
відбувається обмін думками, знаннями, ідеями, способами діяльності. Ще один
надзвичайно важливий аргумент – гуртківці у процесі спільної діяльності вчаться
спілкуватися між собою, розуміти, допомагати одне одному, підтримувати,
розуміючи, що успіх кожного гарантує загальний успіх.
Педагог виступає в ролі організатора, режисера, що спрямовує роботу
гуртківців, допомагає у пошуках шляхів розв’язання проблеми, націлює, в
жодному разі не даючи готовий матеріал. Вихованці шукають розв’язки тих чи
інших проблем, досліджуючи, експериментуючи, висуваючи гіпотези;
розвивають свої комунікативні навички, розширюють пізнавальні можливості.
При цьому, на мою думку, найголовнішим є те, що на занятті створюється
особлива атмосфера, що якнайкраще сприяє співпраці, порозумінню та
доброзичливості, дає змогу по-справжньому реалізувати особистісно орієнтоване
навчання.
Пошуково-дослідницька діяльність школярів розвиває їх критичне
мислення, читацьку й мовну культуру, здібності самостійного аналізу, виховує
толерантне ставлення до думки інших, повагу до національних традицій,
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розвиває культуру полеміки і самопрезентацій. Організація такого навчання
передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор,
спільне розв’язання проблем на основі аналізу, обставин та ситуацій. Під час
роботи вихованці вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми,
критично мислити, приймати продумані й виважені рішення.
Важливо пам'ятати, що в основу організації роботи, перш за все, має бути
покладено принцип проблемності навчання, який передбачає створення
проблемних ситуацій, формування проблем, підведення вихованців до науковопошукової проблеми. Проблемна ситуація включає емоційну, пошукову та
вольову сторони діяльності. Її завдання – скерувати діяльність гуртківців на
максимальне оволодіння новим матеріалом, забезпечити мотивацію діяльності,
викликати до неї інтерес.
Пошуково-проблемна робота сприяє формуванню в гуртківців таких
дослідницьких умінь, як:
- усвідомлення проблеми й самостійне її формулювання;
- висунення гіпотез, асоціативне і критичне мислення, перенесення знань
у нові нестандартні ситуації;
- проведення спостережень над мовним і літературним матеріалом;
- усвідомлення структури власної пізнавальної діяльності (мети, плану
реалізації, виконання плану, оцінювання результатів);
- виконання мисленнєвих дій (аналіз, порівняння, систематизація й
узагальнення, обґрунтування, класифікація);
- проведення експерименту;
- самостійне розв'язання пізнавальних завдань;
- встановлення причинно-наслідкових зв'язків;
- здійснення припущень щодо способу розв'язання певної проблеми;
- спростовування хибних припущень і тверджень.
Майже кожен гуртківець на занятті може бути дослідником, виконуючи
запропоновані завдання, збираючи матеріали для роботи гуртка. До цього його
здебільшого спонукає керівник гуртка. Однак є вихованці, які відкривають для
себе такі факти, явища, що виходять за рамки навчальної програми. Вони не лише
хочуть збагатити свої знання з предмета, а й свій внутрішній світ, у них
з’являється потреба бодай частково жити за законами краси та високої моралі,
які сповідували далекі чи близькі предки. Таких гуртківців не потрібно спонукати
до пошуку, вони працюють самостійно. І тоді з’являються різноманітні теми,
ґрунтовні дослідження, цікаві відкриття у науково-дослідницьких роботах,
проектах, конкурсах.
Вихованці гуртка мають змогу підвищувати свій освітній рівень на
настановчих та підсумкових сесіях Рівненської Малої академії наук учнівської
молоді. Щороку гуртківці беруть участь у конкурсах-захистах науководослідницьких робіт, збагачуючи себе знаннями. Корисними і пізнавальними є
для вихованців гуртка виступи на семінарських заняттях, літературних вечорах.
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Пізнавальними для школярів є роботи над проектами і науководослідницькими роботами. Слід відзначити, що завдання для проектів гуртківці
отримують на занятті і представляють теж під час занять, адже така форма роботи
використовується для формування дослідницьких навичок школярів у
позаурочний час.
Одним із методів пошуково-дослідницької діяльності є метод проектів.
Проектна діяльність нині – одна з найперспективніших складових освітнього
процесу, адже створює умови для творчого саморозвитку та самореалізації
вихованців, формує всі необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були
визначені як основні у ХХІ столітті. Самостійне здобування знань, їх
систематизація, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити
проблему й приймати рішення відбувається саме через метод проектів.
Означений метод знаходить усе більше поширення в системі освіти різних
країн. Причини цього явища, як зазначає наукова думка, криються не лише у
сфері педагогіки, а й у сфері соціальній. Працюючи над проектом, вихованець
має змогу одночасно розвивати такі навички мислення, як аналіз, синтез,
оцінювання. Створені проекти гуртківці захищають перед аудиторією.
Необхідною складовою навчального процесу в гуртку є виховна робота.
Серед найбільш ефективних прийомів проведення виховних занять є літературні
ігри (інтелектуальні, рольові, імітаційні), які сприяють інтелектуальному,
творчому розвитку здібностей вихованців.
Значну увагу приділяємо також краєзнавчій роботі, досліджуючи творчість
місцевих письменників (Михайла Дубова, Петра Красюка, Євгена Шморгуна).
Так, працюючи над дослідженням життя і творчості Петра Красюка, нами було
знято відеофільм. Усі наші напрацювання активно використовуємо на заняттях із
літератури рідного краю, тематичних вечорах, виховних годинах, засіданнях
літературної студії, вечорах-зустрічах із письменниками рідного краю.
Вихованці гуртка п’ятий рік поспіль стають призерами Обласного конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт Рівненської Малої академії наук учнівської
молоді. У 2012-2013 роках гуртківці (Валентина Мельник, Ольга Пешко, Зоя
Мойсеєць) стали переможцями і призерами ІІ етапу конкурсу-захисту власних
творів у секції «Літературна творчість».
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СЕКЦІЯ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ (ІНТЕРНАТНИХ)
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Гузь Наталія Леонідівна, методист кабінету виховної роботи,
позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньоестетичного циклу та фізичного виховання Рівненського ОІППО
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
Що таке компетентна людина? У «Новому тлумачному словнику української
мови» цьому поняттю «компетентна людина» дається таке визначення: людина,
яка має достатні знання в будь-якій галузі, яка в будь-чому добре обізнана,
тямуща, кваліфікована й має певні повноваження, права й владу.
Наприкінці 90-х років уведено в науковий обіг поняття «ключові
компетенції». Воно лежить в основі більшості сучасних моделей, представлених
закордонними вченими, й трактується як загальна здатність людини мобілізувати
в ході професійної діяльності здобуті знання й уміння, а також використовувати
узагальнені способи виконання дій. Підсумки багаторічних досліджень знайшли
відображення в рекомендаціях Ради Європи і були сформульовані в п'яти
ключових положеннях, рівень оволодіння якими виступає критерієм якості
отриманої освіти. Мова йде про компетенції політичні, соціальні, ті, що
стосуються життя в полікультурному суспільстві, ті, що визначають володіння
усним і писемним спілкуванням, та ті, що реалізують здатність і бажання вчитися
впродовж усього життя. Можна запропонувати вашій увазі формулу
компетентності:
Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність
мислення.
Найбільш відповідальною в умовах розвитку сучасного світу є роль освіти.
Саме освіта має безпосередній та найбільший вплив на особистість і суспільство.
Освіта є соціальним інститутом, через який проходить кожна людина,
набуваючи при цьому рис особистості, фахівця і громадянина. Завдяки діяльності
вчителя реалізується державна політика у створені інтелектуального, духовного
потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки, техніки і культури, збереженні і
примноженні культурної спадщини й формуванні людини майбутнього, а також
забезпечується Конституційне право громадян України на здобуття повної
загальної середньої освіти.
Усе це висуває проблеми підготовки вчителя, його професійного
становлення і професійної компетентності. Саме компетентнісний підхід
розглядається як один із важливих концептуальних принципів, який визначає
сучасну методологію оновлення змісту освіти.
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Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним
напрямом реалізації сучасних реформ в освіті й одним із суттєвих напрямів
переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. Вимоги, висунуті
до вчителів відповідно до стандартів професійно-педагогічної освіти, містять
інноваційні компоненти на основі компетентнісно-орієнтованого підходу.
Сучасний учитель повинен уміти сам і навчити учнів творчо опановувати знання,
застосовувати їх у конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, критично
осмислювати здобуту інформацію, володіти вміннями й навичками
саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки. Учитель має оволодіти
всіма складовими професійної компетентності, зокрема когнітивнотехнологічною, методичною, комунікативно-ситуативною, ауто-психологічною,
кооперативною, валеологічною, загальнокультурною тощо, а також способами
мотивації діяльності, навичками формування необхідних компетенцій для
здійснення професійного самовдосконалення на засадах компетентнісного
підходу.
Конкурентоспроможність учителя на ринку праці визначається обсягом
компетенцій у сфері професійної діяльності, залежить від рівня кваліфікації,
педагогічного досвіду, майстерності, професійно значущих якостей особистості.
Рівень професійної компетентності вчителя – це його знання, вміння,
особистий досвід. Бути компетентним означає бути здатним мобілізувати в
певній ситуації отримані знання й досвід. Але професійна компетентність
учителя потребує постійного розвитку й удосконалення. Проблема підвищення
професійної компетентності педагогічних кадрів розглядається в різних аспектах
у працях Ю. К. Бабанського, С Я. Батищева, В. І. Бондаря, О. Н. Владиславлєва,
Ю. 3. Гільбуха, С. У. Гончаренка, М. І. Дробнохода, С. Б. Єлканова, В. І. Лозової
та інших.
Поняття професійної компетентності педагога виражає єдність його
теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності й
характеризує його професіоналізм. Педагогічний професіоналізм, педагогічна
компетентність розглядається в контексті безперервної педагогічної освіти й
педагогічної діяльності, вимог до вчителя і його підготовки.
Підвищенню компетентності учителя сприяє післядипломна освіта, яка
тримається на трьох китах: самоосвіта, курсова перепідготовка, участь у
методичній роботі.
У чинних навчальних програмах школи, «Загальних критеріях оцінювання
навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» виділено
формування у школярів таких видів компетентностей на засадах
компетентнісного підходу, як-от:
1. Ключові (вміння вчитися, здоров’язбережувальна, загальнокультурна,
комунікативна, соціально-трудова, інформаційна, соціальна).
2. Міжпредметні (передбачають взаємозв’язок змісту і методик групи
предметів чи освітніх галузей).
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3. Предметні (забезпечуються засобами одного предмету, зміст і структура
яких відповідає певним елементам навчального змісту).
Визначені перспективні завдання спроможний зреалізувати знаючий,
обізнаний, творчий фахівець, а отже, компетентний педагог.
Компетентність учителя (за В. І. Шуляр, О. М. Семеног) визначаємо як
особистісну якість суб’єкта, ступінь сформованості знань, умінь, предметних і
педагогічних здібностей, необхідних для якісного, кваліфікованого проведення
проектно-конструкторської
(планувальної),
аналітико-прогностичної,
процесуальної діяльності на технологічному (інноваційному) рівні, забезпечення
ціннісно-зорієнтованого простору як для власного сталого саморозвитку і
самовдосконалення, так і учня з проекцією на одержання гарантованих досягнень
наперед заданого кінцевого спільного результату.
Бути компетентним – означає:
– вміти мобілізувати в певній ситуації знання і досвід;
– забезпечувати систему компетенцій;
– інтегрувати і вирішувати різні навчально-виховні і педагогічні завдання.
Педагогічна компетентність педагога – сукупність особистісних якостей,
знань, умінь, що забезпечують високий рівень самоорганізації професійної
діяльності, її результатів, самопізнання та саморозвиток, здатність учителя до
професійного та особистісного зростання кожного учня і достатній для
самоосвіти й самостійного розв’язання пізнавальних проблем.
Ураховуючи зазначені аспекти, школи-інтернати мають спрямовувати
роботу на вирішення педагогічних проблем своїх закладів по створенню цілісної
системи формування соціально зрілої, творчої особистості, адаптованої до життя
в соціумі шляхом впровадження компетентнісно-орієнтованих технологій
навчання і виховання через вирішення своїх методичних проблемних тем.
Серед основних задач школи для реалізації проблеми можна вирішувати такі
методичні:
1. Підвищення рівня науково-теоретичної, методичної та психологопедагогічної підготовки вчителів.
2. Модернізація освітнього процесу через використання інформаційнокомунікаційних, особистісно-орієнтованих технологій.
3. Допомога вчителям у розвитку, вдосконаленні і підвищенні їх
професійно-педагогічної компетентності.
4. Активізація творчого потенціалу.
5. Формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно
змінюються.
Методична робота школи має бути спрямована на створення інформаційних,
науково-методичних, організаційно-педагогічних умов для безперервного,
системного підвищення кваліфікації і професійно-особистісного росту педагогів
школи, тобто підвищення їх педагогічної компетентності. Найперше, необхідно
сформувати в учителя потребу для подальшого росту, вмотивувати його
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творчість. На засіданні методичної ради школи можна прийняти рішення про
вдосконалення підходів до організації методичної роботи, її змісту, структури,
форм і методів.
В основу підвищення ефективності методичної роботи треба покласти такі
ідеї:
– Особистісно зорієнтований підхід до організації методичної роботи на
діагностичній основі.
– Використання інтерактивних форм методичної роботи.
– Формування проектної культури педагога.
– Психологія успіху.
– Упровадження інформаційних технологій в практику роботи.
– Формування творчого педагога.
Значної уваги у створенні ефективної системи методичної роботи необхідно
надавати управлінню процесами формування творчої особистості вчителя, його
педагогічної компетентності.
На нараді при директорі ухвалити модель професійної педагогічної
компетентності вчителя, представленої методичною радою школи (рис.1).
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Рис. 1. Модель професійної педагогічної компетентності вчителя
У науковій літературі розглядають різні варіанти класифікацій видів
педагогічної компетентності, які виявляють її структурність, багатогранність,
відображають зв’язок із різними галузями науки.
Педагогічна компетентність інтегрує різні види компетенцій, які
розкривають загальні здатності педагога в різних сторонах педагогічного
процесу. Мова йде про пізнавально-інтелектуальну, діагностичну,
проектувальну, організаторську, прогностичну, інформаційну, стимулюючу,
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оцінно-контрольну, аналітичну, психологічну, соціальну, громадянську,
комунікативну, рефлективну, творчу, методичну, дослідницьку компетенцію та
інші.
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професійного зростання

ПРОФЕСІЙНА
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УЧИТЕЛЯ

Система професійних
знань, умінь і установок
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професійні завдання
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професійних
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та способів
практичної
діяльності

Рис. 2. Професійна компетентність учителя
Професійна компетентність учителя на засадах компетентнісного підходу
ґрунтується на знаннях, нормах, цінностях, здібностях, набутих завдяки
неперервному
самонавчанню,
самотворенню,
самовдосконаленню
і
самореалізації.
Конкурентноспроможність учителя на ринку праці визначається обсягом
компетенцій у сфері професійної діяльності, залежить від рівня кваліфікації,
педагогічного досвіду, майстерності, професійно значущих якостей особистості.
Професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги до вчителя на засадах
компетентнісного підходу передбачають розвиток інформаційної,
діяльнісної, креативної та розвивальної функцій
Учитель повинен знати (інформаційна функція):
– основні тенденції сучасного розвитку суспільства й освіти, виклики до
системи освіти в умовах інформаційного суспільства;
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– нові ролі (фасилітатор, координатор, співтворець, організатор
саморозвитку на засадах рефлексії, аналітик, діагност, психолог, менеджер,
розробник навчальних програм та ін.), функції, принципи діяльності та установки
вчителя й учнів (суб’єкт, активний учасник, партнер, співтворець і под.) на
уроках в умовах реформування змісту освіти України;
– шляхи вдосконалення освітнього процесу, поліпшення якості освіти з
урахуванням компетентнісного, особистісно зорієнтованого, комунікативнофункціонального й соціокультурного підходів;
– психолого-педагогічні і методичні основи застосування принципів
компетентнісної та особистісно зорієнтованої освіти;
– прийоми формування основних груп (ключових, предметних,
міжпредметних) компетентностей учнів на уроках і в позаурочній діяльності;
– нормативно-правове підґрунтя вивчення навчального предмета в системі
базової освіти школяра з орієнтацією на активне, природовідповідне навчання,
документи, що регламентують зміст освіти учнів та орієнтують на формування
життєспроможного, конкурентноздатного випускника;
– способи організації діяльнісно-активного особистісно зорієнтованого
навчального процесу на засадах індивідуалізації та фасилітації для реалізації
особистісного потенціалу кожного учня, в тому числі і з особливими потребами,
з урахуванням його суб’єктного досвіду, пізнавальних потреб, інтересів, нахилів,
спонукання до пізнавальної самоактивності у вивченні навчальної дисципліни,
самопізнання і саморозвитку;
– технологічно-практичний аспект впровадження інтерактивного навчання
як інноваційної дидактичної системи, зокрема переваги, можливості й недоліки
освітньої технології; алгоритм діяльності вчителя щодо організації і
впровадження технологій співпраці для реалізації основоположних дидактичних
і методичних принципів навчання; особливості створення навчального простору;
психолого-педагогічні умови (умови інтеракції) реалізації інтерактивного
навчання; етапи використання активних технологій на уроках (пропедевтичний,
організаційно-установчий, етап застосування технології, рефлексивний етап);
– інтерактивні прийоми і методи для активізації пізнавальної діяльності
школярів, засвоєння нових знань, формування вмінь, навичок, емоційноціннісних орієнтацій і ставлень учнів, організації рефлексії;
– можливості інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному
процесі;
– особливості розробки і застосування тестових технологій на різних етапах
уроку;
– підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень учнів як
складової начального процесу, функції оцінювання, рівні якості знань;
– шляхи формування та удосконалення професійної компетентності і
компетенцій вчителя для забезпечення неперервного, мобільного професійного
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самотворення, саморозвитку й самовдосконалення на засадах компетентнісного
підходу, динаміки власного професійно-особистісного зростання.
Учитель повинен уміти (діяльнісна функція):
– адекватно оцінювати власний рівень професійної компетентності, реальні
можливості, професійно-особистісні потреби й запити;
– створювати власну позитивно-гармонійну «Я-концепцію», що поєднує
європейську та національну ідентичність, самооцінку, самоповагу і
саморозвиток, володіти стійкою системою мотивів і потреб соціалізації;
– адаптуватися до постійних змін, активно й творчо діяти;
– самостійно систематично працювати над власним професійноособистісним розвитком, підвищенням культурного й освітнього рівнів,
оновлювати й розширювати теоретичні знання і методичні вміння;
– формувати професійне мислення, що передбачає здатність вирішувати
стратегічні й тактичні задачі, здійснювати системний аналіз педагогічних
процесів, моделювати і прогнозувати навчальний процес;
– здійснювати на високому науково-методичному рівні викладання
навчального предмета, якісну підготовку дітей до ЗНО;
– кваліфіковано, професійно проводити проектно-конструкторську
(планувальну),
аналітико-прогностичну,
процесуальну
діяльність
на
технологічному рівні;
– забезпечувати результативність і якість навчально-виховного процесу,
застосовуючи технології активного навчання;
– володіти методами і формами організації допрофільного і профільного
навчання, методами стимулювання творчої діяльності учнів різного віку на
засадах компетентнісно-зорієнтованого та диференційованого, комунікативнодіяльнісного й соціокультурного підходів;
– змінювати компоненти педагогічної системи – зміст, методи навчання,
освітні технології, систему відношень – відповідно до інноваційних викликів
суспільства й освіти з метою вдосконалення навчального процесу;
– переходити від репродуктивної, знаннєвої до творчої – діяльнісної,
проблемно-орієнтованої, експериментаторсько-інноваційної діяльності;
– проводити дослідно-експериментальну діяльність з використанням
інноваційних технологій;
– будувати гіпотетичну модель випускника загальноосвітнього
(спеціального) навчального закладу з вибором методів і технологій освіти;
– в умовах допрофільної підготовки формувати портфоліо учня, що включає
оцінювання особистісних досягнень школяра (індивідуальна траєкторія розвитку
дитини), рівня оволодіння знаннями, відповідними вміннями, труднощів у
засвоєнні навчального матеріалу, перспектив подальшої роботи;
– сприяти визначенню учнем своєї перспективи та побудови траєкторії
особистісного духовно-мистецького, загальнолюдського зростання;
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– організовувати на уроках і позаурочній діяльності процес активного й
самостійного опанування учнями знань та формування вмінь, навичок і ставлень,
оволодіння
ними
комунікативною,
інтелектуальною,
креативною,особистісною,рефлексивною,
діяльнісною,
емоційною
компетентностями;
– добирати ефективні компетентісні, особистісно зорієнтовані технології
навчання для реалізації мети, завдань, стратегії уроку;
– моделювати інтерактивні уроки чи фрагменти уроків з використанням
активних технологій навчання, діяльнісного підходу, ураховуючи принцип
природовідповідності;
– за використання інтерактивної дидактичної системи створювати папку
групової роботи, що включатиме інструкції, алгоритм діяльності школярів щодо
засвоєння кожної технології, запитання для рефлексії, зразки дитячих робіт у
письмовому чи друкованому вигляді, відеоматеріали, фотографії компонентів
навчального процесу та ін.;
– володіти різними формами контролю і обліку знань, прийомами розвитку
творчих здібностей учнів на уроках;
– розробляти методичні посібники, дидактичні матеріали, посібниковохрестоматійні довідники для учнів;
– створювати дидактичні та методичні матеріали за допомогою програм
роботи з мультимедіа, текстового редактора, табличного процесора;
– застосовувати різні форми тестових завдань з корегувальною,
контролювальною, оцінювальною метою;
– володіти змістом і методами навчання, що сприятимуть виробленню
моделей інноваційної освіти, розвитку вмінь виявляти здібності для реалізації
певних ідей;
– здійснювати аналіз сучасних тенденцій розвитку системи освіти й
забезпечувати їх урахування в щоденній професійній діяльності;
– володіти критичним мисленням, бути самостійним у судженнях і
автономним у процесі навчання та професійно-особистісній діяльності;
– удосконалювати зміст навчальних планів, програм залежно від вимог
суспільства й освіти;
– збагачувати методичний арсенал, вивчаючи напрацьоване з того чи іншого
питання та розробляючи інноваційні методики й технології;
– розвивати соціальні й культурні цінності освіти;
– здійснювати власну оцінку індивідуально-особистісної інформаційної,
діяльнісної, креативної, розвивальної функцій, усвідомлювати рівень
професійної компетентності й педагогічної майстерності;
– адекватно діагностувати, комплексно осмислювати власний досвід,
визначати рівень його продуктивності сучасним освітнім стандартам,
аналізувати контекст утруднень і проблем;
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– виділяти пріоритетні напрямки професійно-особистісного саморозвитку й
самовдосконалення та завдання, які словесник вирішуватиме в найближчій і
подальшій перспективі, орієнтуючись на потреби практики й власні задуми;
–
моделювати
освітню
траєкторію
індивідуально-особистісного
професійного розвитку (програму індивідуально-особистісного руху) з опорою
на мотиваційні детермінанти на всіх етапах міжатестаційного циклу.
Учитель повинен володіти навичками, установками (креативна
функція):
– акме-орієнтованого неперервного самотворення, саморозвитку,
самовдосконалення і самореалізації, підвищення професійно-фахового й
індивідуально-особистісного рівня впродовж усього життя;
– методичної мобільності й оновленого способу мислення;
– системного застосовування компетентнісних, особистісно зорієнтованих
технології в освітньому процесі;
– створення фасилітативного формату навчальної діяльності, співпраці;
– аналізу й рефлексії професійної діяльності;
– інноваційності й адаптивності;
– критичного мислення;
– аксіологічності, тобто вибудови системи цінностей з урахуванням
особистих запитів, норм ситуації та естетичних уподобань для формування
духовно-ціннісних орієнтацій учнів;
– референтності, емпатійної культури тощо.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
1. Принцип гуманізму – створення умов для формування кращих якостей та
здібностей; гуманізація взаємин, повага до особистості спеціаліста, розуміння
його запитів, інтересів, гідності.
2. Принцип демократизації – усунення авторитарного стилю у спілкуванні.
Сприйняття особистості вчителя як вищої соціальної цінності, визначення його
права на свободу, на розвиток педагогічних здібностей.
3. Принцип компетентності – створення умов для розвитку необхідних
структурних елементів педагогічної компетентності вчителя.
4. Принцип педагогічної творчості – створення умов для розвитку
індивідуально-особистісної творчості.
5. Принцип проблемності передбачає орієнтацію фахівця на вирішення
реальних педагогічних проблем.
6. Принцип реалізму передбачає орієнтованість на досягнення реальних
педагогічних цілей, оволодіння необхідними для цього засобами і методами.
7. Принцип педагогічного саморозвитку передбачає орієнтацію на
створення умов для стабільного задоволення власних духовних та педагогічних
потреб у саморозвитку і самореалізації.
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8. Принцип орієнтації на особистість – вибір змісту методів, форм навчання
спирається на природну схильність до пізнання, цілеспрямовано актуалізує
духовні потреби та інтереси, сприяє духовній самореалізації.
9. Принцип технологічної єдності процесу навчання,використання нових
технологій навчання.
10. Принцип діалогізації навчання – відмова від монологізму як соціальноорієнтованого спілкування – діалогу; розвиток уміння бачити сильні та слабкі
аспекти співрозмовника, критично ставитись до отриманої інформації,
розрізняти упереджену чи неупереджену інформацію, виявляти розбіжності в
позиціях учасників діалогу та розуміти позицію співрозмовника.
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Ефективність процесу формування педагогічної компетентності в системі
ступеневої підготовки залежатиме від повноти реалізації усіх його складових.
Конкретними шляхами можуть бути:
1. Проведення науково-теоретичних конференцій та семінарів, практичнометодичних нарад з актуальних проблем формування педагогічної
компетентності.
2. Створення творчої групи для опрацювання виховних інновацій,
розповсюдження передового досвіду творчих педагогічних працівників.
3. Коригування та узгодження навчальних планів та програм з метою
орієнтації на основні компоненти професійно-педагогічної компетентності.
4. Використання творчого потенціалу вчителів-практиків та науковців в
удосконаленні навчально-виховного процесу.
5. Вивчення передового педагогічного досвіду вчителів школи, адаптація
кращих прикладів формування педагогічної компетентності.
6. Використання засобів масової інформації з метою висвітлення кращого
педагогічного досвіду.
7. Ефективне застосування інноваційних програм освітніх технологій.
8. Використання інноваційних форм і методів індивідуального чи
групового пошуку.
Уся структура внутрішньої шкільної методичної роботи насамперед повинна
бути спрямована на забезпечення ефективності самоосвітньої діяльності та на
пошук ефективних методів і форм роботи, націлених на формування інноваційної
особистості, на підвищення рівня компетентності педагога. Методична робота
має передбачати як традиційні, так і нетрадиційні форми проведення. Традиційні:
педради, інструктивні наради, методичні об’єднання, семінари-практикуми,
методичні виставки. Ефективною формою є наради при директорі та наради при
заступниках директора, на яких заслуховуються результати роботи з проблеми
якісного забезпечення професійного росту педагогів.
На засіданнях педагогічної ради школи можуть розглядатися наступні
питання: «Рівень сформованості життєвої компетентності учнів допрофільних та
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профільних класів. Пролонгуюча функція вчителя щодо формування профільних
запитів», «Сучасний урок – спільна співпраця учителя та учня», «Розвиток
творчої компетентності школярів – актуальне соціальне замовлення».
Серед нетрадиційних форм, які можна використати в методичній роботі,
найпоширенішими та найефективнішими є: творчі звіти, педагогічні ярмарки,
читання, ділові ігри, педагогічний портрет методичного об̕єднання, методичний
аукціон до педрад, презентація власної роботи чи МО.
Надзвичайно ефективною формою роботи, яка має безпосередньо-практичне
значення, є проведення шкільних конкурсів «Учитель року» та «Класний
керівник року». Проведення системної роботи з цього напрямку дає можливість
учителям не тільки збагачувати свій теоретичний досвід, а й на практиці
відточувати педагогічну майстерність.
За результатами роботи можна зібрати матеріали творчих знахідок
методичних об’єднань, творчих груп, атестаційні матеріали, зразки кращих
уроків, матеріали відкритих уроків; укласти інформаційний каталог
педагогічного досвіду учителів школи.
Отже, основними чинниками, що сприяють стимулюванню умов розвитку
професійної компетентності педагогів є:
1. Любов до професії, дітей.
2. Потреба в самовдосконаленні, зокрема в самореалізації, самоствердженні
й самовиявленні.
3. Сприятливі, інноваційно-творчі умови роботи.
4. Акцент на інноваційному, творчо-пошуковому компоненті методичної
діяльності.
5. Особистісно зорієнтована методична підтримка діяльності вчителя з боку
адміністрації.
6. Довіра, можливість експериментувати, виявляти ініціативу, творчість.
7. Приклад і вплив учительського середовища, зокрема колег, адміністрації.
8. Можливість отримання визнання в колективі.
9. Навчання на курсах підвищення кваліфікації.
10. Навчання на курсах підвищення кваліфікації.
11. Систематична самоосвітня діяльність протягом курсового й між
курсового періоду.
12. Участь у проектах, конкурсах, фестивалях, конференціях, семінарах,
педмайстернях, у роботі МО, ТГ.
13. Робота ШМО, усього вчительського колективу в напрямку реалізації
основної ідеї.
14. Об’єктивна оцінка праці, об’єктивний контроль, атестація.
Рівень майстерності вчителя зумовлюється його здатністю до творчо
пошукової роботи. Адміністрація школи-інтернату, ви як заступники директорів
з навчальної роботи, повинні постійно шукати нові шляхи для вдосконалення
системи професійного вчителя. Основною метою діяльності адміністрації та
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методичного кабінету школи є усвідомлення учителями суті педагогічної
майстерності, формування в них потреби професійного розвитку впродовж
життя. Адже унаслідок управлінських дій щодо залучення педагогічних
працівників до наукової, науково-методичної та дослідницької роботи зростає її
результативність.

Фалко Євгенія Василівна, директор комунального закладу
«Клеванська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І – ІІІ
ступенів №1»
СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО
ЦЕНТРУ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ З
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЯК УМОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Робота в нашій школі-інтернаті підпорядкована основній меті – навчити
дітей бути щасливими. Ми прагнемо, щоб навчання в школі було життям,
наповненим любов’ю, теплом, добротою, адже це життя, яке не перепишеш
заново. Завдання педагогічного колективу – зробити так, щоб кожен учень зміг
реалізувати себе у школі, а потім – у самостійному житті.
У школі створено шість методичних об’єднань учителів та вихователів:
корекційно-реабілітаційного, природничо-математичного, гуманітарного циклів,
учителів та вихователів початкових класів, класних керівників, вихователів. Діє
спецсемінар, до участі в якому залучається також лікар-офтальмолог. У 2004 році
було відкрито кабінет корекції зору, в якому розміщено тифлокомплекс,
придбаний за рахунок субвенції.
Навчання в школі-інтернаті носить комплексний характер, зокрема наявні
медичні (лікувально-відновлювальні, лікувально-профілактичні) та спеціальні
(корекційні) засоби.
У позаурочний час учні відвідують гуртки: авіамодельний, лозоплетіння,
акробатичний, драматичний, декупажу, ляльковий, «Рукописна книжечка»,
ліплення з гіпсу, вишивки, фотогурток. Крім того, 16 вихованців навчаються у
Клеванській школі мистецтв.
На даний час у закладі працює 81 педагог, із яких спеціалістів вищої
категорії – 33, звання «старший вчитель» мають 11 педагогів, «старший
вихователь» – 8, «учитель-методист» – 3, «Вихователь-методист» – 2.
У школі навчається 150 учнів, з яких 32 – інваліди по зору.
Педагоги нашого закладу є членами Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація тифлопедагогів України», яка є справжнім проривом у справі
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професійного розвитку, підвищення якості корекційної освіти. Членство в
асоціації дає можливість брати участь у форумах, ділитися власним досвідом та
черпати інноваційні ідеї й надбання в галузі тифлопедагогіки. Щороку педагоги
нашого
закладу
стають
студентами
Національного
університету
ім. М. П. Драгоманова. У вересні 2012 року за ініціативи Волинського обласного
фонду «Зір», Національної Асамблеї інвалідів України на базі нашого закладу
відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний світ і
незрячі» (другий день). У якій взяли участь учені та практики з України, Швеції,
Грузії та Польщі. Учасники з Польщі організували виставку сучасного
офтальмологічного обладнання, представники зі Швеції презентували власний
проект інклюзивного навчання дітей з особливими потребами.
Педагоги школи беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях (зокрема «Теорія і практика тифлопедагогіки: взаємозв̕язки і
взаємозбагачення»), які проходять на базі Київського національного
університету ім. М. П. Драгоманова. Такі конференції надзвичайно важливі, адже
дають можливість краще організувати навчально-виховний процес на основі
новітніх досягнень науки та практики тифлопедагогіки.
Щороку педагогічні працівники закладу беруть участь у конкурсі-ярмарку
педагогічних ідей, який організовує Рівненський ОІППО, є серед них і
переможці, наприклад, Юхимчук Г. А., яка зайняла ІІІ місце у номінації
«Корекційна освіта».
У нашій школі-інтернаті діє Рада, до складу якої входять пропорційно
представники педагогічного, учнівського колективів та батьківської
громадськості. З метою захисту інтересів дітей в органах громадського
самоврядування школи-інтернату, у відповідних державних, судових органах, а
також для надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань
здобуття учнями загальної середньої освіти, розвитку в них активної життєвої
позиції, творчих здібностей та ініціативи, підвищення рівня їхньої вихованості
організовано роботу загальношкільного батьківського комітету.
Педагогічна освіта батьків здійснюється через роботу школи батьківського
всеобучу, широке залучення батьків до різноманітних виховних заходів, адже
важливим принципом виховання дитини зі зниженим зором є єдність вимог з
боку усіх сторін впливу на неї.
У дитини з вадами зору є сфери психічного і фізичного розвитку, на які
патологія впливає найбільше. Це, зокрема, пізнавальна і фізична активність,
діяльність, уявлення про навколишнє середовище, орієнтація у просторі. Батьки
дітей з порушеннями зору повинні знати шляхи компенсації зорової
недостатності та вміти допомагати своїм дітям у розвиткові. Робота нашої
спеціальної школи-інтернату з батьками передбачає корекцію їх поведінки
стосовно власних дітей такими шляхами:
• переорієнтування батьків із позиції опікування на емпатичну позицію;
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• створення дружних, чуйних відносин між батьками та дітьми, організація
їх співпраці;
• переорієнтування батьків на терплячість у вихованні дитини з вадами зору,
на розуміння труднощів, з якими доводиться боротись дитині в житті.
У школі батьківського всеобучу наші тифлопедагоги вчать батьків
створювати для адекватного розвитку дитини з вадами зору сприятливі умови, а
саме:
• забезпечити відповідну корисну діяльність дітей (виділити куточок для
ігор, робочий стіл, освітлений приблизно 500 люксів тощо);
• створити позитивну атмосферу в стосунках і позитивний приклад
поведінки батьків;
• створити трудову атмосферу в сім'ї;
• проявляти зацікавлення до інтересів дитини;
• емоційно реагувати, переживати разом із дітьми під час прогулянок,
читання літературних творів тощо;
• встановити зв'язок з офтальмологом, педіатром, тифлопедагогом,
отримувати від них консультації;
• проявляти інтерес до успіхів у діяльності дитини;
• уникати роздратованості, нервозності;
• залучати дитину до самостійності як у побутовій, так і в пізнавальній
діяльності.
Виховання дітей із порушеннями зору в сім'ї, як вже зазначалось вище, має
певні своєрідності, про які зрячі батьки іноді не задумуються, намагаючись
використати власний досвід, набутий із дитинства від попередніх поколінь
(батьків, дідусів та бабусь). Тому великого значення набуває зв'язок батьків із
навчально-виховним закладом, де перебуває їх дитина. У нашій школі-інтернаті
окремим розділом виділено роботу з організації зв'язку з сім’ями, який
здійснюється в індивідуальних, групових та колективних формах.
Індивідуальні форми включають відвідування сім'ї учня, запрошення батьків
до школи, листування з батьками.
Групові форми роботи спрямовані на підвищення психолого-педагогічної
культури батьків і включають: лекції, консультації, вечори запитань і відповідей,
конференції з обміну досвідом сімейного виховання, педагогічні читання,
батьківські лекторії, «круглі столи» з окремих проблемних питань виховання
дітей зі зниженим зором.
Батьки дітей із порушеннями зору несуть велику відповідальність перед
собою, суспільством і самими дітьми за їх майбутнє, тому в програмі розвитку
нашого закладу цій роботі відведено одне із основних місць.
Щодо участі громадськості у виховній роботі з вихованцями інтернату, то й
вона потребує координування всіх її виховних впливів. Педагогічному колективу
відомі умови й специфіка свого мікрорайону, виховні можливості підприємств і
установ. Крім того, ми продумуємо форми участі громадськості в організації
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виховної роботи з дітьми впродовж року, організовуємо педагогічне навчання
представників громадськості, які залучаються до безпосередньої виховної роботи
зі школярами.
Усі досягнення наших вихованців можливі завдяки тісній співпраці з
Обласним центром «Інваспорт», УТОСом та підтримці наших спонсорів: МХО
«Братерство без кордонів», місії «Надія людям», МХФ «Сонячний світ» та шефів
школи-інтернату: представників МНС України, МВС України, працівників
Обласної податкової служби, які підтримують дітей і матеріально і морально.
«Ротарі-клуб» двічі на рік забезпечують дітей безкоштовними окулярами.
Обласний центр «Інваспорт» постійно організовує для вихованців
інтернатних закладів різноманітні спортивні змагання з таких видів спорту:
дзюдо, футбол, шашки, шахи тощо, в яких учні показують високі результати,
здобувають багато нагород, дипломів, стають чемпіонами області та України,
кандидатами у майстри та майстрами спорту, а також членами збірної команди
України. Найкращі спортсмени мають змогу побувати на Чемпіонатах за
кордоном. До речі, за останні десять років зі школи вийшло 5 чемпіонів світу.
Дуже тісною є співпраця закладу з працівниками центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, які проводять для учнів семінари, консультацій,
тренінги, спрямовані на формування здорового способу життя, профілактику
шкідливих звичок, злочинності та правопорушень.
Маючи такі напрацювання в навчально-виховній, корекційновідновлювальній роботі з дітьми з вадами зору, ми з розумінням віднеслися до
пропозиції Рівненського ОІППО створити на нашій базі навчально-практичний
центр для педагогів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами
в умовах інклюзивного навчання. Вважаю, що наші педагоги можуть надати
всебічну допомогу вчителям масових шкіл у їх роботі з упровадження
інклюзивного навчання. Взагалі, педагоги нашої школи-інтернату можуть
проводити консультування різних категорій педагогів із використання в
практиці новітніх досягнень у галузі освіти дітей з особливими потребами,
надавати інформацію вчителям загальноосвітніх шкіл про особливості навчання,
виховання та розвитку таких дітей, допомагати їм ставати професіоналами у цій
справі.
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Кушнерук Руслана Ігорівна
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ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ
РОЦІ
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МОВИ НА ПРИКЛАДІ ПІДРУЧНИКІВ ІЗ ФРАНЦУЗЬКОЇ
МОВИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ МАЙСТРА)
СЕКЦІЯ МАТЕМАТИКА, ФІЗИКА, ІНФОРМАТИКА

209

218

Пекарська Лариса Володимирівна
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГА ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ УСПІШНОЇ
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ОСНОВНИХ ІДЕЙ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ
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УПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ
БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
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Каюн Сергій Борисович
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ
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РОЗВИТКУ
ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГІВ
239
Буняк Володимир Олександрович
ОСОБЛИВОСТІ
ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
ВИВЧЕННЯ
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ЕКОНОМІКА, ЕКОЛОГІЯ, ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
Шагієва Раїса Радисівна
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ
СУПРОВІД
ПІДГОТОВКИ
ПЕДАГОГІВ
ДО
ВПРОВАДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО
СТАНДАРТУ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖЕВОЇ
МОДЕЛІ
РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
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Лис Юрій Володимирович
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ
СУПРОВІД
ПІДГОТОВКИ
ПЕДАГОГІВ
ДО
ВПРОВАДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО
СТАНДАРТУ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ
ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
Медведчук Лідія Іванівна
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ
СУПРОВІД
ПІДГОТОВКИ
ПЕДАГОГІВ
ДО
ВПРОВАДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО
СТАНДАРТУ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ
ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
Нестерук Галина Олександрівна
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД
ПІДГОТОВКИ
ПЕДАГОГІВ
ДО
ВПРОВАДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО
СТАНДАРТУ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ
ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ
Грисюк Петро Васильович
СУЧАСНИЙ УРОК ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНО
ДО
ВИМОГ
РЕАЛІЗАЦІЇ
НОВИХ
ДЕРЖАВНИХ
СТАНДАРТІВ
Матюшок Наталія Степанівна
РОЛЬ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА
ПРОВЕДЕННІ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ УЧИТЕЛІВ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Кроль Олег Олександрович
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ
НОВИХ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ
«ТЕХНОЛОГІЇ»
СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ
Фурман Віра Костянтинівна
ПІДГОТОВКА
ВЧИТЕЛЯ
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РЕАЛІЗАЦІЇ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО,
ОСОБИСТІСНО
ЗОРІЄНТОВАНОГО ТА ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДІВ У
ЗМІСТІ ШКІЛЬНОЇ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОМЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ В УМОВАХ
СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
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ОСНОВІ
ІНТЕНСИВІВ
ЯК
ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ
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СЕКЦІЯ РОСІЙСЬКА МОВА ТА СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
Лавренчук Марія Василівна
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНЯ – ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ
ЗМІСТУ І ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО КОНСОРЦІУМУ
Сверблюк Любов Миколаївна
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В
ОСВІТНЬОМУ ОКРУЗІ ЯК МОДЕЛЬ МЕРЕЖЕВОЇ
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Денисюк Лілія Федорівна
СУЧАСНИЙ УРОК ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
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Демченко Вячеслав Васильович
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ
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ПРАЦЮЮТЬ
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ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ, ЗАСОБАМИ
НАУКОВОМЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
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Кузьмін Олена Євменівна
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОРІЄНТОВНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ
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СЕКЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
Давидюк Наталія Юріївна
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБ РІЗНОГО
РІВНЯ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО
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ЗАКЛАДІВ
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ДОСВІД БЕРЕЗНІВСЬКОГО РАЙОНУ
354
Мирончук Ганна Кирилівна
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ДОСВІДУ
РОБОТИ
ПЕРЕМОЖЦІВ
ОБЛАСНОГО ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ
МАЙСТЕРНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ «ДЖЕРЕЛО
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Марцинюк Тетяна Іванівна
ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНИЙ
РОЗВИТОК
ДІТЕЙ
ТА
ПІДЛІТКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ
СТУДІЇ «ЛІТЕРАТУРНА ВІТАЛЬНЯ»
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Касьянюк Сергій Миколайович
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ТВОРЧИХ
ОБ'ЄДНАННЯХ
РАДІОЕЛЕКТРОННОГО
КОНСТРУЮВАННЯ
366
Дядечко Раїса Петрівна
ОРГАНІЗАЦІЯ
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НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Гузь Наталія Леонідівна
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
375
Фалко Євгенія Василівна
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Науково-методичне видання

Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб
різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів
Тематичний збірник праць
засідання Всеукраїнської школи новаторства керівних,
науково-педагогічних і педагогічних працівників
післядипломної педагогічної освіти
Рівне – 2014

398

