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ІНТЕРНЕТ-ФОРУМ
«Сучасний науково-методичний супровід
регіональних та зональних шкіл новаторства
керівних, науково-педагогічних і педагогічних
працівників із питань дошкільної, загальної
середньої та післядипломної освіти в контексті
закону України «Про освіту»
Бондарчук Олена Іванівна,
Україна, м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОЇ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ
ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІН:
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
В умовах постійних соціальних трансформацій, властивих
сьогоденню надзвичайно актуальною є проблема особистісної готовності
фахівців до діяльності в умовах змін. Особливої ваги набуває у цьому
контексті особистісна готовність керівників освітніх організацій, які
забезпечують навчання й виховання прийдешніх поколінь. Разом з тим,
теоретичний аналіз літератури (Л. Карамушка, Р. Крітсонім та ін.) та
практики управлінської діяльності свідчить, що рівень особистісної
готовності управлінців до професійної діяльності є недостатнім.
Отже, йдеться про розвиток особистісної готовності керівників
освітніх організацій до діяльності в умовах змін, який можна забезпечити
в умовах післядипломної педагогічної освіти. Особистісну готовність ми
розглядаємо як складне особистісне утворення, у структурі якого
виокремлюємо такі компоненти [1]:
1) когнітивний (сукупність психологічних знань щодо специфіки
діяльності в умовах змін, зміст і складові особистісної готовності
керівників до діяльності в умовах змін та умови її розвитку);
2) афективний (позитивне ставлення до професійної діяльності в
умовах змін, сукупність мотивів, що зумовлюють відповідне
налаштування управлінця забезпечують високий рівень його професійної
діяльності водночас із прагненням зберегти та постійно оновлювати свій
енергетичний потенціал);
3) конативний (сукупність практичних умінь і навичок професійної
діяльності в умовах змін) тощо.
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Науково-педагогічними працівниками кафедри психології управління
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» розроблено технологію
розвитку особистісної готовності керівників освітніх організацій до
діяльності в умовах змін, складовими якої є:
1) концептуальна основа, яка визначає теоретичні засади реалізації
технології, зокрема, гуманістично-ціннісний підхід до психологічної
підготовки управлінців та соціально-психологічні механізми його
реалізації в умовах післядипломної освіти, що визначають необхідність
створення розвивального освітнього середовища, яке забезпечує
самоуправління керівниками розвитком особистісної готовності через
інтеріоризацію спеціально організованих соціально-психологічних
впливів референтними для управлінців осіб у процесі спільної діяльності
на партнерських, гуманістично спрямованих засадах;
2) змістовий блок, що визначає зміст навчальних ситуацій та завдань,
розв’язання яких сприятиме розвитку особистісної готовності управлінців
до діяльності в умовах змін, зокрема, здатності до особистісної
саморегуляції в умовах впровадження змін в освітніх організаціях;
формування
позитивного
іміджу
керівника;
розвитку
його
конкурентоздатності тощо;
3) процесуальний блок, що характеризує процес розвитку
особистісної готовності до діяльності в умовах змін через ряд етапів
(підготовчий, діагностичний, праксеологічний та акмеологічний), які
забезпечують становлення та розвиток її когнітивного, афективного та
конативного компонентів, а також обґрунтування найбільш доцільних
форм і методів навчання (переважно інтерактивних) на кожному з цих
етапів.
Критеріями ефективності розвитку особистісної готовності
креівкників освітніх організацій до діяльності в умовах змін є:
1) широта та глибина психологічних знань щодо специфіки діяльності
в умовах змін як бази для прийняття психологічно обґрунтованих
управлінських рішень (когнітивний критерій);
2) актуалізація позитивної мотивації до професійної діяльності в
умовах змін і розвитку відповідної особистісної готовності; задоволеність
самоефективністю діяльності в умовах змін тощо;
3) можливість трансформації набутих психологічних знань, умінь і
навичок у конструктивні способи здійснення професійної діяльності
(конативний критерій);
4) інтегрованість компонентів особистісної готовності у цілісну
систему, їх гармонійний розвиток, демонстрація високого рівня
психологічної культури, самоприйняття та самоповаги у поєднанні з
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повагою до інших, конструктивності, емпатійності та толерантності у
взаємодії з усіма суб’єктами освітнього процесу (інтегральний критерій).
Такий підхід, як свідчить наш досвід, сприяє поетапному становленню
та розвитку особистісної готовності керівників освітніх організацій до
ефективної професійної діяльності в умовах змін.
Література:
1.
Бондарчук О. І. Особистісна готовність майбутніх психологів
до попередження конфліктів у професійній діяльності: сутність і умови
розвитку / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти зб. наук. праць;
за ред. В. В. Олійника. – 2014. – Вип. 12 (24). – С. 30–36.
2.
Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до
діяльності в умовах змін: посібник; за наук. ред. О. І.Бондарчук.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/8298.

Мельник Надія Адамівна,
кандидат педагогічних наук,
проректор із науково-методичної
роботи Рівненського ОІППО
РЕГІОНАЛЬНА ТА ЗОНАЛЬНІ ШКОЛИ НОВАТОРСТВА
КЕРІВНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ІЗ ПИТАНЬ ДОШКІЛЬНОЇ, ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ, ПОЗАШКІЛЬНОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ:
ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ
Система освіти зазнає докорінних змін у контексті викликів ХХІ
століття. Пріоритетним залишається питання розвитку освітнього
потенціалу, адже запровадження 12-річної системи середньої освіти, нових
державних освітніх стандартів, професіоналізація старшої школи,
впровадження інклюзивної освіти, дистанційного навчання, інноваційних
технологій навчання і виховання, утвердження пріоритетів сталого
розвитку та інші сучасні виклики потребують інноваційного мислення,
нових принципів організації навчального процесу, змін у механізмі
менеджменту навчального закладу, нових взаємовідносин в освітньому
середовищі.
Модернізація освіти потребує формування нової парадигми
проблемно-орієнтованого професіоналізму, концепції безперервної та
інтегрованої освіти, реалізації компетентнісного підходу як засобу
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підвищення її якості, дозволить стати мобільними в сучасному світі,
вибирати траєкторії свого професійного зростання, творчої самореалізації.
З огляду на це актуальною залишається проблема якісного оновлення
післядипломної освіти, її найвагомішої складової – системи підвищення
кваліфікації та професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів, а
важливим напрямом ОІППО – розширення науково-методичної кооперації
та мережевої взаємодії в межах Всеукраїнської школи новаторства
керівних,
науково-педагогічних
та
педагогічних
працівників,
започаткованої в межах науково-методичного комплексу «Консорціум
закладів післядипломної освіти».
Зустрічі у рамках Всеукраїнської школи новаторства підтвердили:
освіті, що реформується, потрібен сучасний науково-методичний супровід
сміливих ідей практиків, а не лише тиражування результатів наукових
істин.
Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і
педагогічних працівників як форма підвищення фахової майстерності
сьогодні забезпечує науково-методичний супровід процесів ефективного
функціонування й розвитку закладів ППО на основі партнерства між усіма
структурами і підрозділами, є невід’ємною складовою спільної діяльності
Університету менеджменту освіти і регіональних закладів ППО в рамках
Консорціуму, сприяє підвищенню вагомості закладів післядипломної
педагогічної освіти в Україні. Творчі напрацювання учасників Школи
новаторства знайшли висвітлення у збірниках бібліотечки Всеукраїнської
школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних
працівників: «Інноваційні підходи до формування та професійного
розвитку компетентності педагогічних працівників у системі неперервної
освіти»,
«Координація
науково-методичної
роботи
закладів
післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційноосвітнього середовища», «Науково-методичне забезпечення діяльності
освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі», «Педагогічний
досвід як фактор оновлення змісту науково-методичної діяльності в
установах і закладах освіти: вектори випереджувального розвитку»,
«Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з
педагогічними працівниками в умовах компетентнісно зорієнтованої
освіти», «Оновлення змісту і форм діяльності науково-методичних установ
в умовах сучасних перетворень і перспектив сталого розвитку України»,
«Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб
різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів», «Шляхи
трансформації післядипломної педагогічної освіти в умовах
модернізаційних змін у суспільстві».
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Із метою пропаганди новаторського досвіду, популяризації
інноваційних педагогічних методик, технологій, інтерактивних форм
навчання та впровадження їх у педагогічну практику було створено
Рівненську регіональну школу новаторства керівних і педагогічних
працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів (РРШН), координацію діяльності якої забезпечує Рівненський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, а організаційнометодичний супровід – координаційна рада Рівненської регіональної
школи новаторства. Науковим консультантом РРШН є науково-методична
рада інституту, інформаційними партнерами – журнал «Нова педагогічна
думка» (novadumka.at.ua), портал «Освіта Рівненщини» (rivneosvita.org.ua)
та електронна газета «Освіта Рівненщини» (rivneosvita.org.ua).
Серед основних завдань Рівненської РШН – удосконалення фахової
компетентності та педагогічної майстерності керівних і педагогічних
працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів; організація професійної мережевої взаємодії та співпраці
керівних і педагогічних працівників районів та міст Рівненської області,
обмін досвідом роботи, сприяння створенню інноваційного освітнього
простору регіону.
Рівненська РШН функціонує відповідно до напрямів: школа
новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільних навчальних
закладів із теми «Впровадження сучасних педагогічних технологій у
навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу»; школа
новаторства керівних і педагогічних працівників загальної середньої
освіти з теми «Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів в умовах
освітніх змін»; школа новаторства керівних і педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів із теми «Cучасні підходи до
формування освітнього потенціалу позашкільного навчального закладу в
умовах сталого розвитку».
Для забезпечення динамічного розвитку професіоналізму освітян
області шляхом неформального навчання дорослих було створено три
(Північну, Центральну та Південну) зональні школи новаторства (ЗШН),
які здійснюють свою діяльність під керівництвом координатора
відповідного напряму Рівненської регіональної школи новаторства. Для
реалізації мети, виконання завдань зональних шкіл новаторства визначено
базові навчальні заклади відповідних напрямів Школи. Матеріали, що
презентують досвід про використання сучасних педагогічних технологій,
інноваційних методів навчання і виховання у навчальних закладах,
розміщуються у банку даних новаторського досвіду. Автори розробок
запрошуються до участі у Рівненській регіональній школі новаторства.
Учасниками ЗШН стали керівники та педагогічні працівники навчальних
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закладів, які виявили бажання підвищити свій фаховий рівень,
ознайомитися з науково-теоретичними й практичними засадами
впровадження інноваційних педагогічних методик, технологій, форм
навчання у навчально-виховний процес закладів освіти.
Організаційно-методичними формами діяльності РРШН та ЗШН є
педагогічні студії, форуми, науково-практичні конференції, конкурсиярмарки педагогічних напрацювань, семінари (навчальні, теоретичні,
практичні), майстер-класи, тренінги, «круглі столи», марафон
педагогічних ситуацій «Я – тобі, ти – мені», рекламний калейдоскоп
«Ефективні форми науково-методичної роботи» та інші. Такі форми
роботи дозволяють мотивувати найкращих педагогів, які стають носіями
реформи, промоутерами кращих методик і технологій навчання,
допоможуть їм пройти зовнішню добровільну сертифікацію.
За підсумками роботи РРШН та ЗШН відповідно до напрямів
здійснюється звіт про діяльність на засіданні науково-методичної ради
інституту. Учасники РРШН та ЗШН отримають сертифікати Рівненського
ОІППО установленого зразка. За результатами роботи створюється база
даних авторів новаторського досвіду області. Питання щодо діяльності
Школи постійно висвітлюються у засобах масової інформації.
На сайті РОІППО презентовано діяльність віртуальної лабораторії
Рівненської РШН, створено рубрику «Педагоги-новатори Рівненщини»,
функціонує консультаційна кімната Рівненської РШН, розміщено
матеріали засідань зональних шкіл новаторства.
В умовах новаторського руху координується діяльність усіх
методичних служб щодо підготовки керівних і педагогічних працівників
до реалізації нововведень. Важливими в цьому плані є інтегрованість
змісту освіти та його постійне оновлення, запровадження механізмів
вимірювання якості освіти та моніторингу її стану, технологічність та
ресурсоємність освіти, формування системи професійно-орієнтованого
навчання. Це висуває високі вимоги до тих, хто навчає, і до тих, хто
навчається, оскільки йдеться про підготовку фахівців нової генерації.
Такий вчитель спроможний сформувати у дітей ті компетентності, які
знадобляться їм у сучасному світі: володіння іноземними мовами та
інформаційними технологіями, вміння критично мислити, співпрацювати
з іншими, навчатися впродовж життя, бути відповідальними громадянами
своєї країни.
На Рівненщині мережева професійна взаємодія педагогічної
громадськості забезпечується насамперед функціонуванням ВЕБ-порталу
«Освіта Рівненщини» та сайту інституту. На порталі створено та
функціонує понад 250 мережевих педагогічних спільнот. Участь у роботі
тієї чи іншої мережевої спільноти дозволяє оперативно отримувати
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консультаційну підтримку і методичну допомогу, є джерелом обміну
досвідом між колегами, одне слово, сприяє підвищенню професійного
зростання фахівців. Для якісного науково-методичного супроводу
професійної діяльності керівних і педагогічних працівників створено
Рівненський регіональний центр дистанційної науково-методичної
підтримки
педагогічних
працівників
навчальних
закладів
у
міжатестаційний період, метою діяльності якого є здійснення науковометодичного супроводу педагогічних працівників системи дошкільної,
загальної середньої, позашкільної освіти, популяризація інноваційних
педагогічних технологій та всебічне впровадження їх у практику
діяльності навчальних закладів регіону, пропаганда новаторського досвіду
для підвищення професійного рівня керівних і педагогічних працівників та
розвиток їхньої творчої ініціативи у міжатестаційний період;
ознайомлення з сучасним науковим і навчально-методичним
забезпеченням системи освіти шляхом проведення вебінарів, онлайннарад, засідань інтернет-школи, інтернет-клубів, інтернет-форумів,
інтерактивного марафону «Відкриті педагогічні студії «Якісна освіта —
це…», інтернет-«круглих столів» та інших. Віртуальна педагогічна
взаємодія створює широкі можливості для безпосередньої комунікації
науковця, учителя й учня, управлінця, методиста й учителя.
На базі інституту створено Рівненський відкритий університет
методиста, у структурі якого працює обласна Інтернет-школа
новопризначеного завідувача та методиста, Школа наставництва та
стажування новопризначеного методиста, Центр розвитку методичного
активу; школи технологічної майстерності, мережеві творчі майстерні (за
напрямами), школи методичної майстерності, школи педагогічного
досвіду, функціонують консалтингові центри, проводяться методичні
студії, майстер-класи, теоретичні та практичні навчальні семінари тощо.
Для модернізації регіональної системи управління навчальними
закладами забезпечено науково-методичний супровід розвитку
професіоналізму резерву керівних кадрів, новопризначених і досвідчених
керівників установ освіти, навчальних закладів у міжкурсовий період
шляхом продовження діяльності проблемного семінару директорів
загальноосвітніх шкіл, творчої групи керівників спеціалізованих шкіл,
гімназій, ліцеїв, колегіумів; трьох шкіл (управлінської майстерності,
керівників районних, міських шкіл новопризначеного керівника ЗНЗ
«Шлях до успіху», шкіл резерву керівних кадрів «Мій шанс»); партнерклубу «Європейська освіта» у межах Відкритого університету керівників
освіти Рівненщини.
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У структурі інституту функціонує тренінговий центр «Рівнийрівному» у Рівному», центр практичної психології та соціальної роботи,
створено консультативний пункт із питань дистанційного навчання.
Розвиток освіти в регіоні відбувається в контексті євроінтеграційних
тенденцій, що сприяє ефективній реалізації основної мети державної
політики в галузі освіти, а саме: створення умов для розвитку особистості
і творчої самореалізації кожного громадянина, оновлення змісту освіти та
організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних
цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних
досягнень.
На засіданнях активно аналізуються та обговорюються наукові праці,
які визначають методологічні орієнтири щодо наукового пошуку у
площині сучасних педагогічних концепцій, теорій і підходів, теоретичні
проблеми реформування національної системи освіти в контексті
загальноцивілізаційних процесів і європейських освітніх реформ,
презентуються практичні напрацювання. Реалізація нових пріоритетних
напрямків розвитку освіти, інноваційний підхід до вирішення актуальних
питань сприяють подальшій співпраці всіх, причетних до функціонування
освіти.
Сьогодні серед актуальних завдання шкіл новаторства та методичних
служб усіх рівнів визначено такі:
– набуття методичними службами в умовах об’єднаних
територіальних громад функцій сервісного центру для надання освітніх
послуг, мобілізація на співпрацю, пошук ефективних шляхів науковометодичного супроводу професійної діяльності керівних і педагогічних
працівників;
 активізація діяльності регіональної та зональних шкіл
новаторства, авторських творчих майстерень, шкіл технологічної
майстерності та інших інноваційних форм роботи для забезпечення
можливості професійного росту кожному педагогічному працівнику;
 створення
єдиного
соціального
інформаційно-освітнього
середовища, упровадження ІКТ, форм дистанційного навчання у систему
підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
– забезпечення інклюзивного навчання, яке потребує продуманого,
поступового підходу й високого рівня творчості методичних та
педагогічних працівників;
– створення нової моделі науково-методичної роботи з урахуванням
кількості освітніх округів, профільності, інших особливостей
новостворених громад та визначення нових освітніх стратегій та завдань,
які могли б стати адекватною відповіддю на виклики сьогодення щодо
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важливості і соціальної значущості партнерства навчальних, культурноосвітніх та інших закладів і установ, соціальних служб в інтересах дитини;
 реалізація моделі відкритої мережевої взаємодії науковометодичних служб регіону з урахуванням сучасних змін у напрямі
децентралізації управління;
 створення моделі неформальної педагогічної освіти «Соціальне
партнерство як системний ресурс опорного навчального закладу»;
 cтворення системи науково-методичного супроводу реалізації
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді засобами
використання виховного потенціалу навчальних предметів, формування
єдиної регіональної системи національно-патріотичного виховання дітей
та молоді;
 упровадження інноваційних форм підвищення кваліфікації;
 участь у міжнародних освітніх програмах і проектах.
Діяльність шкіл новаторства та методичних служб усіх рівнів сьогодні
не лише компенсує прогалини базової підготовки педагогічних кадрів, але
постійно й систематично оновлює набутий ними досвід та сприяє розвитку
й саморозвитку особистості, вихованню людини інноваційного типу
мислення та культури, пошуку ефективних шляхів підвищення якості
освітніх послуг, розвитку соціального партнерства, міжрегіонального
співробітництва.
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Рощак Юлія Василівна,
Україна, Полтава, районний методичний кабінет відділу освіти
Полтавської районної державної адміністрації
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ НОВАТОРСТВА
Відділ освіти – учасник зональної школи новаторства (далі – ЗШН)
освітян міста Полтави та Полтавського району, що створена на базі
управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради. ЗШН
діє в рамках Полтавської регіональної школи новаторства керівних,
науково-педагогічних, педагогічних працівників. Мета діяльності –
посилення новаторського руху в освітньому просторі регіону, виявлення,
популяризація педагогічних технологій, проектів, всебічне впровадження
їх у педагогічну практику, підвищення фахового рівня керівних,
педагогічних працівників освіти. Створено блог ЗШН (http://poltavanovator.blogspot.com), на сторінках якого розміщено інформацію про
учителів-новаторів, навчальні заклади, які застосовують новаторські ідеї
на практиці, творчі наробки учителів.
ЗШН працює відповідно до затвердженого плану. До роботи
залучаються вчителі, методисти, психологи, науковці. В рамках засідання
проводяться конференції, семінари-практикуми, «круглі столи», творчі
звіти, тощо. З метою обміну досвідом організовуються виїзні засідання
зональної школи новаторства. Зокрема, проведено засідання ЗШН на базі
Полтавської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 та Розсошенської
гімназії з теми: «Інноваційний формат діяльності закладів освіти», в
рамках якого педагогічні працівники міста та району обмінялися досвідом
роботи, інноваційними ідеями з питань викладання іноземних мов та
організації виховної роботи. Освітяни ознайомилися зі специфікою роботи
СЗШ №3 м.Полтави, відвідали заняття гуртка з англійської мови у рамках
роботи літнього оздоровчо-мовного табору, ознайомилися з діяльністю
Розсошенської гімназії як інноваційного навчального закладу, її виховною
системою «Я – громадянин своєї Батьківщини». Учні гімназії презентували
проект «Моє село – моє життя і доля!», діяльність Громадської організації
Центр дитячої дипломатії «Юність».
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Виїзне засідання зональної школи новаторства №1 освітян міста
Полтави та Полтавського району
Члени ЗШН долучаються до роботи Полтавської регіональної школи
новаторства керівних, науково-педагогічних, педагогічних працівників.
Педагогічні працівники навчальних закладів Полтавського району –
активні учасники
обласного веб-марафону «Золотий фонд уроків
Полтавщини»: Сеннікова В.В., Кузнецова Т.О. (Супрунівський НВК),
Фетисова А.Г., Пуха Л.В. (Кротенківський НВК), Добриніна Л.В.
(Мачухівський НВК), Жданова Н.С. (Тахтаулівський НВК).
Опорними школами від Полтавського району, що впроваджують
інновації, визначено Степненський НВК (тема «Нові підходи при
викладанні шкільного курсу астрономії»), Розсошенську гімназію (тема
«Виховна система Розсошенської гімназії «Я – громадянин своєї
Батьківщини!»), Терешківську ЗОШ І-ІІІ ступенів як громадсько-активну
школу.
У 2015-2016 роках у рамках проекту «Розвиток громад в Україні
шляхом упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади»
Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» реалізовано проекти:
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- Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів «Розвиток спорту на селі –
запорука здорової громади» (мета проекту: створення умов для заняття
фізичною культурою та спортом для дітей та мешканців громади;
формування позитивної мотивації пропаганди здорового способу життя;
створення нових спортивних секцій та залучення жителів села, особливо
молоді та дітей, до занять спортом і пропаганда здорового способу життя,
виховання активного та здорового молодого покоління; пропаганда
здорового способу життя та оздоровлення засобами фізичної культури та
спорту);

Терешківська ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Відремонтоване приміщення спортивного залу. Придбано
спортивний інвентар
- Розсошенської гімназії «Створення велопарковок в селі Розсошенці
для покращення комфортних умов пересування населення громади» (мета
проекту: покращення комфортних умов для пересування населення
громади в межах села Розсошенці шляхом створення велопарковок поруч
із соціальними об’єктами інфраструктури).
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Розсошенська гімназія. Веломарафон за участю учнів, вчителів,
батьків та представників сільської громади.
Партнери проектів: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»,
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ім.М.В.Остроградського, відділ освіти Полтавської районної державної

адміністрації, Терешківська, Щербанівська сільські ради, КВДП «Клен»,
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КП «ЖЕО» Терешківської сільської ради, громади сіл Терешки,
Розсошенці.
Запрошуємо усіх небайдужих, творчих, активних, креативних до
співпраці.

Кірішко Людмила Миколаївна,
Україна, м. Кіровоград, обласний навчально-методичний центр
освітнього менеджменту та координації діяльності методичних
служб комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
РЕГІОНАЛЬНА ШКОЛА НОВАТОРСТВА
ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
В умовах модернізаційних змін в освіті проблема якості підвищення
кваліфікації педагогів є особливо актуальною. Вона зумовлена потребою
зростання рівня професійної культури педагогічних працівників як
високоосвічених, компетентних особистостей, здатних до роботи в умовах
конкуренції, підприємництва і ринкових відносин. Відповідно до зміни
пріоритетів освіта педагогів у міжкурсовий період має бути
випереджувальною, прогностично зорієнтованою на їх професійний
розвиток і потребує створення системи відповідного науково-методичного
супроводу на основі взаємодії методичних служб.
Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та
координації діяльності методичних служб (далі – Центр) у співпраці з
методичними кабінетами (центрами) області розвиває інформаційноосвітнє середовище регіону з урахуванням принципів неперервної освіти,
яка здатна забезпечити гнучкість підготовки вчителя до європейського
виміру в освіті, посилити конкурентоспроможність регіональної системи в
національному, європейському просторі.
Реалізація науково-методичної проблеми Центру «Оновлення змісту і
форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах
функціонування інформаційно-освітнього простору регіону» спонукає до
пошуків нового змісту та технологій взаємодії з методичними кабінетами
(центрами), загальноосвітніми навчальними закладами. Професійний
розвиток вчителя передбачає його здатність постійно навчатися, бути у
постійному творчому пошуку.
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З цією метою у 2014 році на базі комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського» створена регіональна школа новаторства
(далі – РШН) з науково-методичної проблеми «Науково-методичні засади
розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів: досвід,
перспективи» (наказ КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від
04. 03. 2014 р. № 19).
Метою її діяльності є створення власної моделі регіональної школи
новаторства, розвиток новаторського руху в освітньому просторі регіону,
вивчення та впровадження інноваційних освітніх технологій, виявлення,
популяризація педагогічного досвіду та трансформування його в
практичну діяльність, підвищення професійної компетентності
завідувачів (директорів), методистів методичних кабінетів (центрів)
відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівників
загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області.
Основними завданнями регіональної школи новаторства є:
- визначення актуальних потреб щодо науково-методичного забезпечення
інноваційної діяльності слухачів;
- залучення до роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників;
- удосконалення професійної компетентності й педагогічної
майстерності методичних, педагогічних та управлінських кадрів засобами
інформаційно-освітньої діяльності;
- ознайомлення із перспективними моделями педагогічного досвіду з
актуальних проблем педагогічної та управлінської діяльності;
- створення сайту з метою висвітлення діяльності регіональної школи
новаторства;
- організація професійної взаємодії та співпраці фахівців із питань
післядипломної педагогічної освіти з різних регіонів України;
- участь у заходах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науковопедагогічних
і
педагогічних
працівників
обласних
закладів
післядипломної педагогічної освіти;
- поширення досвіду організації і функціонування регіональної школи
новаторства.
Робота РШН відбувається за такими напрямами:
- сприяння розвитку інноваційного освітнього простору післядипломної
педагогічної освіти регіону;
- забезпечення співпраці методичних служб регіону в умовах єдиного
інноваційного освітнього простору;
- підвищення якості та результативності науково-методичного
забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних
закладах;
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- науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах
реформування освітньої галузі;
- упровадження новаторського досвіду як необхідної умови розвитку
інноваційного освітнього середовища;
- сприяння співтворчості керівних, науково-педагогічних і
педагогічних працівників з метою обміну досвідом роботи регіональних
шкіл новаторства.
Для ефективної результативності роботи школи була розроблена
програма, яка включає план роботи на 2014-2016 роки, орієнтовну
тематику та структуру науково-методичного проекту, тезаурус і список
рекомендованої літератури.
З метою виявлення запитів слухачів та підготовки до занять була
розроблена анкета та запропонована для заповнення слухачам (лист від
31 березня 2014 року № 278/09-09 «Про проведення засідання регіональної
школи новаторства»).
Зміст своєї діяльності регіональна школа новаторства планує та
організовує на діагностичній, прогностичній, моделюючій основі. У підготовці
до заходу проводиться діагностування слухачів з визначеної проблеми.
Одержана достовірна аналітична інформація за допомогою сучасних
діагностичних технологій, використовується для моделювання програм
заходів.
Враховуючи результати діагностичного опитування та побажання
слухачів школи на заняттях акцентується увага на провідних аспектах
діяльності методичних служб у створенні інноваційного науковометодичного простору в регіоні, як складової модернізації сучасної освіти.
Особлива увага приділялася питанням упровадження ІКТ: технологія та
організація проведення веб-квесту, особливості використання хмарних
технологій у діяльності методистів та керівників навчальних закладів,
науково-методична підготовка до обласного ярмарку педагогічних ідей
«Інформаційно-комунікаційна компетентність педагогів як умова
забезпечення якісної освіти» (Литвиненко О.В., завідувач навчальнометодичного центру дистанційного навчання, Чала М.С., завідувач
науково-методичної лабораторії інформатики та інформаційних
технологій навчання).
План заняття з проблеми «Науково-методичне забезпечення
інноваційного розвитку сучасного навчального закладу», включав
ознайомлення з роллю віртуальних навчальних спільнот у формуванні
інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів в умовах
сучасного суспільства, використання інструментів інформаційнокомунікаційних технологій як засобу ефективної спільної комунікації
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(Буртовий С.В., завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти,
кандидат педагогічних наук).
З метою поширення перспективних моделей новаторського досвіду з
актуальних проблем педагогічної та управлінської діяльності та
трансформування його в практичну діяльність на платформі «Я-Вчитель»
створена динамічна онлайн-група «Регіональна школа новаторства».
Слухачі мають можливість висвітлювати матеріали науково-методичних
проектів на візуальній дошці Padlet, що створена у групі.
Проблеми розвитку творчого потенціалу педагогів, запровадження
інноваційних технологій навчання та виховання були розглянуті під час
роботи круглого столу «Шляхи удосконалення науково-методичної роботи
щодо забезпечення інноваційної діяльності загальноосвітнього
навчального закладу».
Пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання
педагогічних працівників, розвиток педагогічної майстерності,
формування навичок науково-дослідницької роботи – пріоритетні
завдання регіональних методичних служб. Сьогодні методичні кабінети
здійснюють в системі науково-методичний супровід забезпечення
вільного доступу до якісної освіти, розвитку професійної компетентності
кожного педагога, формування в нього вмінь не лише сприймати інновації,
а й творчо їх реалізовувати в практичній діяльності.
Заняття у РШН сплановано так, щоб учасники мали можливість
презентувати свої методичні надбання.
Панорама творчих знахідок методичного кабінету відділу освіти
Петрівської районної державної адміністрації включала висвітлення таких
аспектів роботи над науково-методичною проблемою:
- «Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з
педагогами в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти: досвід і
перспективи» (Лепська О.П., завідувач методичного кабінету відділу
освіти Петрівської районної державної адміністрації);
- «Акмеологічний підхід в управлінні школою» (Гнатюк Л.Г.,
директор Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської
районної ради);
- «Створення умов для вдосконалення професійної компетентності
вчителя в рамках внутрішкільної методичної роботи» (Пустовойтенко
Р.М.,
заступник
директора
з
навчально-виховної
роботи
Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської
районної ради).
Пріоритетні напрями науково-методичної роботи методичного
кабінету відділу освіти Компаніївської районної державної адміністрації,
які спрямовані на задоволення інтересів освітян у професійному зростанні,
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забезпечення потреб в кваліфікованих працівниках методичних служб,
мотивацію їх до інноваційної діяльності розкрито в таких питаннях:
- «Інноваційний підхід в організації науково-методичної роботи»
(Тацієнко С.І., завідувач методичного кабінету відділу освіти
Компаніївської районної державної адміністрації);
- «Сучасні технології в організації методичної роботи – крок до
поліпшення якості освіти» (Василик Т.І., заступник директора з навчальновиховної роботи Голубієвицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів).
В умовах розвитку інформаційної сфери суспільного життя виникає
потреба у виконанні школою інформаційної функції на якісно новому
рівні, в пошуку ефективних шляхів, методів та інструментів опрацювання
інформаційних потоків, їх оцінки і відбору. Цукрозаводський НВК
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр художньо-естетичної
творчості учнівської молоді» Олександрійської районної ради включений
до модельної групи закладів освіти, які долучені до експерименту за
інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦінфо».
Досвідом
ефективного
інформаційного
забезпечення
загальноосвітнього навчального закладу через систему шкільної
електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо», яка доповнює навчальний матеріал,
сприяє розширенню та поглибленню знань учнів, підтримує професійний
рівень педагогів, сприяє прийняттю ефективних управлінських рішень
поділився Даценко О.В., заступник директора з навчально-виховної
роботи даного закладу на занятті РШН з проблеми «Трансформація
новаторських підходів у сучасній школі: реалії, перспективи» 18 листопада
2015 року.
Сучасному суспільству потрібний управлінець нової генерації, який
досконало володіє теорією соціального управління, специфікою керівного
процесу, психологією управління, педагогічним менеджментом,
педагогічними та інноваційними технологіями, вміє спрямувати ввірений
йому колектив на здійснення науково-дослідної та експериментальної
роботи щодо впровадження педагогічних інновацій. Тож у центрі уваги
регіональної школи новаторства удосконалення управлінської діяльності
керівників навчальних закладів.
Ефективною формою передачі педагогічного досвіду є майстер-класи.
Саме через таку форму роботи, керівники шкіл – лауреати ІІ (обласного)
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» у номінації
«Директор школи», продемонстрували свій інноваційний досвід роботи,
індивідуальний стиль педагогічної діяльності, рівень професійної
компетентності, зокрема:
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- Гнатюк Лідія Григорівна, директор Петрівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради з проблеми «Шляхи
становлення успішного вчителя»;
- Бирзул Віталій Леонідович, директор Златопільської гімназії
м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради з проблеми
«Проектно-цільове управління інноваційним розвитком навчального
закладу»;
- Свічкарьова Інна Борисівна, директор навчально-виховного
комплексу «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 3» з проблеми «Організація методичної роботи в умовах формування
інноваційного освітнього середовища».
Така форма роботи дозволяє не лише ознайомитися з новими ідеями
та педагогічним досвідом, а й на практиці побачити їх застосування,
сформувати вміння використовувати їх у роботі.
З метою популяризації досвіду роботи з провідних напрямів діяльності
регіональної школи новаторства слухачі є активними учасниками
інтернет-конференцій, інтернет-форумів, творчих майстерень, семінарів,
дискусій, відеопрезентацій, методичних студій, круглих столів, майстеркласів, творчих діалогів Всеукраїнської школи новаторства керівних,
науково-педагогічних і педагогічних працівників обласних закладів
післядипломної педагогічної освіти. Зокрема, в інтернет-конференціях, які
проводяться на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України та Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, з проблем:
- «Регіональні та зональні школи новаторства в межах Всеукраїнської
школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних
працівників: перспективи розвитку» (13 червня 2014 року);
- «Шляхи трансформації післядипломної педагогічної освіти в умовах
модернізаційних змін у суспільстві» (17 червня 2015 року).
Участь в інтернет-конференції у 2015 році брала координатор РШН
Кірішко Л.М. з проблеми «Оновлення змісту і форм підвищення
кваліфікації педагогічних працівників в умовах функціонування
інформаційно-освітнього простору регіону».
У заході активні учасники занять регіональної школи новаторства
представили творчі здобутки методичних кабінетів (центрів).
Кислякова В.Ф., завідувач районного методичного кабінету відділу
освіти Маловисківської районної державної адміністрації Кіровоградської
області,
презентувала
інноваційні
підходи
до
формування
конкурентоспроможного педагога в умовах організації інформаційного
простору регіону.
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Етапи трансформування нових форм роботи креативної освіти у
практичну діяльність педагогічних працівників шляхом ефективного
застосування інноваційних освітніх технологій у навчально-виховному
процесі розкрила Побережець О.С., директор інформаційно-ресурсного
методичного центру відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської
районної державної адміністрації. Матеріали виступів можна переглянути
за
адресою:
https://www.youtube.com/channel/UCC3glMbFwlhiClauVgyfWfw.
Роль авторських творчих майстерень у роботі регіональної школи
новаторства, презентував Олександр Даценко, методист методичного
кабінету відділу освіти Олександрійської районної державної
адміністрації, у рамках Червневих методичних студій з проблеми
«Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб
різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів» (12
червня 2014 року, м. Рівне).
З метою сприяння співтворчості керівних, науково-педагогічних і
педагогічних працівників Полтавської та Кіровоградської РШН та Центру
педагогічної освіти «Новатор» 17 травня 2016 року на базі Полтавського
обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості
(Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка) відбувся
педагогічний міст у рамках V методичної студії Полтавської регіональної
школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних
працівників післядипломної педагогічної освіти з проблеми
«Міжрегіональна співтворчість шкіл новаторства Полтавщини та
Кіровоградщини».
Кірішко Л.М. (у форматі відеотрансляції) презентувала досвід роботи
регіональної школи новаторства, як інноваційної форми підвищення
професійної компетентності завідувачів (директорів), методистів
методичних
кабінетів
(центрів)
відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій, міських рад, керівників загальноосвітніх навчальних
закладів Кіровоградської області.
Шляхи професійного розвитку педагогічних працівників регіону в умовах
глобалізації та відкритості інформаційного освітнього простору розкрила
Ошега З.С., методист методичного кабінету відділу освіти Петрівської
районної державної адміністрації.
Директор Цукрозаводського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді»
Олександрійської районної ради Лещенко Т.В. та заступник директора з
навчально-виховної роботи Даценко О.В., популяризуючи досвід
керівників-новаторів
загальноосвітніх
навчальних
закладів
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Кіровоградщини розкрили актуальний напрям
роботи щодо
інформаційного забезпечення загальноосвітнього навчального закладу.
Учасники студії ознайомилися з 12 відеокастами керівників
загальноосвітніх навчальних закладів Полтавщини та Кіровоградщини.
Презентовані інноваційні форми роботи дозволили побачити особистість
керівника та інноваційний досвід шкіл, реалізацію цікавих новаторських
ідей.
Керівниками загальноосвітніх навчальних закладів були представлені
такі відеокасти:
- «Творче впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського
в процесі інноваційних перетворень в освіті» (Деркач В.Ф., директор
начально-виховного комплексу «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – ліцей імені В.О. Сухомлинського» Онуфріївської районної
ради);
- «Сучасне
освітнє
середовище
школи
як
передумова
компетентнісного підходу до навчання та виховання учнів (Колесник А.Л.,
директор спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7
Світловодської міської ради Кіровоградської області;
- «Інноваційна діяльність НВК «Гімназія – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 4» Світловодської міської ради (Прасол Н.І., директор
навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 4» Світловодської міської ради);
- « Інноваційна діяльність навчального закладу як Школи сприяння
здоров’ю» (Спашиба О.П., директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 10 Світловодської міської ради).
V методична студія сприяла співтворчості керівних, науковопедагогічних і педагогічних працівників Полтавської та Кіровоградської
регіональних шкіл новаторства та Міжрегіонального центру педагогічної
освіти «Новатор», популяризації інноваційного досвіду керівників
загальноосвітніх навчальних закладів Полтавщини та Кіровоградщини.
Одним із напрямів інформаційного та науково-методичного
забезпечення слухачів школи є створення та постійне наповнення сайту
«Регіональна школа новаторства», який розміщено за адресою
https://sites.google.com/site/regionnovator/.
Завідувачі
(директори),
методисти методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських рад, керівники загальноосвітніх навчальних
закладів мають змогу ознайомитися з методичною та науково-методичною
літературою, досягненнями з інноваційних напрямів педагогічної
діяльності, досвідом колег, що дозволяє їм вільно володіти інформацією
про сучасний стан освіти в регіоні.
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Головний стратегічний напрям розвитку системи освіти в різних
країнах світу спрямований на розв’язання проблеми переведення системи
освіти, в тому числі й післядипломної, у режим інноваційного розвитку,
що забезпечить її якість і доступність відповідно до європейських
стандартів, орієнтацію на задоволення запитів особистості.
Професійна готовність педагога до інноваційної діяльності є
закономірним результатом спеціальної підготовки, самовизначення, освіти
й самоосвіти.
Література:
1. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Шляхи трансформації
післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізаційних змін у
суспільстві 17 червня 2015 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=iHZrjzRFiVo.
2. Інтернет-конференція «Регіональні та зональні школи новаторства
в межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науковопедагогічних і педагогічних працівників: перспективи розвитку 13 червня
2014
року»
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=7m_isxLdCqs.
3. Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних
служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів:
тематичний збірник праць / упоряд.: А.А. Волосюк за заг. редакцією
В.В. Олійника. – Рівне: РОІППО, 2014. – С. 74-80.

Тацієнко Світлана Ігорівна
Україна, смт Компаніївка, методичний кабінет відділу освіти,
молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації
Кіровоградської області
ВІРТУАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЯК ОДНА З ФОРМ МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ ТА БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
На сучасному етапі розвитку освітянського простору в Україні
починають активно розвиватися та впроваджуватися сервіси на основі
хмарних технологій. Актуальним постає питання розробки електронних
ресурсів, навчальних хмарних сервісів і методик їх використання у
навчальному процесі.
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Основною перевагою використання хмарних
платформ є
безперервність і доступність навчання будь-де і будь-коли. Хмарні
технології дають можливість значно розширити сферу залучення суб’єктів
навчання, активізувати пізнавальний інтерес до вивчення теми. Це
ідеальна платформа для автоматизації навчального процесу, оскільки
дозволяє співпрацювати одночасно усім користувачам [1].
Інформаційна компетентність учителя, бібліотекаря - це сукупність
трьох компонентів: інформаційний (здатність ефективної роботи з
інформацією у всіх формах її представлення); комп’ютерний або
комп’ютерно-технологічний (уміння та навички роботи з сучасними
комп’ютерними засобами та програмним забезпеченням); компонент
застосовності (здатність застосовувати сучасні засоби інформаційних та
комп’ютерних технологій у роботі з інформацією для розв’язання
різноманітних задач).
І саме розкриття сутності цього поняття здійснюється через
проведення методичного заходу «Віртуальний діалог «Грані творчості».
Районними методичними кабінетами відділів освіти Компаніївської та
Маловисківської райдержадміністрацій у рамках відзначення ювілейних
дат Івана Карповича Карпенка-Карого (І.К.Тобілевича) й Марка Лукича
Кропивницького з 18 травня по 02 жовтня 2015 року реалізовано
міжрегіональний методичний захід «Віртуальний діалог «Грані творчості»
за участю освітян Компаніївщини та Маловисківщини.
Віртуальний діалог – форма методичної роботи, що передбачає
невелику аудиторію учасників, і направлена на розвиток творчого
потенціалу вчителя, включення його у комунікаційний процес, обмін
досвідом роботи, впровадження нових педагогічних ідей та методичних
знахідок.
Метою такого діалогу є організація та проведення у загальноосвітніх
школах заходів, присвячених популяризації творчості українського
письменника, драматурга, актора Івана Карпенка-Карого (І.К.Тобілевича)
та засновника національного професійного театру, українського актора,
режисера, театрального діяча, письменника, драматурга Марка Лукича
Кропивницького, сприяння самоосвіті й саморозвитку педагогів,
залучення їх до використання інформаційно-комунікаційних технологій у
навчально-виховному процесі, обмін досвідом роботи, впровадження
нових педагогічних ідей та методичних знахідок.
Основні завдання віртуального діалогу:
 Популяризувати кращі здобутки та інноваційні напрацювання
педагогічних працівників з визначеної проблеми;
 пошук ефективних шляхів удосконалення навчально-виховного
процесу;
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 висвітлювати серед громадськості здобутки освітянських надбань;
 підвищити інтерес до проблем освіти, якості навчально-виховного
процесу та його науково-методичного забезпечення;
 стимулювати творчий пошук педагогічних працівників;
 створити банк даних та каталог досягнень учителів.
Захід проводився у два етапи:
І з 18 по 29 травня 2015 р.: життя та творчість Марка Кропивницького.
ІІ етап з 21 вересня до 02 жовтня 2015 р.: життя та творчість Івана
Карпенка-Карого.
Методичними кабінетами були запропоновані такі напрями
роботи:
 Літературне міні-дослідження «Від аматорського театру до театру
корифеїв» (формат - презентація).
 Тези «Мистецькі паралелі. Компаративний аналіз за творами
корифеїв» (у форматі - стаття).
 Буктрейлер «Духовне здоров’я українського народу в книгах
корифеїв» (формат - відеоролик).
 Віртуальна подорож «Щедра земля народжує щедрі таланти» (у
форматі - презентація або відеоролик).
До участі були запрошені вчителі української мови та літератури,
шкільні бібліотекарі.
Місце проведення: http://granitv.blogspot.com/
На підготовчому етапі були проведені консультації з педагогічними і
бібліотечними працівниками, опитування учасників із метою визначення
теми, її формулювання та визначення напрямів.
Організаційно-методичне забезпечення з підготовки заходу
ґрунтувалося на розробці інформаційного листа, реєстраційної картки,
створення оргкомітету та блогу (платформи) для проведення віртуального
діалогу.
Реалізація програми заходу здійснюється шляхом розміщення
матеріалів на блозі: розгляд заявок, відбір складу виступаючих, підготовка
матеріально-технічної
бази для проведення заходу (блогу
http://granitv.blogspot.com/), їх коментування.
Індивідуальні роботи надіслали 29 педагогів і бібліотекарів,
колективні – 5 (15 педагогів). З них за напрямами:
 Літературне міні-дослідження «Від аматорського театру до театру
корифеїв» – 11 робіт;
 Тези «Мистецькі паралелі. Компаративний аналіз за творами
корифеїв» - 3;
 Буктрейлер «Духовне здоров’я українського народу в книгах
корифеїв» – 10;
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 Віртуальна подорож «Щедра земля народжує щедрі таланти» - 15.
Результат заходу: матеріали учасників заносяться до районних
медіатек педагогічних здобутків освітян.
Етап впровадження: трансформація нових технологій у практичну
діяльність методичних служб. Презентувати матеріали учасників
віртуального діалогу на засіданнях районних методичних об’єднаннях,
семінарах-практикумах тощо.
За результатами віртуального діалогу кожен учасник отримав
сертифікат про участь. Підсумком співпраці наших методичних кабінетів
є розроблена технологічна картка з підготовки та проведення методичного
заходу «Віртуальний діалог «Грані творчості».
Література:
1. Коневщинська О.Е. Електронні освітні ресурси у межах
інформаційного забезпечення діяльності ресурсних центрів дистанційної
освіти / О.Е.Коневщинська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/7607/1/1140-4156-1-PB.pdf

Алла Дутчак,
методист лабораторії управління та організації
освіти Івано-Франківського ОІППО
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ В
УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Анотація: у статті розглянуті нові підходи до організації роботи
методичних служб області, питання організації науково-методичного
супроводу професійного розвитку педагогів. Значна увага акцентується на
основних домінантах діяльності працівників методичних установ в умовах
реформування освіти та суспільства.
Ключові слова: модернізація освіти, методичні установи, управління
професійним розвитком педагогів, науково-методичний супровід,
децентралізація освіти, об’єднані територіальні громади
Сучасний етап модернізації українського освітнього простору
характеризується його системним реформуванням, підтримкою
інноваційного розвитку, переходом до багатогранності не тільки як до
перспективної тенденції, а й нової якості освіти. Тому пріоритетними є
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питання підвищення
професійної компетентності педагогічних
працівників, розвиток їх професійної майстерності, оскільки лише
компетентний вчитель зможе виховати сучасну особистість, тобто
компетентного, соціально адаптованого та конкурентоспроможного
випускника.
Необхідність змін у підготовці вчителя відповідає викликам часу.
Сьогодні потрібні педагоги, які позитивно сприйняли б зрушення, що
відбуваються в освіті, адаптувалися до них, трансформували в собі нову
освітньо-світоглядну парадигму. Саме формування та професійний
розвиток такого вчителя і є метою післядипломної педагогічної освіти,
основною складовою якої є науково-методична робота.
Разом з тим, одним із напрямів модернізації системи середньої освіти,
як базової, є організація науково-методичної роботи з педагогами на рівні
методичних установ.
Треба мати на увазі: сьогодні в діяльності методичних служб є свої
особливості, проблеми та виклики, що зумовлено процесами
реформування в освіті. Особливо гострими, на наш погляд, є проблеми, які
викликані реформою
децентралізації влади, що веде за собою
децентралізацію освіти (управління освіти).
Децентралізація освіти – це передача повноважень і відповідальності
за управління освітою та фінансування освіти демократично обраним
органам місцевого самоврядування і школам, при цьому, важливі
повноваження щодо визначення освітньої стратегії країни та загального
напряму освітньої реформи залишаються на рівні національного уряду,
зокрема Міністерства освіти і науки [9]. Таким чином, децентралізована
система освіти функціонує через співпрацю та координацію діяльності
багатьох незалежних інституцій, кожна з яких має законодавчо визначену
сферу автономії.
У листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-633 від 30 грудня
2015 року зазначено, що відповідно до концепції реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні формуються
об’єднані територіальні громади (ОТГ), повноваженням яких є
забезпечення управління закладами дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти [9].
У даному листі також наголошується: при формуванні структури
органів управління освітою необхідно забезпечити діяльність методичної
служби, що стане центром реформування освіти [9].
Заступник Міністра освіти і науки України П. Хобзей у даному листі
звертає увагу на необхідність збереження вертикалі у виконанні освітніх
повноважень та завдань діючих та створюваних органів управління
освітою
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У документах Міністерства освіти і науки зазначається, що одним із
значних управлінських повноважень, які отримали органи місцевого
самоврядування ОТГ, є право на формування власної і ефективної системи
забезпечення освітніми послугами населення своєї громади.
У Міносвіти також повідомляють, що відповідно до статті 14 закону
"Про співробітництво територіальних громад" об’єднана територіальна
громада може утворити власний або спільний з кількома іншими ОТГ
орган управління освітою чи делегувати відповідні повноваження одному
із суб’єктів співробітництва. Тобто органи управління освітою, зокрема,
методичні установи, які забезпечують професійний розвиток педагогів,
можуть бути створені окремо в кожній громаді, може бути сформований
відповідний орган на кілька громад, або керівництво ОТГ може делегувати
відповідні функції нині існуючому районному (міському) методичному
кабінету (центру).
Звичайно, може бути угода і про окремі напрями співпраці.
Однак діючі методичні установи і новостворені освітні структури в
громадах повинні звертати увагу на те, що проблема професійного
розвитку педагога залишається актуальною у всі часи.
В українській педагогічній літературі останніх років до проблеми
формування особистості сучасного вчителя звертались такі вчені, як
С. Гончаренко, Л. Губерський, М. Євтух, В. Журавський, І. Зязюн, В.
Кремень, О. Савченко, О. Сердюк, І. Надольний, В. Огнев'юк та інші.
Проте, незважаючи на дослідження цих та багатьох інших вчених,
означена проблема лишається актуальною, так як нині не сформована чітка
модель ефективної науково-методичної роботи з педагогічними кадрами
на рівні методичних структур. Дана проблема породжує ряд суперечностей
між:
- наявним рівнем організації науково-методичної роботи на рівні
методичних служб та вимогами, що ставляться суспільством і державою
до сучасного педагога;
- оновленими вимогами до рівня професіоналізму сучасного педагога
і недостатнім рівнем готовності працівників методичної служби до
створення умов, що забезпечують ефективність професійного розвитку
педагогічних кадрів
- визнанням необхідності перетворення існуючих організаційних
форм і засобів методичної роботи та недостатньою розробленістю
ефективних інноваційних моделей діяльності методичних кабінетів
(центрів);
- функціональними обов’язками працівників методичних служб та
професійною освітою методистів;
29

- підвищенням значення неформальної та інформальної освіти в
життєдіяльності дорослої людини та повільним реформуванням системи
освіти дорослих.
Перелічені суперечності породжують «вузькі» місця в роботі нині
діючих методичних установ. Зокрема, на сьогоднішній день методичні
кабінети (центри) в більшості неспроможні з ряду об’єктивних причин
повноцінно вирішувати свої завдання, оскільки існуюча нормативно –
правова база їх функціонування не відповідає сучасним вимогам. Як
приклад, відсутня нормативно-правова база з питань організації
методичної діяльності в умовах створення об’єднаних територіальних
громад. Недостатній штат методистів (зокрема, в новостворених
громадах), не завжди доцільний розподіл функціональних обов’язків для
забезпечення кваліфікованого супроводу усіх навчальних предметів.
Відсутність упорядкованої нормативно-правової бази не виключає
прийняття на роботу недостатньо кваліфікованих спеціалістів.
Нині методичний кабінет є, або за великим рахунком, має бути
установою, яка:
- здійснює свою діяльність на основі нормативно-правової бази;
- має сучасну систему науково-методичної роботи з високим рівнем
ефективності;
- є центром інноваційних ідей та організатором їх реалізації,
самоосвітньої роботи педагогів;
- має творчий колектив, якому притаманна професійна,
технологічна компетентність та сформованість інноваційної культури;
- є центром координації науково-методичної роботи в районі (місті).
У більшості методичні установи функціонують в структурі відділів
(управлінь) освіти. Сучасна нормативно-правова база чітко розмежовує
завдання й зміст діяльності працівників науково-методичних установ та
органів управління освіти. Однак, часто методисти виконують завдання,
непередбачені їх посадовими обов’язками.
З іншого боку, працівники обох установ спільно забезпечують
розвиток освітньої галузі. За таких обставин їх діяльність має ґрунтуватись
на принципах взаєморозуміння, доцільності та координації, з дотриманням
чіткого розподілу повноважень, визначених чинним законодавством та
реаліями сьогодення.
Результативність діяльності методиста також залежить і від кількості
навчальних предметів, які він курує і від кількості педагогічних
працівників, яким він надає методичну допомогу. Складність полягає і в
надто застарілому штатному розписі (1985 рік) і в не завжди доцільному
розподілі посадових обов’язків.
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На сучасному етапі важливим для працівників методичних установ є
орієнтація
на зовнішнє середовище, спрямування діяльності
на забезпечення запиту соціуму.
Якщо в освіті відбуваються прогресивні зміни, які ґрунтуються на
основі гуманізму та демократизму, і процес цей має об’єктивні засади, то
актуальним і надалі є здійснення саме науково-методичного супроводу, що
запобігає безпідставному втручанню в педагогічний процес, застосуванню
командно-адміністративних методів, формальному впровадженню
необдуманих заходів [1]
Науково-методичний супровід – це технологія післядипломної
педагогічної освіти, це певна послідовність дій, які мають забезпечити
конкретний результат [2]; технологія процесу безперервної професійної
взаємодії суб’єктів педагогічної діяльності з метою розробки,
обґрунтування, практичного впровадження, апробації інноваційних
підходів до вирішення актуальних проблем освіти [8]; професійнопедагогічна взаємодія суб’єктів освітньої діяльності, необхідними
умовами якої є добровільність і партнерство, визначальними ознаками –
особистісний і професійний розвиток керівників і учасників навчальновиховного процесу, а результатом – якісно новий рівень освіти [4].
Згідно з визначенням Т. Сорочан, базовими основами науковометодичного супроводу є: демократичність – можливість урахування
різних підходів, точок зору, колегіальність у прийнятті певного рішення;
ситуація вибору – створення декількох варіантів програм, моделей
діяльності, технологій, які забезпечують передумови для свідомого
вибору; самореалізація – розкриття особистісного потенціалу кожного
учасника педагогічного процесу; співтворчість – спільна діяльність
суб’єктів, які прагнуть досягти нових кількісних і якісних результатів [7]
Функціями науково-методичного супроводу є:
- навчальна;
- консультативна;
- діагностична;
- корекційна;
- адаптаційна;
- спрямовуюча;
- інформаційна;
- проектна тощо.
Враховуючи вищесказане, методист повинен розуміти, що сьогодні
він (методист) не тільки учитель учителів, а й модератор, тобто людина яка
є провідником до нових можливостей та перспектив навчання. Нині
методист не дає готові вказівки, як має бути, він пропонує педагогу
«інструменти», а для вирішення проблеми вчитель сам вибирає той, який є
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для нього доцільнішим, доступнішим і зручнішим, тобто одночасно є і
фасилітатором і тренером, експертом і супервізором. Саме методист
створює позитивне освітнє середовище, стимулює та мотивує педагогів до
професійного розвитку. І звичайно, методист повинен бути андрагогом.
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Ольга Нижник,
завідувач лабораторії управління та організації освіти
Івано-Франківського ОІППО
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗНЗ ДО
ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
У статті розглядаються питання формування готовності керівника
навчального закладу до демократизації
процесу управління.
Проаналізовано досвід демократизації управління школою. Зазначено
складові процесу демократизації управління. Розглянуто досвід роботи
лабораторії управління та організації освіти ІФОІППО з формування
готовності керівників школи до демократичних змін в управлінні школою.
Ключові слова: модернізація освіти, процеси гуманізації та
демократизації управління школою, оновлення функцій управління,
внутрішнє управління в ЗНЗ, ефективне управління школою.
Нинішня модернізація системи освіти, основні напрями якої викладені
у нормативних документах з управління середньою школою, великою
мірою залежать від рівня внутрішнього управління у ЗНЗ. Саме управління
загальноосвітнім навчальним закладом є масовим, а тому дуже чутливо
враховує всі фактори впливу на школу, забезпечує найважливіші
характеристики сучасних перетворень в освітній галузі.
У цьому контексті постає питання готовності керівників шкіл до
роботи в нових умовах, умовах руйнування освітньої вертикалі і побудови
нового управління школою на базі демократичних засад і перетворень.
Питання нинішньої демократизації управління навчальним закладом
не є чимось абсолютно новим, оскільки цей процес був започаткований в
освіті у кінці XX ст. Однак через побіжний, декларативний характер
демократизація усе ж не зачепили глибинних основ авторитарної
педагогіки.
Сьогодні, в умовах широкого розвитку освітнього
менеджменту, ці питання набули особливої актуальності і конкретності.
Зокрема, до цього питання зверталися такі науковці, як В.Березняк, В.
Бондаревська, Г.Єльнікова, С.Пальчевський, Є.Хриков та ін.
Найчастіше, коли говорять про демократизацію управління
навчальним закладом, на думку спадає гласність та оновлення класичних
функцій управління: педагогічний аналіз, планування, організація,
контроль, регулювання. Стосовно забезпечення гласності та прозорості
діяльності навчального закладу, то в основному є така практика у
більшості керівників школи. Що ж до функцій управління, то сьогодні йде
33

перегляд оновлення процесу їх реалізації, позаяк практика показує, що
нині найбільш демократичні процедури пов’язані зі саме системою
планування діяльності навчального закладу
(перспективне, річне,
помісячне планування), роботою колегіальних органів управління,
організацію діяльності органів учнівського самоврядування. Разом з тим,
навіть у цьому контексті окремі керівники шкіл вдаються до
підпорядкування діяльності перелічених структур
безпосередньо
директору школи, пов’язуючи такі намагання зі системним, ієрархічним
управлінням навчальним закладом, коли за успіхи і невдачі в першу чергу
відповідає персонально директор школи.
Як підтверджує практика,традиційно одним із найважливіших важелів
в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом прийнято було
вважати внутрішній контроль, що відповідним документом визначається
як функція управління, яка забезпечує зв’язок між суб’єктом і об’єктом
контролю шляхом інформування про дійсний стан справ у навчальному
закладі і фактичне виконання управлінських рішень. Відповідальність за
розроблення і ведення системи внутрішнього контролю покладається на
керівника ЗНЗ [5]. Саме тому, остерігаючись невдач, керівник школи надає
перевагу дотриманню і виконанню інструктивно-директивних документів.
Таким чином, за авторитарного управління керівник є ініціатором, рушієм
рішень, які приймаються вищими органами управління або ним особисто.
За демократичного управління керівник школи є рушієм рішень учасників
навчально-виховного процесу.
Проте відомо, що авторитарне управління саме по собі нав'язує
підлеглим завдання і способи їх досягнення. Але за умови, коли підлеглі
не розуміють, не сприймають цих завдань, то їх реалізація просто
приречена. Форми, методи внутрішнього шкільного контролю, які були (і
є) актуальними в умовах авторитарного управління і орієнтуються на
об'єкти контролю, що розглядаються як системи лінійного розвитку, не
дають розвиватися творчій ініціативі педагогів, котрі нетрадиційно, без
встановленого шаблону чи алгоритму хотіли (чи хочуть) вирішити
педагогічні проблеми. Часті перевірки (за вертикаллю чи горизонталлю) не
дають можливостей реалізувати вповні творчий потенціал учителя.
Натомість принцип демократизації і гуманізації управління орієнтує на:
– відмову від контролю процесу діяльності викладача, реалізацію
його права на вибір форм і методів своєї діяльності;
– розробку й використання чітких критеріїв оцінки результатів
діяльності викладачів;
– об'єктивну оцінку результатів діяльності викладачів;
– створення умов для самоконтролю педагогічної діяльності;
– делегування функцій контролю членам колективу;
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– урахування в процесі контролю викладачів думки учнів, інших
викладачів;
– зведення кількості перевірок до мінімуму, який дає змогу
отримати інформацію про результати діяльності викладачів [9].
Оскільки така концепція управління відповідає особистісно
орієнтованій освіті, мова йде про необхідність модернізації управління
навчальним закладом, перебудови управління на демократичних засадах.
У цьому контексті постає питання: яка мотивація керівника до такого
корінного переходу від зрозумілого «системного і систематичного»
підходу в управлінні школою до розв’язання управлінських завдань
шляхом перелічених вище позицій? Ці питання абсолютно доречні за будьяких умов, а особливо тоді, коли мова йде про великі навчальні заклади, де
навчається близько тисячі школярів, а забезпечують навчально-виховний
процес біля ста учителів. Чи не перетвориться чіткий, злагоджений
механізм звичного авторитарного управління, коли реалізуються «зверху
скинуті» чіткі (чи й не дуже чіткі) директиви на хаос ідей і творчих задумів
учасників навчально-виховного процесу, результатів яких ще ніхто не
вивчив і не апробував? Чи не буде у директора школи проблем за відмову
від реалізації запропонованого з чиновниками від освіти, які власне були
ініціаторами тих директив?
З одного боку, у випадку виявлення недоліків, директору простіше
розділити відповідальність з тими, хто відправляв відповідні вказівки (від
Міністерства освіти до районного методичного кабінету), а у випадку
успіхів - подякувати тим, хто так мудро скерував.
З іншого боку, якщо нічого не міняти в управлінні навчальним
закладом, то про зміну яких пріоритетів в діяльності навчального закладу
(освіти в цілому) тоді йтиме мова? Що міняється в системі внутрішнього
шкільного контролю, і в якому контексті за умов, коли нічого не міняється
в управлінні навчальним закладом, можна говорити про реалізацію
концепції особистісно орієнтованої освіти?
На ці й подібні непрості питання стараємося дати відповідь керівнику
школи у системі курсового і міжкурсового навчання. Так, у системі курсів
підвищення кваліфікації керівників шкіл ми пропонуємо спецкурси
«Демократичне управління школою: стратегії розвитку», «Громадськоактивна школа як модель розвитку громадянського суспільства». У
міжкурсовий період пропонуємо для новопризначених керівників школи
семінари-практикуми з організації внутрішнього контролю на
демократичних засадах, в опорних школах з управлінської діяльності на
відповідних проблемних семінарах розглядаємо питання демократичного
прийняття та реалізації управлінських рішень з проблем організації
навчально-виховного процесу.
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Ми переконуємо керівників навчальних закладів у тому, що сучасний
директор школи, здійснюючи керівництво новою (оновленою) школою,
повинен тримати у полі зору: визначення перспективних довготривалих
цілей управлінського процесу; урахування можливостей та факторів
розвитку закладу з огляду на освітнє середовище та ринкові умови;
напрацювання стратегії подальшого розвитку; аналітичний розгляд
потенційних можливостей упровадження освітніх інновацій; прийняття та
здійснення управлінських рішень, що пристосують навчально-виховний
процес до можливих змін.
Реалізувати ці завдання, на наш погляд, можливо лише за умови
співпраці адміністрації школи з усіма учасниками навчально-виховного
процесу. Така співпраця мала б реалізуватися за таких умов: по-перше,
чіткий розподіл функціональних обов’язків і визначення параметрів
виконання цих обов’язків, по-друге, обмін інформацією, тобто не тільки
вчителі звітують перед адміністрацією навчального закладу про виконання
обов’язків, але й керівництво періодично звітує перед учасниками
навчально-виховного процесу про свою діяльність; по-третє, добираючи
форми внутрішнього контролю, надавати перевагу самоконтролю,
взаємоконтролю, контролю за результатами діяльності; по-четверте,
гармонізувати централізоване управління навчальним закладом з
децентралізацією, тобто взяти краще, що є в централізованому управлінні
(до прикладу, системність) і поєднати з кращим, що характерне для
демократичного управління (до прикладу, урахування пріоритету інтересів
учасників навчально-виховного процесу).
Через систему майстер-класів, творчих майстерень керівників шкіл,
систему тренінгових, лекційно-практичних занять даємо не тільки знання
про авторитарні та демократичні елементи сучасної української школи,
авторитарну і демократичну моделі управління, ключові сфери
демократичного управління в школі, механізми впровадження освіти для
розвитку демократії (швейцарсько-український проект «Розвиток
громадянських компетентностей в Україні»), державно-громадське
управління навчальним закладом, але й відпрацьовуємо
уміння:
застосовувати набуті знання в управлінні навчальним закладом; визначати
систему показників та критеріїв демократизації управління навчальним
закладом; здійснювати
самоаналіз управлінської діяльності та
формулювати основні проблеми в демократичному управлінні школою;
ефективно спілкуватися; приймати оптимальні управлінські рішення;
розвиваємо установки на: організацію науково-методичного супроводу
управлінської діяльності, заснованої на демократичних засадах; аналітикопрогностичну діяльність за результатами моніторингу управлінської
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діяльності на демократичних засадах; обґрунтованість діяльності;
установки до: відкритості; партнерства; співпраці.
Разом з тим, на наш погляд, ефективність управління школою
залежить від комплексного вирішення проблеми демократизації
управління навчальним закладом. Можна прогодитися з Є.Хриковим про
те, що співвідношення централізації, авторитарності й децентралізації,
демократизації в управління закладом має бути максимально
збалансованим [9]. Відмова від послаблення зв’язків системності та
цілеспрямованості або відмова від урахування особливостей чи інтересів
учасників навчально-виховного процесу однаково можуть нашкодити
іміджу навчального закладу. Йдеться про таку систему управління, яка б
орієнтувалася на сильні позиції кожного із названих підходів.
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Кошка Оксана Анатоліївна
Україна, Хмельницький, Хмельницький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: РЕГІОНАЛЬНІ
ВИКЛИКИ
Провідні держави світу приділяють особливу увагу професійному
зростанню учителя, визначаючи його рушійною силою освітніх реформ.
Освітні реформи – це не лише зміни методів, способів і технологій, а
й зрушення в діяльності тих, хто навчає, і передусім, тих, хто навчається.
Це розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого
життєвого шляху.
Проблемі професійного зростання учителя присвячено багатоаспектні
дослідження світових та вітчизняних науковців та практиків. Дане
питання є актуальним в контексті реформування освіти України.
На думку вчених, основними проблемами, з якими зустрічаються
вчителі у цьому тисячолітті, є:
 постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня
освітніх стандартів;
 ускладнення проблем виховання;
 безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання й
виховання;
 розв’язання складних професійно-педагогічних проблем, які
вимагають інтеграції знань, практичних умінь і навичок з таких суміжних
з педагогікою наук, як філософія, психологія, медицина, економіка,
кібернетика та ін.;
 робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає
раціональне використання інформаційних технологій у навчальновиховному процесі.
Успішно їх вирішувати під силу вчителю з високою професійною
компетентністю, розвиненими творчими здібностями, високим рівнем
інтелігентності, ерудованості, здібностей до безперервної освіти.
Професійний розвиток педагога є багаторівневою структурою яка
включає підготовку у навчальному закладі, входження у професію перші
роки роботи, подальший кар’єрний ріст. Успішна реалізація професійного
розвитку можлива при умові наявності такого освітнього середовища, яке
дозволяє найповніше створити умови для індивідуального розвитку
фахівця.
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Наразі методична служба області працює над пошуком сучасних
моделей
підвищення
кваліфікації
педпрацівників,
враховуючи
цивілізаційні та регіональні виклики.
Виклик — фундаментальна проблема, з якою зустрічається людина,
організація, цивілізація тощо упродовж свого життєвого процесу. Серед
сьогоднішніх цивілізаційних викликів науковці виділяють наступні:
аксіологічний,
просторовий,
державно-національний,
виклик
ідентичності, виклик, пов'язаний з посиленням ролі свідомості, виклик
інтелектуалізації.
З початку 2016 р. для ряду регіонів України ще одним викликом стало
формування освітньої системи в умовах децентралізації.
У Хмельницькій області процеси децентралізації активно проходять у
10 районах, створено 22 об’єднані територіальні громади (далі ОТГ).
Однією із складових становлення системи управління освітою в ОТГ
є процес формування системи науково-методичного супроводу роботи
педагогічних працівників і навчальних закладів в цілому.
У контексті пошуку шляхів розв’язання зазначеної проблеми
відбувається становлення структурних нововведень – методичних служб
ОТГ при підтримці ОІППО.
Метою діяльності інситуту є створення єдиного інформаційного,
науково-освітнього простору в регіональній системі післядипломної
педагогічної освіти. Інноваційна діяльність інституту спрямована не лише
на розвиток освіти в регіоні, а й на соціально-економічну сферу шляхом
удосконалення структурно-функціональної організації наукової та
науково-методичної роботи.
Складність цього процесу обумовлена сутністю самої управлінської
проблеми. Тому на перших етапах було визначено завдання, пов’язані зі
створенням
методичних служб, розроблено орієнтовні моделі їх
функціонування. Наразі в 16 (78%) ОТГ області функціонують методичні
служби у структурі відділів освіти, у 8 – функції науково-методичного
супроводу частково передано опорним школам.
Процеси децентралізації вимагають переосмислення ролі ОІППО в
регіоні, наближення методичних послуг до конкретного вчителя,
керівника, навчального закладу.
Стратегія роботи інституту в цьому напрямі орієнтована на мережеву
взаємодію, скоординованість дій навчальних закладів та методичних
служб регіонального рівня щодо різних аспектів діяльності, передбачає
зміну традиційних ієрархічних вертикальних зв’язків на горизонтальні,
інформаційні, коопераційні на засадах партнерства та співпраці.
Спільними напрямами діяльності інституту та методичних служб ОТГ
з формування системи науково-методичного супроводу визначено:
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– розроблення моделей організації мережевої взаємодії в рамках
ОТГ(окружні методичні центри, об’єднання, тощо);
– здійснення моніторингу потреб і проблем методичних служб ОТГ з
різних аспектів діяльності;
– науково-методичне забезпечення діяльності опорних навчальних
закладів;
– створення єдиного освітнього простору в ОТГ;
– забезпечення підготовки педагогічних кадрів до нововведень та
інноваційної діяльності, раціональне використання їхнього творчого
потенціалу;
 реалізація навчальних програм на основі нових знань і досвіду.
Вирішенню проблем якісного науково-методичного супроводу
діяльності в ОТГ сприяє діяльність інституту щодо:
- забезпечення координації діяльності методичних служб,
консультування з актуальних питань організації навчально-виховного
процесу, становлення та розвитку системи науково-методичного
супроводу на місцях (функціонує 4 консультпункти на базі РМК,
працівниками ОІППО адмініструється 13 сайтів, 6 блогів; створено
репозитарій передового педагогічного досвіду освітян області на сайті
ХОІППО);
- надання адресної методичної допомоги навчальним закладам
відповідно до їх замовлень (виїзні семінари, тренінги, онлайнконсультування тощо);
- залучення методичних та педагогічних працівників до участі у
конференціях, семінарах, круглих столах, конкурсах, участі у
всеукраїнських та міжнародних проектах тощо (щорічно ОІППО
проводиться 4 конференції, круглі столи; науково-педагогічними
працівниками здійснюється керівництво та консультування
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експериментальних закладів області);
- вивчення думки громадськості у рамках проведення регіональних
соціологічних досліджень;
- удосконалення моделей організації педагогічних спільнот
(регіональна Асоціація керівників інноваційних закладів (АКІЗО), нове
бачення методичного об’єднання як професійної спільноти, віртуальні
спільноти керівників, методистів, педагогів («Освіта Хмельниччини –
наше бачення», «Директор школи XXI ст.») з метою формування
методичної культури педагогічного працівника, з однієї сторони, та
посилення державно-громадської моделі управління освітою і методичною
службою у тому числі з іншої.
У структурі науково-методичної роботи інституту функціонують:
- школа фахового росту завідувача/методиста методичної установи;
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- семінари для завідувачів методичних служб із актуальних питань;
- теоретичні та практичні семінари для методистів, які координують
освітні галузі та напрями діяльності;
- семінари для керівників районних/міських/ОТГ методичних
об’єднань;
- школи педагогічного досвіду та школи методичної майстерності на
базі носіїв педагогічного досвіду;
- творчі групи з актуальних тем методичної роботи;
- майстер-класи методистів, педпрацівників;
- фестивалі методичної майстерності, методичні десанти, методичні
мости, тренінги тощо.
Така модель регіонального освітнього середовища спрямована на
здійснення професійного зростання педагога, керівника, що є актуальним
в умовах формування системи науково-методичного супроводу в ОТГ.
Висновок.Таким чином сьогодення відкриває перед нами нові
можливості для оновлення методичного супроводу професійної діяльності
педагога.
Сучасні тенденції реформування освіти зорієнтовують
педагогічну спільноту на навчання педагогічних кадрів упродовж життя,
задля особистісного розвитку та професійного зростання, шляхом
формальної, неформальної та інформальної освіти.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ
ШКОЛИ ПОВНОГО ДНЯ
У статті висвітлюються питання науково-методичного
забезпечення розробки авторської моделі Школи повного дня. Вона
включає науковий апарат та програму науково-дослідної роботи,
подає короткий зміст діяльності на кожному етапі програми та
презентує систему теоретико-технологічного забезпечення Школи
повного дня.
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SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL SUPPORT OF CREATION OF
THE MODEL OF THE FULL DAY SCHOOL
This article highlights the question of scientific-methodological support of
development of the proprietary model of the Full Day school. It includes
scientific tools and scientific-research program, gives concise contents of the
activity on each stage of the program and presents theoretical-technological
system of support of the Full Day school.
Key words: experimental work, innovative educational institution, model
of the Full Day school, scientific-methodological support, experimental work
program, theoretical-technological support.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Процеси
децентралізації управління в Україні, як ніколи раніше, обумовлюють
реалізацію в галузі освіти поєднання глобального та локального підходів.
Сучасна парадигма освіти, проголошуючи пріоритет особистісних освітніх
цінностей як складову життєвого успіху, вимагає варіативності системи
освіти. На Хмельниччині запит громадськості на школу, яка може
гарантувати якість освіти, збереження здоров’я, безпеку й оптимальні
умови для пізнання і розвитку дітей протягом дня, до моменту завершення
роботи батьків, обумовив інтерес до моделі Школи повного дня (ШПД).
Аналіз останніх досліджень та публікацій
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Сьогодні актуальність та затребуваність в Україні навчального
закладу, який функціонує в режимі повного дня, засвідчує велика кількість
таких шкіл. Пошукові системи Інтернету на запит щодо ШПД видають
більше 500 тисяч файлів, які висвітлюють організацію їх діяльності.
Однією з найвідоміших є київська гімназія «Ерудит», створена у 1997 році
[4]. Проте, на подив, публікацій, присвячених загальним науковотеоретичним засадам організації сучасної ШПД (а не школам чи групам
продовженого дня), досить небагато. Кожний заклад вибудовує власну
концепцію та модель ШПД, виходячи з запитів учнівсько-батьківського
загалу, ринку працевлаштування, матеріально-технічних умов,
інформаційного та кадрового забезпечення тощо. На думку Перехейди
О.М. головне стратегічне призначення такої школи - забезпечення
оптимальних умови для індивідуального, духовного, соціальнокультурного і творчого розвитку кожного учня [5, с. 6]. Відтак, ШПД
розглядається як інноваційна відкрита соціально-педагогічна система [5, с.
4].
Ознайомлення із теорією та практикою створення та функціонування
шкіл повного дня в Україні призвело до такого висновку. Школа повного
дня - це така інноваційна соціально-педагогічна система навчального
закладу, яка забезпечує реалізацію державного стандарту початкової,
основної і додаткової освіти, включає комплекс навчаючих, розвиваючих,
соціалізуючих і оздоровчих функцій, які інтегрують пізнання і творчість в
інтересах розвитку особистості. Наявні моделі мають єдину стратегічну
основу, але конкретні теоретико-концептуальні засади обумовлюють
побудову специфічної конкретної шкільної освітньої системи, тобто
авторського навчального закладу.
Виділення невирішених частин
Проте, наші багаторічні спостереження засвідчують, що розробка
наукового супроводу ДЕР, моделі школи як цілісної продуктивної
педагогічної системи викликає певні утруднення в адміністрації та
вчителів навчального закладу. А відтак потребують наукового
консультування чи керівництва з боку компетентних освітніх підрозділів.
Згідно з наказом Департаменту освіти і науки Хмельницької
облдержадміністрації від 28.02.2013 р. № 248-но «Про організацію
науково-дослідної та експериментальної роботи в закладах освіти
Хмельницької області» загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» №
5 м. Славути була визначено експериментальним закладом регіонального
рівня щодо впровадження інноваційної форми організації навчальновиховного процесу: авторської моделі «Школи повного дня». Наукове
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керівництво покладалось на кафедру педагогіки та психології в особі
автора статті.
Формулювання мети статті
Метою статті є висвітлення практичного досвіду з розробки науковотеоретичного та методичного забезпечення дослідно-експериментальної
роботи з теми «Теоретико-технологічне забезпечення впровадження
моделі Школи повного дня».
Виклад основного матеріалу
Документальне оформлення ДЕР потребувало розробки заявки та
програми ДЕР. Коротко представимо основні параметри наукового
апарату дослідження (повний опис див. 3).
Об’єкт дослідження: розробка та запровадження інноваційної моделі
Школи повного дня.
Предмет дослідження: теоретико-концептуальне та технологічне
забезпечення авторської моделі Школи повного дня.
Мета дослідження: розробка та апробація теоретичних засад і
технологічного забезпечення авторської моделі Школи повного дня.
Основні завдання дослідження:
1) Провести аналіз теоретичних та практичних напрацювань щодо
моделей шкіл повного дня в сучасній українській освіті.
2) Розробити теоретико-концептуальні засади побудови моделі ШПД.
3) Створити технологічне забезпечення педагогічного процесу
авторської моделі ЩПД.
4) Розробити систему моніторингу ефективності теоретикотехнологічного забезпечення моделі.
5) Провести апробацію технологічного забезпечення авторської
моделі ШПД.
6) Зробити висновки щодо ефективності та дієвості теоретикотехнологічного забезпечення функціонування даної моделі.
У Програмі ДЕР ми визначили такі етапи з відповідними завданнями
на кожному (витяг):
І. Концептуально-організаційний (вересень – листопад 2013р.)
1. Розробити нормативно-законодавче забезпечення дослідноекспериментальної діяльності:
2.
Розробити
науково-теоретичне
забезпечення
дослідноекспериментального дослідження:
3. Провести організаційно-підготовчу роботу з колективом
навчального закладу (спланувати роботу науково-методичної ради,
постійно діючого семінару, роботу творчих груп, систему методичної
роботи тощо).
ІІ. Діагностично-прогностичний (грудень 2013р. - березень 2014 р.)
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1. Розробити систему моніторингу ефективності теоретикотехнологічного забезпечення авторської моделі ШПД.
2. Розробити анкети та провести анкетування вчителів, учнів, батьків
щодо обізнаності та розуміння мети створення моделі ШПД, готовності
педагогів до інноваційної діяльності.
3. Обробити та узагальнити результати діагностування.
4. Провести вхідне діагностування учнів за програмою моніторингу.
5. Обробити та узагальнити результати.
ІІІ. Формувальний (квітень 2014 р. – серпень 2015 р.)
1. Організувати проведення постійно-діючого семінару та інших форм
методичної роботи.
2. Запровадити систему педагогічних технологій, акме-портфоліо
учнів та вчителів.
3. Провести майстер-класи, тренінги.
4.Провести проміжне діагностування.
5. Здійснити публікації матеріалів вчителів, проміжних результатів
наукового дослідження.
6. Взяти участь у науково-практичних конференціях ХОІППО.
7. Презентувати доробки педагогів на конкурсах «Вчитель року».
8. Провести збори батьків, представників органів управління,
громадськості з вивчення переваг та проблем функціонування школи за
авторською моделлю.
ІУ. Підсумковий (вересень– грудень 2015 р.)
1.Провести підсумкове моніторингове дослідження.
2. Обробити та узагальнити результати.
3. Зробити висновки про ефективність теоретико-технологічного
забезпечення авторської моделі Школи повного дня.
4. Оприлюднити результати для ознайомлення широкого загалу на
батьківських зборах, сайті школи, ЗМІ, конференціях, семінарах тощо.
Після розробки наукового супроводу ДЕР було
проведено
діагностико-аналітичне дослідження умов та реальних можливостей
навчального закладу, учнівського та учительського контингенту, запиту
батьків тощо. На основі цього було вибудована загальна стратегічна
система, яка містила теоретико-концептуальні засади функціонування
ШПД, основні групи технологічного забезпечення навчально-виховного
процесу та систему моніторингу (табл.).
Таблиця
Теоретико-технологічне забезпечення моделі Школи повного дня
(загальна схема)
І. Концептуальні засади ШПД
1.1.Мета діяльності ШПД:
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забезпечення сучасної якості освіти на основі формування ключових
компетенцій особистості, визначених державними стандартами, через
створення освітнього простору, реалізацію індивідуалізації навчання,
розвитку та соціалізації особистості у форматі школи повного дня
1.2.Стратегічні завдання ШПД
Оновлення
Створення
Освоєння
Сприяння
змісту
здоров’язбережув
нових
соціалізації
освіти
ального
педагогічних
школярів
середовища
технологій
ІІ. Технологічне забезпечення моделі Школи повного дня(основні групи
технологій)
Технології з
Здоров’язбері Інтерактивні
Інформаційно –
розвитку
гаючі
технології у
комунікаційні
когнітивної
технології
навчальнотехнології
сфери учнів,
виховному
«Акмепортфоліо
процесі
» як технологія
сприяння
особистісному
розвитку
ІІІ. Моніторинг ефективності моделі Школи повного дня
І. Академічний ІІ.
ІІІ. МетодикоІУ. СоціальноВалеологічний технологічний
психологічний
Об’єкти
Об’єкти
Об’єкти
Об’єкти
вимірювання та вимірювання
вимірювання та вимірювання та
оцінювання
та оцінювання оцінювання
оцінювання
1.1. Успішність 2.1. Стан
3.1. Система
4.1.
учнів
здоров’я учнів навчальноПсихологічний
1.2. Результати школи
виховних
клімат у школі,
ЗНО
2.2. Екологічні технологій
психологічна
1.3. Вступ у
чинники
ШПД
комфортність
ВНЗ
уроків
3.2. Методичне моделі ШПД
1.4. Результати 2.3. Умови
та дидактичне
4.2. Система
участі в
навчальних
забезпечення
позакласної та
олімпіадах,
приміщень
педагогічного
позашкільної
конкурсах,
(екологічні
процесу
роботи щодо
проектах тощо. паспорти
3.3. Якість
виховання та
1.5.
аудиторій).
реалізації
соціалізації
Відвідування
2.4.
технологій у
школярів
предметних
Запровадження моделі ШПД
здоров’язбере
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гуртків,
факультативів

жувальних
технологій

Показники
Оцінки учнів з
предметів за
семестр, рік,
результати
державної
атестації;
аналіз
динаміки.
Отримані бали,
показник
успішності
Відсоток
випускників,
які вступили до
ВНЗ.
Аналіз
кількості
учасників, їх
результатів,
порівняння з
попередніми
роками.
Кількісний та
якісний аналіз

Показники
Кількісний
аналіз та
динаміка
захворюваност
і учнів;
розподіл у
групи з
фізичної
культури
Екологічний
паспорт
навчальних
приміщень
Здоров’язбере
жуваль-на
компетентніст
ь учнів
Аналіз
дотримання
валеологічних
умов уроків

3.4. Професійне
удосконалення
учителів
Показники
Доцільність та
ефективність
обраних
технологій
Ефективність
методики
проведення
занять;
запровадження
технологій
Ефективність
використання
ІКТ та
дидактичного
забезпечення
Оцінка та
самооцінка
особистіснопрофесійного
розвитку
вчителів та
учнів (акмепортфоліо)

Показники
Результати
анкетування та
діагностики
учнів та
вчителів з
різних аспектів
психологічного
клімату у
класах, школі,
педколективі
Кількісний та
якісний аналіз
відвідування
гуртків, секцій,
тренінгів тощо;
ступінь
вихованості
школярів;
готовність до
саморозвитку та
самоактуалізації
(акме-портфоліо
учня); аналіз
схильності до
девіантної
поведінки

Важливою складовою науково-методичного супроводу є підготовка
вчителів до інноваційної діяльності з реалізації ДЕР, спланована науковопедагогічною радою школи. Ефективними формами (технологіями)
вважаємо діагностику вчителів щодо готовності до інноваційної
діяльності, організація постійно-діючого семінару, розробку й проведення
рингу-колажу [2], запровадження «акмепортфоліо» вчителів[1],
організацію роботи проблемних груп. Творчі групи педагогів працювали
над такими проблемами:
І. Аналітична група забезпечувала такі напрями:
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«Валеологічний», «Академічний», «Методичний» та «Соціальний»
аспекти моніторингу.
ІІ. Група з розробки «акмепортфоліо вчителя».
ІІІ. Група з розробки «акмепортфоліо учня».
Узагальнення результатів ДЕР засвідчило, що створена варіативна
модель Школи повного дня: поєднує навчальну та позанавчальну сфери
діяльності дитини в умовах шкільного життя; формує освітній простір
закладу з успішною реалізацією індивідуальних освітніх маршрутів учнів;
об’єднує в єдиний функціональний комплекс освітні й оздоровчі процеси;
вирішує проблему відсутності успішних результатів навчання в учнів;
створює умови для самовираження кожного учня, заохочує до постійної
самоосвіти протягом навчання у школі і після закінчення.
Висновки
У поданій статті висвітлено прикладний аспект розробки науковометодичного супроводу дослідно-експериментальної діяльності щодо
створення авторської моделі Школи повного дня. Практика засвідчує, що
теоретично й науково обґрунтоване дослідження, яке визначає стратегію й
тактику отримання спроектованої моделі, максимально забезпечує
отримання спланованого результату. Важливим чинником успіху є
наукове керівництво й науково-методична робота з колективом:
проведення постійного навчання, запровадження інтерактивних сучасних
форм методичної роботи, апробація й відбір сучасних педагогічних
технологій, створення авторських доробків.
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Половенко Олена Вікторівна,
Україна, м. Кіровоград, обласний навчально-методичний центр
освітнього менеджменту та координації діяльності методичних
служб комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ
Розвиток інформаційного суспільства ініціював інформатизацію
освіти. Ефективність інформатизації освітнього процесу визначається
якістю управлінської діяльності керівника навчального закладу з
формування і розвитку інформаційного освітнього середовища.
У науково-довідковій літературі під середовищем прийнято розуміти
сукупність умов (економічних, політичних, соціальних, побутових,
духовних, територіальних, природних та ін.) існування людини та
суспільства.
На думку вчених, інформаційно освітнє середовище – це: системно
організована сукупність інформаційного, технічного, навчальнометодичного забезпечення, що нерозривно пов’язано з людиною як
суб’єктом освітнього процесу (О. Ільченко); система, в якій на
інформаційному рівні задіяні та пов’язані між собою всі учасники
освітнього процесу: адміністрація закладу – педагоги – учні – батьки
(О. Кравчина) та ін.
На думку Боднар О.С., «освітнє середовище − це сукупність
природних, фізичних та соціальних об’єктів, які впливають на формування
учнів, сприяють становленню паритетних міжсуб’єктних, об’єктносуб’єктних взаємодій в освітньому процесі, або перешкоджають цьому,
формуючи негативне поле впливу на особистість дитини» [3, 237 ].
Усвідомлення важливості використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій у забезпеченні рівного доступу до якісної
освіти, спонукали до пошуку способів реформування та розвитку
інформаційно-навчального середовища системи освіти області.
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Науково-теоретична й методична підготовка педагогічних кадрів —
процес довготривалий, складний, багатогранний і динамічний. Він вимагає
створення ефективної системи підготовки, безперервного навчання всіх
категорій педагогічних працівників. Провідну роль у цьому процесі
відведено методичним службам, зокрема районним (міським), шкільним.
Методичні служби покликані створити таку систему роботи з
педагогічними кадрами, яка б сприяла перебудові навчально-виховного
процесу в закладах освіти з урахуванням вимог сьогодення, орієнтувала
педагогів на розвиток особистості із глибоко усвідомленою
громадянською та соціальною позицією, здатної до навчання впродовж
усього життя.
Удосконалення регіональної моделі підвищення кваліфікації
педагогічних працівників в умовах формування інформаційно-освітнього
простору регіону забезпечує системне координування
процесом
неперервної освіти педагогів; оптимізує поширення і впровадження
інноваційних технологій навчання дорослих, втому числі і інформаційнокомунікаційних.
Обласним навчально-методичним центром освітнього менеджменту
та координації діяльності методичних служб відповідно до планів роботи
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» на належному рівні
проведені:
- постійно діючі семінари завідувачів (директорів) методичних
кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій,
міських рад з проблем «Упровадження системи мережевої взаємодії
методичних служб як основа їхнього розвитку» (25 серпня 2015 року);
«Медіа-освіта в системі мережевої взаємодії методичних служб» (12-13
квітня 2016 року);
- заняття обласної школи молодого методиста з проблем «Методичний
супровід науково-дослідної, експериментальної діяльності педагогів» (0809 вересня 2015 року); «Віртуальна методична служба – мобільний засіб
забезпечення методичного супроводу впровадження Державних
стандартів» (16 травня 2016 року);
- друге заняття школи молодого керівника «Маркетинговий підхід в
управлінні загальноосвітнім навчальним закладом» (14 жовтня 2015р.);
- методична сесія «Розвиток інформаційного простору: концептуальні
засади, проблеми, перспективи» (21-23жовтня 2015р.);
- заняття авторської творчої майстерні Зої Семенівни Ошеги,
методиста
методичного кабінету відділу освіти
Петрівської
райдержадміністрації, з проблеми «Інформаційна компетентність
суб’єктів освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу:
проблеми та шляхи їх вирішення» (05 листопада 2015 р.);
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- регіональна школа новаторства (друге заняття) методистів
методичних
кабінетів
(центрів)
відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій, міських рад, керівників загальноосвітніх
навчальних закладів з проблеми «Трансформація новаторських підходів у
сучасній школі: реалії, перспективи» (18 листопада 2015 р.).
З метою підвищення медіакомпетентності завідувачів (директорів)
методичних кабінетів (центрів) працівниками центру створено сайт
«Медіапростір» (https://sites.google.com/site/pdskerivnikms/), який вміщує
програму заходу, методичні матеріали, відео, посилання на електронні
ресурси та виконані домашні завдання воркшопу «Особливості
медіаосвітніх засобів у інформаційному просторі регіону» , який проходив
за тематичними напрямами:
– самоосвітня діяльність вчителів як основа формування їх
медіакомпетентності;
– медіаграмотність як складова інформаційної культури методиста;
– віртуальні мережеві педагогічні спільноти як середовище розвитку
медіаосвіти вчителів.
Результатом авторської майстерності є методичний веб-квест
«Інноваційні технології в роботі методиста». Матеріали можна
переглянути за адресою: http://vebkvestinnovacii.blogspot.com/p/blogpage_15.html.
Міжкурсове підвищення кваліфікації для методичних працівників та
керівників навчальних закладів області через участь у методичній сесії
сприяло опануванню тренінгового курсу «Використання Prezi в діяльності
педагога», за результатами якого сертифіковано14 педагогічних
працівників.
Удосконалити свої практичні навички учасники методичної сесії
змогли під час відвідування майстер-класу ««ІКТ – компетентність –
складова професійної педагогічної майстерності сучасного вчителя»
(керівник Аман І.С., вчитель Знам’янської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради, заслужений
учитель України).
З метою проведення другого заняття обласної школи молодого
методиста з проблеми «Віртуальна методична служба – мобільний засіб
забезпечення методичного супроводу впровадження Державних
стандартів», проведеного у формі віртуального майстер-класу, був
створений
сайт
«Школа
молодого
методиста»
(https://sites.google.com/site/skolamolodogometodista/).
Теоретичні знання та практичні уміння, отримані під час самостійного
опрацювання матеріалів сайту Школи, учасники продемонстрували,
виконуючи домашнє завдання у трьох групах: створення спільної
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презентації «Науково-методичне забезпечення впровадження Державних
стандартів у регіоні», презентація віртуальних форм методичної роботи
регіону на дошці Padlet та розміщення відео-матеріалів YouTube-каналу
майстер-класів учителів, які працюють за новими Державними
стандартами і використовують ІКТ-технології.
04 травня 2016 року на базі КЗ «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
проведено перше засідання творчої групи завідувачів (директорів),
методистів методичних кабінетів (центрів), керівників загальноосвітніх
навчальних закладів із проблеми «Використання інтернет-простору для
підвищення якості неперервного навчання педагогів».
З метою підвищення ІКТ-компетентності членів творчої групи
створений
блог
«Творча
група»
(https://sites.google.com/site/skolamolodogometodista/).
В рамках круглого столу «Професійний розвиток педагогічних
працівників в умовах глобалізації та відкритості інформаційного
освітнього простору», проведеного під час засідання, презентовано досвід
роботи Тацієнко С.І., завідувача методичного кабінету відділу освіти
Компаніївської райдержадміністрації, з проблеми «Використання
інформаційних технологій в роботі з педагогами», Даценка О.В.,
заступника директора з навчально-виховної роботи Цукрозаводського
НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів– центр художньо-естетичної
творчості учнівської молоді» Олександрійської районної ради, з проблеми
«Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу в
умовах експериментальної роботи за інноваційним освітнім проектом
«Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо».
Враховуючи сучасні тенденції щодо удосконалення професійної
компетентності методистів, керівників загальноосвітніх закладів у системі
післядипломної освіти, модернізовано систему підвищення кваліфікації.
Наприклад, у поточному році організовані і проведені курси:

керівників навчальних закладів (директори шкіл, заступники
директорів шкіл з навчально-виховної та науково-методичної роботи), які
викладають математику, фізику, інформатику з проблеми «Інформаційнонавчальне середовище як засіб формування творчої активності педагога.
Оновлення змісту та методики викладання предметів природничоматематичного циклу у 5-11 класах» (січень 2015 р.);

керівників навчальних закладів (директори шкіл, заступники
директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи) з
проблеми «Управління інноваційними процесами освітнього середовища
навчального закладу» (вересень 2015р.);
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 завідувачів (директорів), методистів методичних кабінетів
(центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з
проблеми «Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня
професійної компетентності педагога в умовах розвитку інформаційноосвітнього простору» (січень, березень 2016 року).
З метою забезпечення взаємодії методичних кабінетів (центрів)
відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад і
загальноосвітніх навчальних закладів, поширення перспективних моделей
новаторського досвіду з актуальних проблем педагогічної та управлінської
діяльності, трансформування його в практичну діяльність створені
динамічні он-лайн групи «Я – методист», «Регіональна школа
новаторства».
У 2015, 2016 роках проведені тематичні вивчення діяльності
методичних кабінетів відділів освіти Олександрійської, Долинської,
Петрівської, Новоукраїнської, Компаніївської райдерж-адміністрацій з
проблеми «Науково-методичний супровід розвитку інформаційнонавчального середовища регіону».
З метою кращого висвітлення та презентації досвіду роботи з
проблеми тематичного вивчення методичні кабінети, за рекомендацією
Центру, створили блоги: Компаніївський район «Методичний простір»
(http://metodprostir.blogspot.com/), Новоукраїнський район «Науковометодичний супровід розвитку інформаційно-навчального середовища
регіону» (http://yaerjdj.blogspot.com/).
Як показали результати вивчення, провідними напрямками науковометодичного забезпечення створення та розвитку інформаційнонавчального середовища методичних кабінетів є:
- підвищення рівня професійної компетентності педагогічних та
управлінських кадрів;
- забезпечення учасникам навчально-виховного процесу рівного
доступу до освітніх та інформаційних ресурсів на основі використання
сучасних інформаційних технологій, телекомунікаційних мереж;
- координація діяльності педагогічних колективів у створенні
інформаційно-освітніх середовищ;
- створення веб-сайтів відділів освіти, районних методичних кабінетів,
навчальних закладів;
- забезпечення навчально-методичного і науково-методичного
супроводу діяльності керівників навчальних закладів, районних
методичних формувань щодо
використання інформаційно-освітніх
ресурсів;
- активізація участі педагогічних працівників та учнів в Інтернетолімпіадах, конкурсах, конференціях, освітніх проектах й інших заходах;
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- оснащення методичних кабінетів та навчальних закладів сучасним
комп’ютерним, мультимедійним обладнанням;
- залучення вчителів та учнів до всеукраїнських конкурсів,
конференцій, олімпіад;
- проведення просвітницької роботи щодо заходів з безпеки дітей в
Інтернеті;
- удосконалення якості надання освітніх послуг шляхом організації
вільного доступу до інформаційних ресурсів, навчальних та науковометодичних матеріалів, навчально-методичних комплексів;
- підвищення ефективності організації роботи з вивчення,
узагальнення та поширення педагогічного досвіду освітян тощо.
Методичними кабінетами належна увага приділяється питанням
підвищення кваліфікації методичних працівників з питань оволодіння ІКТтехнологіями через:
- проходження спецкурсів в рамках курсів підвищення кваліфікації на
базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»;
- навчання на дистанційних курсах;
- участь у роботі всеукраїнських, обласних асоціацій, постійно діючих
семінарів, науково-практичних конференцій, педагогічних читаннях,
тренінгах;
- щомісячне апаратне навчання;
- діє програма стажування методистів.
Зокрема, на базі методичного кабінету відділу освіти Петрівської
райдержадміністрації функціонували упродовж останніх років:
- школа комп’ютерної грамотності з проблеми «Вироблення
практичних навичок використання комп’ютерної техніки у професійній
діяльності методиста»;
- постійно діючий семінар з проблеми «Розвиток ІКТ-компетентності
методиста»;
- навчання з проблеми «Використання ресурсів мультимедіа у роботі
методиста». З планом та матеріалами якого можна ознайомитись за
адресою:
https://docs.google.com/document/d/1MJMwEENLZd52_Oa8xEwJWRXBW
MeJU5YmzXJzpyl6BKw/edit.
В усіх методичних кабінетах робочі місця методистів обладнані
комп’ютерною технікою і підключені до мережі Інтернет. Методичні
кабінети мають власні сайти, структури яких уміщують необхідний
матеріал для науково-методичного забезпечення створення та розвитку
інформаційно-навчального середовища регіону (новини, інформація про
методичний кабінет, нормативні документи, новий Державний стандарт,
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педагогічний досвід, інновації, методичні заходи, методичні рекомендації,
робота з обдарованими, профільна освіта тощо).
У методичних кабінетах сформовані електронні інформаційні банки
педагогічних інновацій, рекомендацій тощо.
Упровадження інформаційних технологій працівниками методичних
кабінетів здійснюється через:
 індивідуалізацію та диференціацію процесу навчання дорослих;
 здійснення самоконтролю та самокорекції опанування вчителями
інформаційно-комунікаційних технологій;
 комп’ютерну візуалізацію навчальної інформації;
 створення та використання інформаційних баз даних, необхідних
у практичній діяльності, та забезпечення доступу до мережі інформації;
 формування культури навчальної діяльності, інформаційної
культури вчителя та учня;
 активне впровадження в управлінську, науково-методичну
діяльність, навчально-виховний процес, що забезпечує широкий доступ
педагогічних працівників району до активного використання ними
сучасних інформаційних технологій.
З досвідом роботи методичних кабінетів можна ознайомитись на
створених інформаційних ресурсах. Наприклад, сайті методичного
кабінету відділу освіти Петрівської райдержадміністрації (http://petrovepetr-rmk.edukit.kr.ua/ikt/) створено сторінку, на якій розміщено рубрики:
«Навчання з ІКЕ», «Відкритий світ», «Програма 100%, безпечний
Інтернент», «Веб-квест», «Дистанційне навчання», «Освітні ресурси на
допомогу педагогічним працівникам, методистам, керівникам навчальних
закладів».
З досвідом роботи методичного кабінету Компаніївської
райдержадміністрації можна ознайомитись на сайті кафедри ТІМСО КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
за
адресою:
http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/elektronni-resursy-yak-efektyvnyjnavchalnyj-material-uchytelya-filoloha/ та «Інноваційний підхід у
методичній
роботі»
за
адресою:
https://prezi.com/9zdmrnzufbd7/presentation/.
Досвід роботи завідувачів, методистів, керівників навчальних закладів
представлено на обласному конкурсі «Педагогічна блогосфера». Зокрема:
Каєнко Н.Г., завідувача районного методичного кабінету відділу
освіти
Новоукраїнської
районної
державної
адміністрації
(http://serpneva.blogspot.com/);
Андріяш Г.В., методиста методичного кабінету відділу освіти
Новоукраїнської
районної
державної
адміністрації
(http://andgaval.blogspot.com/);
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Тацієнко С.І., завідувача методичного кабінету відділу освіти
Компаніївської
районної
державної
адміністрації
( http://skarbfilolog.blogspot.com/);
Зінченко Л.В., методиста районного методичного кабінету відділу
освіти
Компаніївської
районної
державної
адміністрації
(http://vhgdfhfjh.blogspot.com/);
Сільвестрової Я.І., заступника директора з навчально-виховної роботи
Комишуватської загальноосвітньої школи I-III ступенів Новоукраїнської
районної ради Кіровоградської області (http://yanyska.blogspot.com/);
Мошнягул О.І., заступника директора з навчально-виховної роботи
Новоукраїнської
загальноосвітньої
школи
I-III
ступенів
№8
Новоукраїнської
районної
ради
Кіровоградської
області
(http://moshniaguloksana.blogspot.com/);
Фоменко С.М., заступника директора з навчально-виховної роботи
Новоукраїнської
загальноосвітньої
школи
I-III
ступенів
№3
Новоукраїнської
районної
ради
Кіровоградської
області
(http://fomsvitlana.blogspot.com);
Саєнко І.Г., заступника директора з виховної роботи
Червонокостянтинівської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Петрівської
районної
ради
Кіровоградської
області
( http://sayenkoirina.blogspot.com/);
Гавриленко Н.А., Катрук І.М., керівників Червонокостянтинівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської районної ради
Кіровоградської області ( http://chkss.tilda.ws/);
Свічкарьової І.Б., директора
навчально-виховного комплексу
«Долинська гімназія - загальноосвітня школа I-III ступенів №3»
( http://svichkarova.blogspot.com/).
Сьогодні сучасний керівник навчального закладу повинен успішно
здійснювати як управлінську, так і педагогічну діяльність, забезпечуючи
управління реалізацією впровадження ІКТ у навчально-виховний процес.
З метою активізації впровадження ІКТ-технологій в управлінську
діяльність, Петрівським районним методичним кабінетом проводились
семінари з проблеми «Система управління особистим сайтом керівника
ЗНЗ». Проведені навчання, тренінги з питань:

методики проведення веб – квесту, створення веб-квесту«Вебквест «Імідж навчального закладу» (http://webkvestimidgznz.blogspot.com/);

інтернет - простір для підвищення якості управлінської культури
керівників загальноосвітніх навчальних закладів;

використання програми MіcrosoftOffіce Excel для створення
дидактичних і методичних матеріалів (https://docs.google.com/document/d/1wJjK6vT5wAAnr7WwFoJJLTIUA-G2qz8xJqi-0cp8l_4/edit);
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хмарні технології та засоби Веб 2.0 в управлінській діяльності.
(https://docs.google.com/document/d/1m_OrmgIOSY6LbvINRU7Ow3TmqZU
uCBJlAreAAB2nutk/edit).
Заслуговує на увагу робота майстер-класів директора НВК
«Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3»
Свічкарьової І.Б. з проблем: «Створення інформаційно-навчального
середовища в закладі», «Від управлінської компетентності – до якості
навчально-виховного процесу», та Олійник Т.М., заступника директора з
науково-методичної роботи, «Організація безперервного удосконалення
фахової майстерності та підвищення професійної компетентності
педагогічних працівників».
Слід відзначити діяльність на базі Новоукраїнського районного
методичного кабінету школи управлінської майстерності з проблеми
«Формування інноваційного освітнього простору навчального закладу як
умова професійного розвитку педагогів».
У 2015-2016 н.р. керівники навчальних закладів підвищують рівень
ІКТ-компетентності, навчаючись у школі креативного заступника
директора з проблеми «Формування інформаційно-навчального
середовища закладу освіти».
З метою узагальнення та поширення кращого досвіду управлінської
діяльності створені та функціонують блоги: («Школа успішного
керівника», адреса http://manaqers.blogspot.com/, «Школа креативного
заступника директора», адреса http://kreativnarobota.blogspot.com/.
На базі Компаніївського районного методичного кабінету функціонує
школа управлінської майстерності з проблеми «Формування
інноваційного освітнього простору навчального закладу як умова
професійного розвитку педагогів».
У Петрівському, Новоукраїнському, Компаніївському районах
проведені навчання керівників навчальних закладів
із спецкурсу
«Інтернет-технології у роботі адміністрації навчального закладу».
Створені в районах системи неперервного підвищення кваліфікації
педагогів забезпечують: фахове зростання освітян, удосконалення їх
професійної компетентності, розвиток творчого потенціалу та педагогічної
майстерності.
Наприклад, методичним кабінетом відділу освіти Олександрійської
райдержадміністрації була сформована та успішно втілена модель
«Оволодіння ІК- технологіями»:
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Оволодіння ІК технологіями

Професійний рівень

Конференції

Творчі групи

Хмарні
технології

Творчі лабораторії

Майстер - класи

Intel®

РМО

Використання ПК
в науково дослідніцькій роботі

Майстер-класи,
тренінги

Використання ПК
в навчально – виховній
роботі

Семінари -практикуми

Комп’ютерне діловодство

Достатній рівень

Користування ПК

Базовий рівень

Робота з обдарованими учнями

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів у
районах упроваджують через такі форми методичної роботи:
постійно діючі семінари , семінари-практикуми, проблемні
семінари;
індивідуальні консультації за запитом;
майстер-класи, стажування;
науково - практичні конференції;
тренінги;
дистанційне навчання та ін.
Домінуючою колективною формою є методичні об'єднання. На їх
засіданнях
розглядаються
актуальні
питання
запровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес. А це дає
можливість педагогам урізноманітнювати форми й методи проведення
уроків, формувати у школярів інформаційну компетентність і
зацікавлювати навчальними предметами.
Слід відзначити, що матеріали районних, міжшкільних методичних
об’єднань розміщуються на сайтах методичних кабінетів та методистів,
методичних формувань, опорних навчальних закладів.
Крім районних методичних об’єднань у Петрівському районі
ефективно та результативно працюють :
- майстер – клас Сайка С.В. з проблеми «Формування професійної
компетентності
учителів
інформатики
з
ІКТ
технологій»;
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(https://docs.google.com/document/d/1YapsTCcQDvSlC75l0VSP7u4oVg0Y6
ot7RzM2qukoLsQ/edit);
- творча група вчителів інформатики (керівник Царук О.Я.), які
викладають за новим Державним стандартом з проблеми «Технологічні
підходи у викладанні шкільного курсу інформатики в контексті
трансформаційних
змін
середньої
освіти»
(https://docs.google.com/document/d/1q6ZerswQFlHLPtKwTM25KRYAzvXuMuLjo7HooPF934g/edit).
У Компаніївському районі ефективною формою роботи щодо
формування єдиного інформаційного простору регіону є школа
комп’ютерної грамотності педагогічних працівників району з проблеми
«Використання Google-сервісів у навчальному процесі» (керівник
Безкровна І. М.).
Заслуговує на увагу робота опорної школи Нечаївської ЗШ І-ІІІ
ступенів ім. Ю.І.Яновського (керівник Громко Г.Ю.) з проблеми
«Використання нових інноваційних технологій на уроках інформатики».
Вона є базою для навчання педагогів із питань вивчення та упровадження
інформаційно-комунікаційнх технологій. Зокрема, були проведені:
- навчальні тренінги: «Створення веб-сайтів, вікі-сторінок, блогів»,
«Робота з електронним щоденником»;
-семінари: « Робота єдиного освітнього середовища та використання
освітніх
ресурсів,
забезпечення
інформаційної
безпеки
та
централізованого фільтрування несумісного з навчальним процесом
контенту», «Використання можливостей Веб 2.0 та «хмарних» технологій
в навчально-виховному процесі», «Дистанційна освіта та самоосвіта».
У Новоукраїнському районі проведені:
 семінари «Хмарні технології в навчально-виховному процесі»,
«Впровадження прикладного програмного забезпечення «Віртуальних
лабораторій», «Розвиток комунікативної компетенції засобами ІКТ»,
«Робота у мережі інтернет. Безпечний інтернет», «Створення власного
сайту»;
 майстер-класи: Авдієнка І.М. «Створення сайтів, блогів»,
Маргарид Г.В. «Використання проектних технологій на уроках географії»,
Корнюші М.П. «Особливості
використання
ІКТ
на
уроках
гуманітарного циклу»,
Жукової О.В. «Мультимедійний супровід уроків хімії».
На базі Долинського району діє школа сучасних ІКТ, педагогічні
майстерні, постійно діючі семінари. На семінарах-практикумах педагоги
ознайомилися з онлайн-формами (віртуальний навчальний кабінет,
віртуальний методичний кабінет, віртуальна учительська, віртуальні
предметні спільноти, віртуальний документообіг) та
питаннями
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застосування хмарних технологій. Інформаційним ресурсом з питань
методичного супроводу навчально-виховного процесу є сайт Копаниці
О.М, методиста районного методичного кабінету (http://kopanica.ucoz.ua/).
З метою ознайомлення з кращими зразками педагогічного досвіду
педагогів проведені районний методичний фестиваль «Уроки з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій».
(http://metodfestikt.blogspot.com/) (Петрівський район), міжрегіональний
методичний
захід
«Віртуальний
діалог
«Грані
творчості»
(http://granitv.blogspot.com/) (Компаніївський район).
Отже, оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями
сприяє підвищенню інформаційної культури педагогічного працівника,
вдосконаленню їх професійної компетентності та розвитку творчої
майстерності.
Результативність
системи
роботи
методичних
кабінетів
простежується через діяльність керівників шкіл безпосередньо на місцях.
Серед важливих напрямів роботи навчальних закладів, що значно
сприятимуть формуванню і розвитку інформаційно-освітнього
середовища можна виділити: організацію систематичного підвищення
кваліфікації педагогічного колективу у галузі ІКТ; проведення майстеркласів і інтегрованих та бінарних уроків з використанням ІКТ в
загальноосвітньому процесі; удосконалення технічної оснащеності
навчального закладу (обладнання автоматизованих робочих місць учителів
і адміністративного корпусу); участь в освітніх проектах в мережі
Інтернет; створення проектів для використання на заняттях; створення
власних Web-сторінок викладачів, адміністрації, соціально-педагогічних
служб і їх розміщення на сайті школи; розвиток системи учнівського
самоврядування і створення окремих сторінок Web- на сайті навчального
закладу; забезпечення доступу до інформації про діяльність навчального
закладу учнів, батьків і зацікавленої громадськості.
Водночас особливої уваги у контексті формування готовності до
роботи в інформаційно-навчальному середовищі потребують:
удосконалення оволодіння освітянами регіону інноваційними
технологіями і тренінговими методиками, психолого-педагогічними
технологіями мотивації та адаптації педагогічних працівників до умов
інтенсивної самоосвіти засобами дистанційного навчання;
усвідомлення керівниками навчальних закладів значимості інформаційнонавчального середовища в системі освіти регіону щодо забезпечення
рівних умов і доступу до інформаційних та освітніх ресурсів усім
бажаючим.
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Ключові слова: позитивний імідж вчителя, психологічне здоров’я.
Проблема формування позитивного іміджу вчителя не є достатньо
дослідженою в науковій літературі. На сьогоднішній день розв’язання
означеної теми викликано складнощами через трудомісткість педагогічної
професії, незначною соціальною престижністю і досить негативним
іміджем педагогічних працівників у соціумі.
Імідж з психологічної точки зору цінний своїми індивідуальними
характеристиками (імідж повинен запам’ятовуватися, бути яскравим,
спиратися на індивідуальні особливості особистості). У педагогіці імідж
пов’язаний з гармонізацією відносин носія іміджу (людини, колективу,
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організації, суспільства) до свого іміджу та раціональною взаємодією з ним
[4].
Гостро постає питання про необхідність стимулювання, корекцію й
самокорекцію власного професійного іміджу вчителя в сфері
післядипломної педагогічної освіти.
Позитивний імідж вчителя тісно пов’язано з його професійною
компетентністю, педагогічною майстерністю, психолого-педагогічною
культурою, особистісними та професійно значущими якостями.
Позитивний імідж завжди концентрує й стимулює внутрішні сили
особистості вчителя, що виявляється у прагненні особистості розвиватися,
самореалізовуватися та вдосконалюватися, а також у таких якостях, як
упевненість у собі, вихованість, чесність, самоконтроль, чутливість та
життєва мудрість.
Прояв внутрішньої сили є одним з критеріїв психологічного здоров’я
особистості.
Соціально спрямованість психологічно здорової особистості –
(відповідальна, життєрадісна, має тверду волю та суспільне визнання, а
також прагне бути матеріально забезпеченою), має своє втілення у
позитивному іміджі вчителя.
При цьому психологічне здоров'я формується при взаємодії зовнішніх
(об'єктивних) і внутрішніх (суб'єктивних), факторів. Позитивний імідж як
система особистісних (толерантність, доброзичливість, рефлективність
тощо) і психологічних (вербальних і невербальних засобів спілкування,
позицій, ролей) якостей, які цілеспрямовано використовує педагог з метою
досягнення результату педагогічної діяльності, таким чином внутрішні
фактори у позитивному педагогічному іміджі модифікуються у зовнішні
впливи [2] .
Вважаємо, що в системі професійної освіти для дорослих (підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, їх професійної компетентності)
насправді обов’язково повинно бути присутнім напрям стимулювання
вчителя до саморозвитку й самоудосконалення, як гармонійно розвиненого
суб’єкта, у якого якості розуму вдало поєднувалися б з фізичною
розвиненістю, зовнішньою привабливістю, гарними манерами,
адекватною самооцінкою та розвиненою “Я-концепцією”[1].
Позитивний педагогічний імідж є запорукою не тільки успішної
професійної діяльності, але й психологічного здоров’я особистості
педагога.
Впровадження спецсемінару з формування позитивного педагогічного
іміджу може допомогти педагогу ефективно виконувати свої професійні
обов’язки, розвинути професійні якості, зміцнити власне психологічне
здоров’я, створити позитивний професійний імідж.
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З метою ефективного процесу формування професійного іміджу
вчителя було розроблено спецсемінар «Позитивний імідж вчителя».
Спецсемінар розрахований на 16 годин, 4 з яких відведено на семінарські
заняття, 10 – на практичні заняття, 2 години – на самостійну роботу
вчителів. Метою спецсемінару є оволодіння вчителями необхідними
знаннями з іміджелогії, формування у вчителів розуміння сутності і
необхідності роботи над власним професійним іміджем, опанування
технологією формування професійного іміджу.
Цей напрям зазвичай залишається поза сферою діяльності інститутів
післядипломної педагогічної освіти, хоча він є детермінантом успішної
педагогічної діяльності.
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старший викладач кафедри професійної освіти
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післядипломної педагогічної освіти
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ
КЕЙС-МЕТОДУ ЯК ЗАСОБУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ
МОЛОДІ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ
У статті розглядаються сутність кейс-методу, його значущість у
соціальному навчанні та вихованні учнівської молоді. Розкривається
практика науково-методичного супроводу запровадження кейс-методу як
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засобу соціалізації учнівської молоді загальноосвітнього навчального
закладу в системі післядипломної освіти.
Ключові слова: кейс-метод, післядипломна освіта, соціалізація
учнівської молоді, спецкурс, творча група.
The article deals with the case method, its importance in the social
education of students. There is open the practice of scientific and
methodological support for the introduction of case method as a means of
socialization of students in the system of postgraduate education
Key words: case method, postgraduate, education, socialization of students,
special course, creative team.
Постановка проблеми. Реалії сучасного суспільного життя
(посилення процесів глобалізації, інформатизації, впливів соціальноекономічних чинників та ризиків) актуалізують проблему соціалізації
учнівської молоді. Водночас у практиці роботи навчальних закладів
України процес соціалізації особистості залишається прерогативою
виховання, яке за умови традиційної освітньої моделі набуло характеру
другорядності, поступившись першочерговістю процесу навчання. Як
результат, більшість випускників шкіл мають недостатньо сформовані
життєво важливі компетентності, нерозвинуті соціальні здібності, через
що важко адаптуються до сучасних суспільно-економічних умов, не здатні
до самореалізації в соціумі, проявляють схильність до асоціальної
поведінки [5, с. 4].
Однім з інноваційних засобів, що дозволяє поєднати академічне
учнівство та життєву практику є кейс-метод. Але теорія і досвід
застосування кейс-методу в українській освіті роблять тільки перші кроки
і зіштовхуються із значними труднощами: відсутність достатнього досвіду
використання технології кейсів ані в учителів, ані в учнів; нестача
повноцінних методичних рекомендацій та банку кейсів для активного
запровадження в педагогічний процес. У цих умовах особливого значення
набуває проблема управління та організованого науково-методичного
супроводу інноваційної діяльності педагога з подолання зазначених
перешкод у цілеспрямованому впровадженні інновації в педагогічний
процес.
Аналіз останніх джерел досліджень. Різні аспекти проблеми
соціалізації учнівської молоді висвітлені у працях В.Афанасьєва, І.Беха,
Б.Бітінас, І.Зязюна, І.Кона, А.Макаренка, В.Сухомлинського (філософія і
методологія
виховання),
К.Абульханової-Славської,
Е.Еріксона,
В.Мухіної, В.Петровського, Д.Фільштейна, (становлення соціальної
зрілості особистості на різних вікових етапах), Г.Андрєєвої, О.Безпалька,
А.Бойко, В.Бондаря, Н.Кузьміної, П.Куліша, Н.Лавриченко, В.Лозової,
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І.Мудрик, Л.Нечепоренко та ін. (технологічний аспект соціалізації
школярів) [6, с. 47].
Використання технології кейс-методу представлене в наукових
дослідженнях А.Долгорукова, Л.Козиревої, В.Лободи, С.Лопай,
Г.Новолодської, О.Пометун, І.Сангадієва, О.Смолянінової, Ю.Сурміна,
Т.Терновської, В.Тимохова та ін. [7, с. 23].
Водночас, незважаючи на чисельність наукових праць з зазначеної
проблеми, зберігається суперечність між актуальністю проблеми
соціалізації шкільної молоді та недостатнім забезпеченням навчальновиховного процесу методичним інструментарієм соціально-педагогічного
впливу на школярів під час їхньої навчально-пізнавальної діяльності.
Тому метою цієї статті є виклад розробки комплексу рекомендацій
щодо науково-методичного супроводу впровадження кейс-методу у
навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу з
метою соціалізаційного впливу на особистість учня.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, соціалізація – це сукупність
усіх соціальних процесів, завдяки яким індивід засвоює певну систему
знань, норм, цінностей, що надає йому змогу функціонувати як
повноцінному члену суспільства [1, с. 68].
Кейс-метод – це метод активного проблемно-ситуаційного аналізу,
заснований на навчанні шляхом вирішення конкретних завдань-ситуацій
(вирішення кейсів). Ключовим елементом сутності кейс-методу є
командна робота з аналізу конкретної життєвої ситуації, що максимально
наближає навчання до практики. Зазначене перетворює кейс-метод в
особливий спосіб засвоєння навчального матеріалу, що відрізняє його від
технологій інтерактивного та проблемного навчання [2].
Джерела готовності педагога до застосування кейс-методу сягають
проблематики його особистісного розвитку, професійної спрямованості,
професійної освіти, професійного самовизначення. Для переведення цих
чинників у практичну площину було поставлено за мету розробити
систему колективної творчої діяльності педагогічних працівників
загальноосвітнього навчального закладу з впровадження у шкільну
педагогічну практику методу кейсів на двох рівнях інноваційного процесу
– на рівні обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та рівні
шкільного закладу.
На рівні обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з
метою надання педагогам теоретичних уявлень і первинних практичних
умінь щодо використання кейс-методу у соціальному навчанні та
вихованні учнів нами був розроблений і впроваджений у практику
підвищення кваліфікації спецкурс «Кейс-метод як інноваційний засіб
соціального розвитку учнівської молоді» в межах модуля «Педагогічна
65

інноватика» програми підвищення кваліфікації вчителів англійської мови.
Спецкурс має реалізувати наступні цілі:
– освітні: оволодіння знаннями про сутність, етапи, форми та методи
викладання предмету на основі кейс-методу; набуття комунікативних і
лідерських умінь, навичок групової роботи; оволодіння прийомами
організації та контролю діяльності учнів на основі кейс-методу;
– розвивальні: розвиток внутрішньої мотивації до педагогічної праці
та освіти впродовж життя; формування усвідомлення шляхів реалізації
гуманізації та демократизації навчання.
Завдання спецкурсу полягають у наступному:
1) розкрити дидактичну сутність категорії «кейс-метод» та уточнити
місце кейс-методу в системі методів, технологій і форм навчання,
спрямованих на соціалізацію учнівської молоді загальноосвітнього
навчального закладу;
2) проаналізувати можливості, перспективи та умови ефективного
використання кейс-методу у викладанні шкільного курсу англійської мови;
3) виявити вміння та професійні якості педагога, необхідні для
успішної організації діяльності учнів на основі кейс-методу;
4) навчити слухачів курсів залучати кейс-метод до викладання
шкільного курсу англійської мови з метою здійснення соціалізації учнів
загальноосвітнього навчального закладу; створювати необхідні дидактичні
матеріали та організовувати роботу на основі кейс-методу.
Зміст програми спецкурсу представлений у таблиці 1.
Таблиця 1. Програма спецкурсу «Кейс-метод як інноваційний засіб
соціального розвитку учнівської молоді» (6 год)
Тема
Вид заняття
Кількість
годин
1. Кейс-метод як інноваційний засіб
Лекція
2
соціалізації учнів у навчальновиховному процесі загальноосвітнього навчального закладу
2. Організаційно-методичні засади Лекція
2
навчання англійської мови на основі Семінар2
кейс-методу
практикум
Перша тема спецкурсу «Кейс-метод як інноваційний засіб соціалізації
учнів у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального
закладу» присвячена теоретичним основам соціалізації школярів, кейсметоду, знайомить учителів-практиків з класифікацією кейсів,
особливостями планування навчальної діяльності на основі кейс-методу.
Форма заняття – лекція.
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Друга тема «Організаційно-методичні засади навчання англійської
мови на основі кейс-методу» передбачає лекційне заняття та семінарпрактикум. Під час лекції розглядаються та аналізуються етапи роботи над
кейсом, механізми організації зворотного зв’язку та роль учителя в
навчанні із застосуванням кейс-методу на уроках англійської мови.
Увага приділяється методиці підбиття підсумків та оцінювання роботи
учнів над кейсом. На основі аналізу та узагальнення методик оцінювання
роботи учнів з кейсом на уроці англійської мови нами розроблені критерії
оцінювання результатів діяльності учасників групи.
На семінарі-практикумі закріплюються теоретичні знання з тематики
спецкурсу шляхом аналізу заздалегідь підготовлених слухачами кейсів та
інформаційно-методичного забезпечення роботи учнів над їх завданнями.
У якості зворотного зв’язку слухачі виконують інноваційні вправи:
складання сенкану з поняттям «кейс-метод»; висловлювання думок з
приводу кейс-методу за допомогою методу ПРЕС; SWOT-аналізу,
дискутування.
Реалізація творчого потенціалу педагогів в умовах проведеного
спецкурсу для багатьох з них стало орієнтиром у наступній педагогічній
діяльності, що підтверджується складанням кейсів з набором методичного
забезпечення
На рівні навчального закладу освіти формою колективної творчості
педагогічної спільноти навчального закладу із зазначеної проблеми нами
був розроблений методичний проект «Організаційно-методичні умови
запровадження кейс-методу як інноваційного засобу соціалізації
учнівської молоді», реалізований на базі Сумської гімназії №1. Його мета
– змістовно-методичне забезпечення впровадження у навчально-виховний
процес закладу кейс-методу як засобу соціалізації школярів.
Головною частиною зазначеного проекту є робота творчої групи
вчителів англійської мови над проблемою «Створення організаційнометодичного забезпечення впровадження у навчально-виховний процес
гімназії кейс-методу як інноваційного засобу соціалізації учнівської
молоді», завданнями якої є
– систематизація знань щодо соціалізації учнівської молоді та кейсметоду як інноваційного засобу її реалізації;
– визначення напрямків соціалізаційного виховання школярів;
– розробка методичних рекомендацій щодо конструювання уроку з
використанням кейс-методу та оцінювання навчальних досягнень учнів за
результатами їх роботи з кейсом;
– підготовка банку кейсів для використання на шкільних уроках.
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У процесі реалізації завдань зазначеного методичного проекту та
діяльності творчої групи вчителів англійської мови Сумської гімназії № 1
було одержано наступні результати.
1. Визначено напрямки соціалізації учнів.
2. Сформульовано вимоги до змісту кейсу.
3. Розроблено технологічну карту навчально-виховного процесу на
основі кейс-методу.
4. Визначено критерії оцінювання роботи учнів групи на основі кейсметоду на уроках англійської мови.
5. Підготовлений банк кейсів за підручником з англійської мови для
10 класу загальноосвітніх навчальних закладів за програмою стандартного
(базового) рівня навчання: НМК «English 10»: Standard Level’ (9-й рік
навчання), автор О. Д. Карп’юк.
6. Матеріали дослідження узагальнено і надруковані в наукових
статтях [3,5,6], представлені на VІ Міжнародному фестивалі педагогічних
інновацій (м. Черкаси, 2014 рік) і отримали диплом переможця [4].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, за
результатами дослідження можна стверджувати про необхідність
цілеспрямованого
науково-методичного
супроводу
інноваційної
діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі, який передбачає
створення
відповідних
соціально-педагогічних,
організаційнопедагогічних та психолого-педагогічних умов інноваційного пошуку та
інноваційних трансформацій в освіті
Подальші
дослідження
будуть
стосуватися
проблематики
поглиблення і поширення інноваційної діяльності у загальноосвітньому
навчальному закладі із зазначеної проблеми.
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Кожем’якіна Ірина Володимирівна,
старший викладач кафедри професійної освіти
та менеджменту Сумського ОІППО
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ
ОСВІТІ
У статті проаналізована тенденція компетентнісного розвитку
вчителів. Розглядаються різноаспектні форми науково-методичного
супроводу розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності
вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти.
Ключові
слова:
професійний
розвиток,
мовно-мовленнєва
компетентність, науково-методичний супровід, післядипломна освіта
В статье проанализирована тенденция компетентностного
развития учителей. Рассматриваются разноаспектные формы научнометодического сопровождения развития професиональной речевой
компетентности
учителей
начальных
классов
в
системе
последипломного образования.
Ключевые
слова:
професиональное
развитие,
речевая
компетентность, научно-методическое сопровождение, последипломное
образование
This article analyzes the tendency of competence development of teachers.
Different forms of scientific and methodological support of professional
linguistic competence development
of primary school teacher in the
postgraduate education are considered in the article.
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Постановка проблеми. Пошук нових підходів до розвитку
українського суспільства, що зумовлений евроінтеграційними процесами,
системною трансформацією, технологічними змінами у всіх сферах
діяльності сучасної людини безпосередньо торкається освітньої галузі.
Зараз має змінитися зміст освіти, який передбачатиме формування
компетентної особистості учня, здатного ефективно функціонувати у
постійно змінному суспільстві. У цьому контексті слід розуміти нагальну
потребу щодо розвитку компетентностей сучасного вчителя, зокрема
вчителя початкових класів, як такого, що закладає ключові (базові)
компетентності кожного учня.
Вагоме місце серед компетентностей сучасного вчителя початкових
класів займає професійна мовно-мовленнєва компетентність, яка є
ключовою для його ефективного професійного функціоналу.
Сприяти постійному розвитку професійної мовно-мовленнєвої
компетентності вчителя початкових класів в умовах задекларованого
Міністерством освіти України оновлення змісту освітньої системи мають
інститути післядипломної освіти. Їх пріоритетним напрямком діяльності
має стати постійний ефективний науково-методичний супровід учителя
щодо його компетентнісного становлення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про активність
наукових досліджень щодо компетентнісного розвитку та становлення
вчителя. Концептуальні засади компетентнісного підходу в сучасній освіті
досліджуються Т. Байбарою, Н. Бібік, О. Овчарук, О. Савченко, К. Пономарьовою
та ін.
Теорія і практика післядипломної педагогічної освіти та підвищення
кваліфікації педагогів стала науковим полем досліджень Л. Даниленко,
Г.Єльнікова, В. Олійник, Н. Протасова, Т. Сущенко та ін.
Розвиток професіоналізму вчителя (В. Гриньова, Н. Кузьміна, О.
Пєхота та ін.), формування складових професійної компетентності (Є. СмирноваТрибульська, А. Литвиненко, А. Коломієць) також стали об’єктом сучасних
досліджень.
Існує певна кількість досліджень щодо формування компетентностей
комунікативного спрямування майбутніх учителів початкових класів:
комунікативної компетентності (Л. Бірюк, Л. Ярощук), професійнокомунікативної компетентності (С. Скворцова, Ю. Вторнікова),
комунікативно-стратегічної компетентності (М. Оліяр).
Стосовно розвитку професійних компетентностей учителів
початкових у системі післядипломної освіти можна зазначити такий спектр
наукових досліджень: етична компетентність (Л. Хоружа), (інформаційна
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компетентність (О. Нікулочкіна), професійна компетентність (В. Баркасі,
Н. Лісова).
Однак проблема розвитку професійної мовно-мовленнєвої
компетентності вчителів початкових класів у системі післядипломної
освіти як однієї з ключових компетентностей сучасного вчителя в умовах
оновлення змісту освіти є недостатньо дослідженою.
Означене питання набуло сьогодні гострої необхідності швидкого і
результативного вирішення, тому метою нашого дослідження визначено
пошук форм конкретної науково-методичної підтримки розвитку
професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителя початкових
класів у системі післядипломної освіти.
Виклад основного матеріалу. Компетентність учителя сьогодні як
ніколи знаходиться в епіцентрі розвитку сучасної освітньої системи.
Основні професійно-компетентнісні орієнтири сучасного вчителя
безпосередньо пов’язані з формуванням компетентностей учнів
загальноосвітніх шкіл. Формування ключових (базових) компетентностей
учнів, як зазначила у своєму виступі на Сумщині Міністр освіти і науки
України Л.Гриневич, має здійснюватися з урахуванням Рекомендацій
Європарламенту і Ради Європи «Ключові компетентності для навчання
впродовж життя (Європейські орієнтири)», де чітко визначені ключовими
такі компетентності:
1) знання рідної мови;
2) знання іноземних мов;
3) математичні компетентності та базові науково-технічні
компетентності;
4) інформаційно-комунікаційні компетентності;
5) уміння вчитися;
6) соціальні та громадянські компетентності;
7) ініціативність і підприємливість;
8) культурна обізнаність та здатність до експресії (вираження).
Таке компетентнісне функціонування шкільної освіти може
забезпечити тільки вчитель з широким спектром професійних
компетентностей, де вагоме місце займає професійна мовно-мовленнєва
компетентність.
Сучасний учитель початкових класів поряд з ґрунтовними
теоретичними знаннями з методики викладання предметів має бути в
центрі наукових досліджень з питань їх удосконалення, орієнтуватися та
вибірково запроваджувати технології навчання і виховання, оперувати
інформаційно-комунікаційними технологіями, які забезпечують якість та
ефективність навчально-виховного процесу. Відповідно правильно і вміло
функціонувати у мовленнєвому просторі сучасної освіти і науки.
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Особистісно орієнтований підхід в освіті у професійне мовлення вчителя
початкових класів увів такі наукові терміни, як особистісно орієнтована
освіта, парадигма освіти, освітні пріоритети та ін. Компетентнісний
підхід додав такі словосполучення як ключові, базові, предметні
компетентності та ін. Технологічний підхід додав специфічну
термінологію стосовно навчальних технологій (проектна діяльність,
інтерактивні технології, дидактичні технології тощо) та інформаційнокомунікаційних технологій (презентація, мультимедія, електронне
портфоліо, веб-сайт, блог, гіперпосилання та ін.).
Враховуючи швидку зміну функціонування освітнього простору,
вчитель має не тільки знати, але й грамотно оперувати мовномовленнєвими категоріями сучасної педагогіки, які часто інтегруються з
інших галузей науки. Вчитель початкових класів - особлива категорія
вчителів, для яких професійна мовно-мовленнєва компетентність
реалізується у двох спрямуваннях: мова і мовлення як предмет викладання
і як засіб професійної діяльності вчителя.
Саме вчитель початкових класів у процесі навчання рідної мови
молодших школярів має "орієнтуватися на формування й удосконалення
умінь і навичок висловлюватися і спілкуватися, володіти мовою в усіх
сферах і видах мовленнєвої діяльності учнів початкової школи; підвести
учнів до усвідомлення того, що вони повинні говорити й писати так, щоб
це було зрозумілим для інших, дотримуючись норм мовленнєвої
діяльності" [1, с.12].
Відтак виникає необхідність постійного компетентнісного розвитку
вчителя початкових класів, де особливе місце займає професійна мовномовленнєва компетентність.
Науково-методичну підтримку і спрямування щодо компетентнісного
розвитку вчителів покликані здійснювати інститути післядипломної
освіти, які є центрами організації удосконалення професіоналізму вчителів
у регіонах.
Фахівець-практик у галузі післядипломної освіти Л. Покроєва [2, с.24]
характеризує постдипломну (післядипломну авт.) освіту, як одну з
найважливіших ланок у системі безперервної освіти, яка доповнює та
розширює базову професійну освіту, підтримує й удосконалює
професіоналізм педагогів, створює креативне середовище для їхньої
самоактуалізації та саморозвитку.
Система післядипломної освіти вчителя початкових класів є
багатошаровою, в якій передбачені курси підвищення кваліфікації (з
курсовим і міжкурсовим періодами), а також самовдосконалення шляхом
самоосвіти і взаємоосвіти. Кожний з цих структурних компонентів
підвищення кваліфікації вчителів має бути забезпеченим необхідним
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науково-методичним супроводом, який сприятиме практичній взаємодії
між викладачами
інститутів післядипломної освіти та вчителями
початкових класів щодо їх компетентнісного розвитку.
Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації вчителів та
навчальні програми, які відпрацьовуються у курсовий період є
скоригованими форматом очних, очно-дистанційних або дистанційних
форм навчання. На жаль, маємо зазначити, що у форматі
вищеперерахованих форм організації навчання вчителів початкових класів
у період підвищення кваліфікації існує дефіцит навчальних годин. З метою
збільшення обсягу навчального блоку, спрямованого на розвиток
професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителів початкових
класів, на базі Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти був розроблений і запроваджений міждисциплінарний
спецкурс «Розвиток професійної мовно-мовленнєвої компетентності
вчителя», який поєднує у собі години з навчальних курсів «Педагогічної
інноватики» та «Методики викладання предметів». Технології
комунікативно-інтерактивного навчання, передбачені для опрацювання в
курсі «Педагогічна інноватика», вдало поєднуються з методиками різних
предметів початкової школи, передбаченими у курсі «Методика
викладання
предмету».
Зміст
міждисциплінарного
спецкурсу
забезпечений
інтерактивними
заняттями
професійного
мовномовленнєвого спрямування. Для ефективного забезпечення таких занять
розроблені дидактичні роздаткові матеріали щодо відпрацювання
можливих варіантів застосування інтерактивних та інших технологій
навчання на уроках у початковій школі. Представлені презентації щодо
реалізації особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного
підходів
у
контексті
розвитку
інформаційно-комунікаційної
компетентності вчителя, яка безпосередньо пов’язана з професійною
мовно-мовленнєвою компетентністю.
Дистанційний компонент курсів підвищення кваліфікації вчителів
початкових класів передбачає самостійну роботу вчителя щодо розвитку
професійної мовно-мовленнєвої компетентності. Відповідно він має буди
спрямований на цей процес самостійної діяльності та забезпечений
науково-методичним комплексом навчальних, методичних та науковопрактичних матеріалів. З цією метою для вчителів початкових класів були
розроблені дидактичні матеріали для самостійної роботи, підготовлені
презентації з досвіду роботи колег-учителів, розроблені діагностичні тести
для самоконтролю та ін.
Як зазначає Р. Шиян, ректор Львівського обласного інституту
післядипломної освіти, саморозвиток і самовдосконалення для наших
учителів – гарантія розвитку потрібних професійних компетентностей. І
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хоч цей вид професійного вдосконалення як невід’ємний компонент
педагогічної діяльності зафіксований у Положенні про атестацію
педагогічних працівників, на жаль, невелика кількість вчителів, за його
словами, знають, що таке індивідуальний план професійного розвитку [3,
с.21]. Зважаючи на те, що процес компетентнісного розвитку учителів має
бути неперервним, важливим заданням інститутів післядипломної освіти є
створення науково-методичного супроводу вчителів початкових класів
щодо розвитку професійних компетентностей протягом міжкурсового
періоду, який значно більший за часом ніж курсовий. Нами були
розроблені методичні рекомендації з різних аспектів діяльності вчителя
початкових класів у контексті професійного мовлення, створені електронні
посібники, блоги викладачів інституту, постійно функціонує електронна
пошта, яка сприяє безперервному взаємозв’язку та взаємонавчання,
скомпонований і представлений для постійного використання «Словникдовідник сучасних професійних термінів вчителя початкових класів». З
метою практичної діяльності вчителя щодо розвитку професійної мовномовленнєвої компетентності проводяться семінари-практикуми, науковопрактичні конференції, конкурси освітніх інновацій. Надається науковометодична підтримка щодо висвітлення практичного досвіду вчителів на
конференціях різного рівня та у наукових і фахових педагогічних
виданнях. Активно функціонують на базі інституту авторські творчі
майстерні вчителів.
Процес компетентнісного розвитку вчителя початкових класів
передбачає постійне удосконалення структурних складових професійної
компетентності, зокрема професійної мовно-мовленнєвої компетентності
як ключової компетентності ефективного функціонування сучасного
вчителя. Це потребує швидкої реакції науково-методичних служб системи
післядипломної освіти, що надасть можливість ефективного
функціонування вчителя в форматі стрімких змін освітніх процесів.
Висновки. Подальша дослідницька діяльність щодо забезпечення
науково-методичним супроводом удосконалення професійної мовномовленнєвої компетентності вчителів початкових класів буде
здійснюватися в контексті моделювання технології розвитку зазначеної
компетентності у системі післядипломної педагогічної освіти, зокрема:
пошук ефективних форм, прийомів і методів організації навчальноосвітньої діяльності щодо розвитку професійної мовно-мовленнєвої
компетентності учителів початкових класів у системі післядипломної
освіти.
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РОЛЬ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У
СТРУКТУРІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Анотація. В статті розкривається сутність та роль оцінювання
начальних досягнень учня в структурі діяльності особистості; вплив
мотивів навчальної діяльності на ставлення до навчальної діяльності та
її результатів; роль оцінки в індивідуальному підході до особистості учня
у процесі навчання.
Ключові слова: навчання, розвиток, оцінка, оцінювання,
індивідуальний підхід, мотиви, готовність до навчальної діяльності.
Summary. In article the essence and a role of estimation of educational
achievements of the pupil in structure of activity of the personality reveals;
influence of motives of educational activity on the relation to training and its
results; an assessment role in an individual approach to the identity of the
pupil at training process.
Keywords: training, development, an assessment, estimation,
yndivydualny approach, motives, readiness in educational activity.
Постановка проблеми. Сьогодні, нагальним є пошук шляхів
удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на виховання
ініціативної, самодостатньої, творчої особистості учня, що спричинено
процесами глобалізації та інтеграції світової спільноти. Якість освіти є
одним з найважливіших векторів розвитку освітньої галузі. Одним з
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інструментів підвищення якості у процесі реформування виступає
удосконалення системи оцінювання, зокрема, шкільного оцінювання.
Особливого значення у цьому контексті набуває проблема шкільного
оцінювання з урахуванням тенденцій які відбуваються у Європі, а також
перехід до дванадцятирічного навчання та створення нових державних
стандартів і програм, де оцінювання виступає одним з мотиваційних
критеріїв успішного навчання.
Аналіз досліджень. Різні аспекти оцінювання розглядали як
зарубіжні, так і вітчизняні науковці. Зокрема, розвиток внутрішніх мотивів
пов'язаний з формуванням навчальних дій контролю й оцінки, які є
складовими навчальної діяльності вивчали Д. Ельконін, В. Давидов, Г.
Цукерман; критерії та норми оцінювання на загально педагогічному рівні
А. Алексюк, Н. Буринська, О. Ляшенко, С. Сухорський, М. Ярмаченко;
принципи оцінювання та вимоги до його здійснення Ю. Бабанський, Є.
Перовський,
Г. Щукіна; зміст функцій і завдання оцінювання Ш. Амонашвілі, К.
Делікатний, О. Локшина, В. Онищук, В. Полонський, О. Савченко, В.
Сухомли-нський; оцінку як засіб мотивації навчальної діяльності учнів Б.
Ананьєва, О. Богданова, Л. Занкова, І. Лернер, О. Савченко, І. Якиманська.
Постановка мети дослідження. Незважаючи на дослідження різних
аспектів, в цілому проблема оцінювання залишається вивченою
недостатньо, особливо у зв`язку з розвитком особистості,
індивідуалізацією та диференціацією навчального процесу. Основним
завданням нашого дослідження є обґрунтувати актуальність проблеми
оцінювання як однієї з основних складових навчальної діяльності та
розвитку особистості, акцентувати увагу на системному та глибинному
аналізі цього явища у педагогічній теорії.
Виклад основного матеріалу. Інструментом підвищення якості
реформування змісту освіти виступає удосконалення системи оцінювання
— успішності учнів, що посилюється також інтеграційними процесами в
Європі, які застосовуються різними країнами. З метою визначення
основних критеріїв для удосконалення системи оцінювання в багатьох
країнах світу на сучасному етапі відбувається процес розробки таких
ключових понять: що є базовими для оцінювання: досягнення особистості
у порівнянні з іншими учнями (оцінювання відносно норми) або
досягнення відносно незалежного стандарту (оцінювання відносно
критерію); які засоби перевірки правильності свідчення необхідні для
встановлення правдоподібності оцінювальних рішень; яким чином має
бути забезпечена якість оцінювального процесу.
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Успішне вирішення згаданих проблем дасть змогу побудувати спільну
струнку систему оцінювання рівня навченості підростаючого покоління в
Україні, що стане важливим кроком для забезпечення кардинального
підвищення якості середньої загальної освіти [6, c. 59].
Сучасна система оцінювання, не дає повноцінної можливості для
формування в учня оцінної самостійності. Загальноприйнята в багатьох
країнах „бальна” система виконує функцію зовнішнього контролю
успішності навчання учня з боку вчителя, не припускає ні оцінки учнем
власних дій, ні зіставлення його внутрішньої оцінки з зовнішньою оцінкою
(оцінкою вчителя, інших учнів), зрештою, ускладнює індивідуалізацію
навчання. Учителю, який користується нею, важко зафіксувати і позитивно
оцінити реальні досягнення кожного конкретного учня в порівнянні з
попередніми результатами його навчання. Названі та інші недоліки
„бальної” системи зумовили пошук принципово іншого підходу до
оцінювання, що дозволив би усунути негативні моменти в навчанні, сприяв
би його гуманізації, індивідуалізації, підвищенню навчальної мотивації і
навчальної самостійності учнів. [4].
Прагнучи, зрозуміти людину, оцінити результати її діяльності, ми
повинні враховувати історію розвитку особистості загалом - умови
становлення її переконань, інтересів, потреб. Це дозволить зрозуміти
особливості окремих проявів психіки людини — сприймання, мислення,
почуття і т.п.; як взаємодіють внутрішні властивості (в тому числі
особистісні) і зовнішні умови. Особистість розуміється як сукупність
внутрішніх умов, через які переломлюються всі зовнішні впливи. Це
означає, що ефективність зовнішніх впливів залежить від особистості.
Навчання ставить перед учнями нові пізнавальні завдання, озброює їх
засобами розв'язування цих завдань, і тому йде попереду розвитку. Разом
з тим, воно спирається не лише на актуальні досягнення в розвитку, але й
на потенційні його можливості, які завжди ширші їх реалізації. У цьому
відношенні розвиток іде далі від того, що набувається учнями на кожному
етапі навчання, воно відкриває, нові можливості засвоєння ними більш
складних систем понять і пов'язаних з ними дій і операцій [1].
Зароджуючись у дошкільників, учбова діяльність стає провідною в
шкільному віці. Їй підпорядковуються інші види діяльності (гра, праця).
Учіння виступає в житті дитини як форма прояву її розвитку і як основний
його фактор. В ході учіння утворюються тимчасові нервові зв'язки, що є
фізіологічною основою набування індивідуального досвіду і засвоєння
досвіду інших людей. Нервова система розвивається як система, що «сама
учиться», виробляє нові способи регуляції взаємовідносин організму із
середовищем. Свого часу Г.С.Костюк довів, що керована навчанням
діяльність має складну психологічну структуру. Вона включає такі
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компоненти, як мету (завдання), об'єкти (дані практично, наочно або
вербально), мотиви, способи дій, за допомогою яких перетворюються
об'єкти, та їх результати (такими є прогресивні психічні зміни в учнів як
суб'єктів цієї діяльності). Вона також являє собою спілкування учнів з
учителем і між собою, ставить свої вимоги до їх уважності, свідомої
вольової регуляції дій, наполегливості у переборенні труднощів. Згадані
компоненти учбової діяльності не тільки виявляються у ній і регулюють її,
а й формуються в ній. Навчання як керування цією діяльністю зумовлює
виникнення її цілей і мотивів, способів її здійснення, пізнавальних запитів,
потреб та інтересів, прагнень набувати знання, досліджувати явища
навколишньої дійсності. Воно робить важливий внесок у формування
наукового світогляду учнів, їх свідомості і самосвідомості, переконань,
моральних якостей, зокрема працьовитості, дисциплінованості,
відповідальності за виконання суспільно важливих завдань. Навчання
спричиняється до розвитку основних компонентів загальних і спеціальних
здібностей учнів (сенсорних, перцептивних, мнемічних, мислительних,
вербальних, практичних і ін.), до певної реалізації їх задатків. Щоб виявити
і розвинути свої задатки, кожному індивіду треба передусім учитися. Це
стосується всіх індивідів незалежно від їх природних обдарувань. Різниця
між ними виявляється у тому, як швидко і з якими успіхами вони вчаться,
оволодівають створеними людьми цінностями і як включаються в процес
їх творення.
Контроль і оцінювання в процесі навчання школярів є одним із
важливих засобів мотивації і стимулювання їх навчально-пізнавальної
діяльності. Так, позитивна оцінка у поєднанні з іншими мотивами учіння
сприяє розкриттю перспектив успіху дитини, створює і підтримує
позитивний емоційний настрій, викликає бажання вчитися, сприяє
формуванню адекватної самооцінки [3, с.7].
Від навчання, його змісту, форм і методів залежать темпи переходу
індивіда від нижчих до вищих ступенів розумового розвитку. Розвиток не
вичерпується тими змінами індивіда, які є прямими результатами його
учіння. Він включає переробку, систематизацію, узагальнення того, що
ним засвоюється в ході різних видів діяльності, і являє собою цілісні якісні
зміни особистості, які знаменують виникнення її можливостей засвоювати
складніші знання і вміння, включатися у самостійне здобування знань.
Навчання не тільки використовує наявні в учнів можливості, а й
розвиває їх. Однак провідна роль навчання залежить від того, що і як учні
засвоюють. Звідси випливає важливість завдання посилювати вклад
навчання у розвиток психіки учнів на всіх його етапах, удосконалювати
для цього зміст їх навчальної діяльності і методи керування нею.
78

Засвоєння системи знань вимагає формування в учнів відповідних їй
систем дій і операцій, оптимальної їх структури. Якщо ця структура
збіднена (зводиться, наприклад, до запам'ятовування і відтворення
словесних формулювань), то знання повноцінно не засвоюються і не
впливають належним чином на розвиток учнів. При одному і тому ж змісті
навчання вирішальним є його метод, який визначає способи і характер дій
учнів з навчальним матеріалом. Від методу навчання залежить те, якою
мірою воно сприяє розвитку учнів. Відомо, що погано організоване
навчання може гальмувати розвиток учнів. Тому проблема підвищення
ефективності навчання є постійно актуальною. В своїх працях Д. Ельконін,
В. Давидов,
Г. Цукерман, Г.С. Костюк стверджують, що учні можуть вчитись
лише тому, до чого в них є готовність, а вона є наслідком їх загального
розвитку, в якому бере участь не лише навчання, але й інші його зовнішні
і внутрішні умови. Доступність того чи іншого навчального матеріалу
визначається співвідношенням вимог, які пред'являються цим матеріалом
до учнів та рівнем розвитку їх можливостей.
Педагогічна практика показує, що якість навчання залежить від
індивідуальних відмінностей в научуваності, від схильностей учнів та їх
загальних і спеціальних здібностей. На кожному етапі навчання
спостерігаються відмінності в темпі і якості засвоєння шкільного
матеріалу, у виробленні необхідних для нього дій, операцій, узагальнених
прийомів розумової діяльності, у перенесенні їх на виконання нових
навчальних і практичних завдань. Внаслідок цього подібне за своїм
змістом і методами навчання робить неоднаковий внесок у розвиток різних
учнів. А тому, для того щоб підвищити вплив навчальної діяльності на
розвиток учня необхідна індивідуалізація та диференціація у відповідності
з їх схильностями та здібностями.
Успіхи й невдачі дітей у навчанні перебувають під постійним
контролем учителя, батьків та ін. На перший план в організації поведінки
школярів виступають вимоги школи, вчителя. Вони поширюються значною мірою і на позашкільний час (виконання дітьми домашніх завдань).
Учні по-різному реагують на вимоги вчителя залежно від особливостей індивідуальної їх готовності до навчальної діяльності в школі.
Одні поводяться цілком адекватно цим вимогам, інших вимоги гальмують
і викликають у них надмірну стриманість, деякі не приймають вимог і
навіть намагаються діяти всупереч їм. Багато хто з дітей губиться в новій
ситуації, не зразу знаходить можливості для контакту з учителем та
однокласниками. Звідси стає зрозумілою вся важливість індивідуального
підходу до дітей у керуванні процесом їх входження в шкільне життя з його
новим для них змістом, формами і об'єктивними вимогами, які повинні
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стати суб'єктивними вимогами учнів до себе самих, внутрішніми
регуляторами їх поведінки.
Застосування оцінки у балах може стимулювати соціальну мотивацію
школяра, однак недостатня сформованість пізнавальних процесів,
мовлення, саморегуляції, впливає на рівень засвоєння знань, які учитель
змушений оцінювати низькими балами. З часом стимулююча функція
оцінки згасає, більше того, перетворюється на чинник який спричиняє
тривожність, страх отримати низькі бали, невпевненість у собі. Таким
чином оцінка гальмує розвиток навчальної діяльності.
Оцінюючи, наприклад, діяльність учня початкових класів учитель має
пам'ятати, що той ще нездатний відокремлювати негативні результати
своїх дій і вчинків від позитивної оцінки себе. Тому під час оцінювання
важливо формувати у дитини розуміння - оцінюється те, що вона зробила,
а не її особистість. Шести-семирічний школяр емоційно переживає оцінку
своєї діяльності. У дошкільному віці в нього сформувалося позитивне
уявлення про себе. Під впливом різноманітних чинників шкільного життя
ці уявлення піддаються серйозному випробуванню. Навчання, як правило,
пов'язане з помилками й невдачами, а отже, й з низькою оцінкою. Дитина
прагне утвердити себе в новій ролі, шукає опори в ставленні вчителя до
неї, бажаючи, щоб учитель помітив її позитивні якості. Тому оцінка здатна
викликати в учня гаму гострих переживань: радість, емоційне задоволення
успіхом, сором за невдачу, внутрішній протест проти осуду тощо. Радість
і задоволення досягненнями в навчанні підтримують рівень намагань учня
та засвоєння знань, створюють позитивний емоційний фон стосунків з
учителем і однолітками. Почуття гіркоти, невдоволеність невдачами
можуть спричинити неусвідомлений конфлікт з оточенням, зниження
самооцінки, зневіру в свої сили.
Це не означає, що слід уникати негативних емоцій. Бо тоді довелося б
або зовсім не помічати помилок у роботі учня, або щоразу пов'язувати їх з
незалежними від нього причинами. Це звело б нанівець, знецінило б роль
педагогічної оцінки в керуванні навчанням [5, c. 79].
Важливу роль у становленні такої саморегуляції поведінки школяра
відіграє оцінювання, а згодом і самооцінювання його дій і вчинків.
Наприклад, для першокласника оцінка вчителя є справжньою подією.
Якщо її використовувати вміло, то вона зміцнює інтерес дитини до школи
та учбової діяльності, відповідальність за виконання навчальних завдань.
Оцінка ефективніше діє на молодших школярів, коли вона має не
узагальнений, а конкретний характер, коли учень знає, що саме оцінюється
в його роботі й поведінці, коли оцінка не переноситься на особистість у
цілому (не говориться, що школяр взагалі хороший чи поганий). Конкретна
й об'єктивна оцінка, вільна від заниження й завищення досягнень учня,
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спрямовує його на подолання недоліків у роботі, спонукає домагатися
кращих результатів. Йдеться передусім про оцінні судження, а не тільки
про оцінку в формі балу, що виставляє вчитель здебільшого не за одну дію
та її результат, а за комплекс дій і результати навчальної роботи.
Багато хто з педагогів постійно задається питанням, чому у перші
тижні перебування дітей у школі краще усно оцінювати їх успіхи і невдачі,
не вдаватися до письмових оцінок. Це є очевидним, оскільки в молодшому
шкільному віці діти ще не усвідомлюють змісту самого балу. Спеціальний
експеримент, проведений грузинськими психологами і педагогами,
показав, що застосування тільки оцінних суджень позитивно позначається
на навчальній діяльності дітей. В учнів формується міцніша настанова вчитися не заради високого балу, а заради знань, швидко виробляється
самоконтроль, підвищується активність, зменшується частота тривожних,
негативних емоційних станів, в класі створюється невимушена трудова
атмосфера. Однак це не означає, що треба відмовитися від виставлення
балів. Майже всі діти приходять до школи з прагненням вчитися, вони
ставляться до учіння як до серйозної, суспільно важливої діяльності. Проте
через деякий час ставлення окремих дітей до школи змінюється. У
недосвідчених учителів значна частина учнів класу через три-чотири
місяці починає виявляти зниження зацікавленості навчанням, пов'язане з
труднощами у виконанні навчальних завдань, яке переходить у негативне
ставлення до своїх повсякденних обов'язків у навчанні.
Основною причиною цих негативних явищ є недосконалість
організації навчально-виховного процесу, яка виявляється в недостатній
активізації навчальної діяльності учнів, зокрема їх мислення, у надмірному
захопленні вправами, спрямованими на формування різних навичок.
Структура навчальної діяльності, в якій набування знань, умінь та навичок
виступає як прямий її результат, складається поступово в міру того, як
школярі навчаються її здійснювати, виробляють вміння вчитися.
Формування цих умінь К. Д. Ушинський вважав важливим завданням
школи, починаючи з перших етапів її роботи.
Уміння вчитися виробляється в практиці навчальної діяльності учнів,
уміло керованої вчителем. Умілість ця визначається тим, які завдання
ставить він перед учнями, як допомагає їм знаходити раціональні способи
їх виконання, яке місце залишається для доступної учням активності й
самостійності, як узгоджуються способи керування роботою дітей
вчителем і батьками.
Навчальна діяльність учнів проходить по-різному залежно від
досконалості методів керування нею вчителем. За даними М. Д. Левітова,
на діяльності учнів негативно позначаються такі хиби в роботі вчителя, як
багатослів'я, не систематичність і надмірна стислість викладу,
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зловживання розважальними засобами, відсутність постійного контролю
за їх діяльністю,
тощо. У багатьох дітей навчальна активність
спонукається інтересом до самого процесу навчання та його результатів,
виступаючи при цьому як самоціль. Іноді па перший план виступає
прагнення учня за допомогою навчання здобути особисту перевагу в класі.
Передбачення успіху, прагнення уникнути невдач в учінні й пов'язаного з
цим приниження перед іншими дітьми є для деяких учнів сильним
мотивом їх навчальної діяльності. Деякі учні навчаються для того, щоб
порадувати батьків, близьких людей. Бувають і такі учні, що навчаються
під тиском батьків. Інших учнів спонукає до виконання навчальних
завдань сумління.
Мотиви старанного ставлення породжуються самою навчальною
діяльністю. Водночас уже в І класі діти усвідомлюють, що їх положення
серед товаришів і дорослих залежить від успіхів в учінні. Місце того чи
іншого учня в класному колективі залежить, головним чином, від його
«бальних» успіхів у набуванні знань, а також моральних якостей, таких, як
акуратність, працьовитість, відповідальність тощо. Все це наслідки
нерозуміння вчителем істинної сутності оцінювання навчальної
діяльності.
Стійкість інтересів до самої навчальної діяльності молодших школярів
залежить від того, як ця діяльність організовується, як учитель уміє
збуджувати й підтримувати інтерес своїх вихованців до набування знань,
як пов'язуються ці знання з життям.
Розкриваючи зміст та структуру навчальної діяльності в своїх працях
Д. Ельконін, В. Давидов, К. Ушинський, Г. Костюк неодноразово
звертались до тези про те, що вчитель не може якісно оцінювати роботу
учня, якщо він досконало не володіє хоча б основними методами та
прийомами вивчення особистості школяра. Серед них - спостереження —
важливий метод вивчення дітей у процесі їх навчання й виховання,
складання їх характеристик. Для вчителя, психологічна спостережливість
— важливий компонент педагогічної майстерності.
Вивчення учнів повинно бути не споглядальним, а дійовим.
Ушинський обстоював принцип вивчати учнів, навчаючи й виховуючи їх.
Макаренко вважав, що знання вихованця повинно приходити до
вихователя не в процесі байдужого його вивчення, а тільки в спільній
роботі з ним, активній допомозі в переборенні труднощів, яких зазнає
вихованець. Вихователь повинен дивитися на вихованця не як па об'єкт
вивчення, а як на об'єкт і суб'єкт виховного процесу. Надійними
інструментами оцінювання Ушинський К.Д. та інші вважають спільні
психолого-педагогічні дослідження, які дають можливість не тільки
описати якісно і кількісно вікові й індивідуальні особливості психічного
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розвитку, а й належно їх пояснити. Успіх виконання цих завдань залежить
не тільки від досконалості методичних способів, а й від принципових
підходів до постановки досліджень, від системи теоретичних понять,
робочих гіпотез, які керують аналізом та інтерпретацією фактичних даних.
В одній із ранніх своїх праць
Г. Костюк («Про індивідуальний підхід до учнів у навчальній роботі»,
1937) висловив низку ідей щодо розуміння унікальності особистості,
прийняття неповторної індивідуальності кожної дитини, переконливої віри
в можливість її ефективного розвитку, виховання і навчання. Завдання
індивідуального підходу, писав він, полягає в тому, щоб «впливати на
формування індивідуальних особливостей учнів, відповідно їх
скеровувати, забезпечувати максимальний розвиток нахилів, здібностей,
талантів кожного» (2, 449). При цьому важливим моментом
індивідуального підходу до учнів є увага вчителя до мотиваційної сторони
їх навчальної діяльності, різні способи заохочення школярів до роботи на
повну силу, зміцнення їх віри в свої сили. Такий індивідуальний підхід до
учнів дає вчителеві змогу краще пізнавати їх можливості, виявляти, що в
процесі навчання залежить не тільки від їх інтересів, ставлення до
навчання, а й від їх інтелектуальних можливостей.
Індивідуального підходу потребують усі учні, як сильніші, так і
слабші. Здібні до навчання учні, які, як правило, легко засвоюють знання,
уміння й павички, іноді не ретельно виконують навчальні завдання,
зазнаються (особливо, коли їх дуже захвалюють), що негативно
позначається на їх успіхах і розвитку здібностей.
Основну місію оцінювання Ушинський та Костюк вбачають в тому,
що вона має не тільки кваліфікувати виконану роботу учня, а й сприяти
усвідомленню ним його досягнень і хиб, формувати почуття
відповідальності за виконання завдання, породжувати бажання вчитись
краще. «Тому вона (оцінка) повинна бути конкретна, об`єктивна,
справедлива, чітка, ясна і зрозуміла для учня, пробуджувати бажання учня
йти вперед, упевненість в тому, що він може це зробити [1, с.459].
Для успішного здійснення індивідуального підходу дуже необхідним
є контроль щоденної навчальної роботи. Наявність такого контролю
поважають і самі учні, в ньому вони бачать повагу вчителя до кожного
кроку навчальної роботи. «Відсутність контролю породжує в учнів почуття
безвідповідальності, деякі учні втрачають стимули до систематичного,
акуратного виконання завдань, знижують якість своєї роботи» [1].
Висновок. У своїх працях Б. Ананьєва, О. Богданова, Л. Занкова, І.
Лернер,
Г.С. Костюк постійно підкреслювали, що центральним моментом у
вивченні психології кожного учня є вивчення фактичного ходу його
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навчання з кожної дисципліни (т.т. оцінювання), і «воно не може
зводитись тільки до констатації фактів виконання чи не виконання
навчальних завдань, оцінки якості їх виконання» [1, c.463]. Відстоюючи
думку про глибинність процесу оцінювання дослідники вважають, що
процес оцінювання діяльності учнів це не стільки сам бал як здатність
«виявляти індивідуальні особливості навчальної роботи учнів , зокрема
труднощі, на які натрапляють учні, та причини цих труднощів, цього мало,
потрібно також «виявити, чому учень з ними не справляється: через
нерозуміння основних правил чи незнання окремих деталей, або через
індивідуальні особливості учня, які не сприяють успішній його навчальній
роботі (ставлення, незацікавленість, не систематичність, неуважність,
неакуратність виконання завдань, особливості запам`ятовування». Тільки
знаючи всю ситуацію, педагог може правильно зрозуміти і знайти
ефективні способи стимуляції роботи учня та допомогти йому у подоланні
проблем з навчанням [5].
У сучасній освітній ситуації формуються нові педагогічні ідеали,
зміна яких веде до оновлення змісту та спрямованості педагогічної
діяльності, яка в нинішньому освітньому процесі полягає в тому, щоб вести
дитину, створювати ситуації, в яких вона зможе само реалізуватися та
виявляти свою активність. Саме ці ідеали, на нашу думку, покладені в
основу оціночної діяльності вчителя, які орієнтують його на пізнання
інших людей, виявлення індивідуальності в само створенні особистості.
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Шинкаренко В’ячеслав В’ячеславович,
Україна, м.Дніпропетроськ Дніпропетровський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри гуманітарної освіти
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Аналіз праць, присвячених патріотичній проблематиці, засвідчує не
тільки порівняно активний процес нагромадження знань із цієї актуальної
проблеми, але й наявність певних прогалин у дослідженні феномену
патріотизму, зокрема його історичних та історіографічних засад.
Спостерігається й живучість стереотипів радянського минулого, певна
штучність моделювання патріота незалежної України на підвалинах
комуністичної ідеології. На думку авторитетного історика Я. Калакури,
заповненню цих прогалин сприятиме пошук і обґрунтування відповідей на
такі важливі питання, як: коли і за яких умов зародився український
патріотизм; які етапи у своєму розвитку він пройшов; чим він є сьогодні;
що необхідно робити для того, щоб ефективно використати історичне й
історіографічне підґрунтя для поліпшення патріотичного виховання
молоді [2, с. 312].
У «Педагогічному словнику» патріотизм визначається як «любов до
Батьківщини, до свого народу», а радянський патріотизм як «почуття
любові радянських людей до соціалістичної Батьківщини. Він нерозривно
пов’язаний з будь-якими проявами буржуазного націоналізму, шовінізму і
космополітизму» [1, с. 9].
На нашу думку одним із пріоритетних напрямків у формуванні рис
справжнього громадянина України є створення та функціонування
шкільних музеїв, які сприяють формуванню національної свідомості і
людської гідності, любові до рідної землі, свого народу, родини,
забезпечують духовну єдність поколінь, виховують повагу до культури та
історії рідного народу.
Велике значення для виховання патріотизму старшокласників, є
проведення традиційних свят «Україна співуча», уроки, в яких
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використовуються елементи народознавства, здійснювати роботу за
напрямком «Історія моєї сім’ї», тощо.
Важливе місце у патріотичному вихованні старшокласників займає
участь у масових заходах патріотичного змісту. Найбільш поширені масові
заходи щодо патріотичного виховання учнів у навчально-виховному
процесі – це відзначення державних та релігійних свят, проведення
читацьких конференцій, зустрічей з видатними людьми, знаменних подій
у житті школи, міста (селища), тематичних вечорів, вечорів запитань та
відповідей, тижнів з різних навчальних предметів, фестивалів, виставок з
патріотичним змістом, конкурсів, олімпіад, участь школярів в організації
загальнодержавних свят – Дня захисника Вітчизни, Дня Незалежності, Дня
знань, вшанування войнів-учасників АТО.
Також треба пам’ятати, що складовими частинами виховання
патріотизму є: безпосередній мовний контакт із старшокласниками,
пробудження у них глибоких емоційних переживань, що впливають на
почуття, сприяють розумінню сутності патріотизму, поглибленню
патріотичних почуттів; коригування переживань, які формують
патріотичні почуття, перетворюють їх у стійкі переконання; вміле
використання позитивних прикладів, залучення учнів до різноманітних
форм дискусійної роботи, яка сприяє поглибленому усвідомленню цих
понять.
Як показує практика збагачення учнів патріотичними почуттями
краще здійснюється під час засвоєння ними історичного матеріалу про
героїчне минуле нашого народу, його прагнення до зміцнення могутності
рідної країни, про його мужність у боротьбі з іноземними загарбниками.
Не треба забувати, що 70% інформації учні здобувають за допомогою
зору, тож для надання виховній роботі емоційного характеру варто
використовувати яскравий фактичний матеріал та інформаційні технології,
позитивні приклади патріотизму відомих історичних діячів, письменників,
героїв національно- визвольних війн. Зустрічі з такими героями
(ветеранами війни, праці, громадськими діячами, героями-захисниками
України) мають великий вплив на патріотичні почуття старшокласників.
Під час таких зустрічей учні знайомляться зі своїми сучасниками, які стали
взірцем патріотичного служіння Вітчизні. Патріотичні подвиги
нелітературних героїв дають можливість учням реально пережити почуття
прихильності до своєї землі, Батьківщини. Зустрічі з творчими людьми
рідного краю-письменниками, митцями, музикантами-закликають до
творчості. У ході зустрічей відбувається оцінювання історичних явищ на
основі принципів історичної достовірності, науковості, гуманізму,
доброчинності, а також з позицій забезпечення взаємозв’язку між
поколіннями.
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Під час проведення заходів з патріотичного виховання з учнями
доцільно використовувати навчальні дебати, що є важливим засобом
розвитку в учнів критичного мислення та навичок аргументованого
висловлювання та поваги до думки інших.
Тож можна зробити висновок, що школа повинна розвиватись і
крокувати в ногу з поступом життя, шукати нові шляхи оптимізації
сучасного патріотичного виховання. Вона має забезпечувати своїм
вихованцям можливості розширення особистісних перспектив відповідно
до демократичних та плюралістичних тенденцій розвитку суспільства.
Проте потенціал школи обмежується матеріальними, організаційними,
культурними, технологічними, ідеологічними та іншими суспільними
обставинами. Подолати цю обмеженість можна лише через налагодження
взаємодії школи з іншими елементами соціалізації – сім’єю, громадою,
церквою, засобами масової інформації, виробничими структурами.
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Висоцька Ольга Євгенівна,
Україна, м. Дніпропетровськ, КВНЗ «Дніпропетровський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В РАМКАХ
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ШКІЛ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДОСЯГНЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
У 2009 році у Дніпропетровській області на базі Дніпропетровського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти було розпочато
всеукраїнський педагогічний проект за комплексною програмою «Освіта
для сталого розвитку» та програмою дослідно-експериментальної роботи
87

за темою «Формування механізмів трансформації регіональної системи
освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку»
(наукові керівники: Романенко М.І., Висоцька О.Є.).
Основним напрямком реалізації проекту стало створення мережі шкіл
випереджаючої освіти для сталого розвитку на базі закладів дошкільної та
середньої освіти Дніпропетровської області із запровадженням
«наскрізного навчання» освіти для сталого розвитку, курсу за вибором
«Уроки для сталого розвитку», широкомасштабної виховної роботи.
Результатом
дослідно-експериментальної
діяльності
мережі
експериментальних навчальних закладів (близько 100 ЗНЗ та ДНЗ) стало
створення системи неперервної освіти для сталого розвитку шляхом
комплексного поєднання різних форм роботи – наукової, методичної,
навчально-виховної. Була розроблена та відпрацьована методика
інтеграції принципів сталого (збалансованого) розвитку у шкільні
предмети («наскрізного навчання»), розроблені та апробовані авторські
програми з освіти для сталого розвитку.
Реалізація засад освіти для сталого розвитку у межах навчальновиховної роботи експериментальних навчальних закладів області
здійснювалася у таких формах:
- предметна – в межах «наскрізного навчання», а також курсів за
вибором;
- міжпредметна – впровадження компонентів з освіти для сталого
розвитку шляхом реалізації принципу інтеграції - інтегрованих уроків та
інтегрованих предметів;
- позаурочна - різні форми позаурочної й позашкільної виховної
роботи.
Запровадження загально-дидактичних принципів «наскрізного
навчання» освіти для сталого розвитку передбачало не тільки надання
учням інформації про певні аспекти сталого розвитку, а й корегування
форм організації навчального процесу з акцентом на проблемний підхід,
особистісно-розвивальні, інтерактивні, ігрові методики навчання,
використання проектних технологій.
За методикою «наскрізного навчання» були розроблені та апробовані
картки з «наскрізного навчання», які вчителі використовують у своїй
роботі як додатковий дидактичний інструментарій. Також вчителями
окремих шкіл розроблені методичні матеріали та збірники завдань з
«наскрізного навчання», конспекти інтегрованих уроків. Інтегровані уроки
з аспектами освіти для сталого розвитку здійснювалися через об’єднання
схожої тематики кількох навчальних предметів із акцентом на питаннях
сталого розвитку (наприклад, інтегровані уроки фізики, хімії та географії з
таких тем як енергоефективне житло, безпека побутової хімії, проблема
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сміття та урбанізації тощо). У деяких школах розроблена ціла система
інтегрованих уроків, що об’єднувала календарно встановлені «інтегровані
дні».
Результатом запровадження «наскрізного навчання» освіти для
сталого розвитку стало значне підвищення рівня обізнаності учнів у
питаннях сталого розвитку, а також формування стійких навичок
використання отриманих знань на практиці, трансформації ціннісних
орієнтацій та моделей поведінки. Впровадження «наскрізного навчання»
дозволило максимально повно використати навчальні плани для розвитку
особистості, сприяти зміні стилю поведінки всіх учасників навчальновиховного процесу відповідно до принципів сталого (збалансованого)
розвитку.
Серед форм позакласної діяльності отримали популярність
проведення свят, конкурсів-оглядів, тематичних вечорів, вечорів запитань
та відповідей, фестивалів, конкурсів, олімпіад, виставок, семінарів,
конференцій тощо. Організація цих заходів була побудована або
відповідно конкретним визначним датам (наприклад, Міжнародному дню
Землі, Міжнародному дню толерантності, Міжнародному дню
енергозбереження, Дню Європи тощо), або мала тематичний характер
(наприклад, вода, Земля, рослини, стосунки тощо) або системний
(особливе розповсюдження отримали тижні сталого розвитку, екотижні,
екомісячники,
тижні
Довкілля,
тижні
толерантності,
тижні
самоврядування тощо). Приклади акцій з освіти для сталого розвитку, які
організовувалися школами області спільно із ДОІППО і відбулися
протягом 2011-2015 н.р.: «Міжнародний день без автомобілю»; «Дай друге
життя побутовим відходам» (День вторинної переробки); «Збережи
ялинку»; «Чисте подвір'я»; «Здорова планета – здоровий ти!»; «Старим
речам нове життя»; «Вторине використання паперу», «Збережи тепло!»; «Я
– розумний покупець!» тощо.
У більшості експериментальних навчальних закладів ДОІППО
ініційоване проведення конкурсів: дизайн-проектів з побутових відходів;
конкурсу стіннівок «Я піклуюсь про майбутнє планети»; конкурсу
малюнків «Моя щаслива планета» та «Краса врятує світ»; конкурсу
презентацій «Збереження енергії» з розміщенням їх на шкільних сайтах.
Проведені різноманітні виховні години з тем: «Джерела енергії»;
«Збережемо клімат за допомогою простих енергетичних рішень»;
інтерактивна подорож «Сходинки енергозбереження»; «Збережемо нашу
Землю блакитною і зеленою»; «Вода. Свято води»; «Енергозбереження у
власному домі»; «Енергозбереження у школі» тощо.
Участь в експерименті підштовхнула вчителів до пошукової
діяльності: якщо раніше освітяни отримували готові методичні розробки,
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висновки та рекомендації у тому чи іншому напрямку роботи, то сьогодні
вони активно включилися у самостійну творчу діяльність, що
відображається у значному збільшенні авторських розробок інтегрованих
уроків, виховних заходів, сценаріїв агітаційних бригад, тематичних
заходів.
Серед дітей зросла не тільки обізнаність у питаннях сталого розвитку,
а й змінилося ставлення до власної діяльності, підвищився рівень
відповідальності у діях, пов’язаних із збереженням ресурсів, охороною
довкілля та економією сімейного бюджету.
Нетрадиційність підходів у поданні матеріалів, заохочення до
проективної, пошукової, ігрової діяльності в межах даного проекту також
вплинули на загальний рівень навчальної мотивації учнів та готовність
вчителів до інноваційної діяльності. У дітей спостерігається значне
підвищення
рівня
зацікавленості,
ініціативності,
творчості,
відповідальності, а серед вчителів – бажання поширювати інтерактивні та
інші інноваційні методи навчання.
Завдяки застосуванню широкого кола громадських ініціатив з боку
шкільної громади (проведення різноманітних акцій, флешмобів, виступів
екологічного та соціального спрямування) спостерігається значна
активізація соціального партнерства, підсилення рівня зворотних зв’язків
із місцевою громадою, органами місцевої влади, громадськими
організаціями, ЗМІ.
Застосування ідей сталого розвитку у повсякденній практиці призвело
до суттєвої зміни в організації діяльності самих шкіл. Зокрема, у більшості
шкіл звернули увагу на необхідність використання енергоефективних
ламп, економічних кранів. Проведені заходи з утеплення стін, вікон, труб.
Організовано систематичний збір макулатури, органічних відходів,
економічне використання паперу, ініційовано перехід на електронний
документообіг.
У цілому, комплексне поєднання різних форм роботи дозволило
розробити систему неперервної освіти для сталого (збалансованого)
розвитку, підвищити рівень обізнаності у питаннях сталого розвитку,
змінити світогляд та характер поведінки всіх учасників проекту.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
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ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-КВЕСТУ В СИСТЕМІ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
У статті розглядається проблема використання інноваційної
технології Веб-квесту як складової професійного зростання вчителів
філологічних дисциплін у закладах післядипломної педагогічної освіти.
Надані методичні рекомендації щодо впровадження цієї технології в
навчальний процес.
Ключові слова: інноваційна технологія, Веб-квест.
In the article the problem of using such innovative technology as Web Quest
as a part of philological disciplines teachers’ professional growth in
postgraduate educational establishments is analyzed. Methodical
recommendations for using this technology in educational process are given.
Key words: innovative technology, Web Quest
Постановка проблеми. Модернізація освіти в Україні вимагає
системного підходу до розв’язання питань особистісного зростання,
підвищення професійного рівня та фахової майстерності педагогічних
кадрів, без чого неможливе підвищення якості навчально-виховного
процесу та інтеграція нашої країни в європейський освітній простір. Одним
із провідних положень Національної стратегії освіти є принцип
безперервної освіти та навчання протягом життя. І це, у першу чергу,
стосується педагогів, адже добре відомо, що лише інтелектуально та
морально розвинутий, креативний учитель може виховати творчу,
інноваційну особистість учня. Тому для підвищення ефективності
навчально-виховного процесу в перепідготовці вчителів філологічних
дисциплін викладачі кафедри методики навчання мов і літератури
Харківської академії неперервної освіти постійно знаходяться в пошуку
ефективних інноваційних шляхів розв’язання цієї проблеми.
Аналіз анкет вхідного та вихідного діагностування, спостереження за
діяльністю фахівців під час професійних конкурсів учителів, конференцій
з обміну досвідом на курсах підвищення кваліфікації дали змогу
узагальнити, що вчителі-словесники неосмислено підходять до навчальної
діяльності (Над якою методичною темою (проблемою) Ви працюєте, і де
вона буде реалізована, у яких формах? 32% не дають відповіді; 54%
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називають методичну тему, однак не зазначають шляхів її подальшої
реалізації); не вміють планувати самоосвіту (Близько 80% не можуть
визначити, які питання бажають з’ясувати на курсах. Наприклад, ми
бачимо такі відповіді:

«Почути про взаємодію іменника з дієсловом».

«Навчитися викладати українську літературу».

«На курси прийшла за направленням адміністрації школи»);
є брак аналітичної роботи (Не аналізують власну діяльність, не виявляють
прогалини; відсутність інформації про інноваційні технології, про
новаторський підхід в освіті. Наприклад, на питання «З роботою якого
вчителя Ви хочете ознайомитися в районі, місті, області?» учителі дають
відповіді:
 «Колега по школі»,
 «О. Пометун, Г. Токмань, М. Пентилюк»).
Тому особливого значення набуває проблема «Інноваційні підходи
щодо професійного розвитку та управління людськими ресурсами в
системі післядипломної педагогічної освіти в умовах реформування
галузі».
Аналіз останніх досліджень і публікацій
У зв’язку з процесами перебудови радянської освітньої системи
термін «інновація в освіті» почав використовуватися лише у середині 80-х
років XX століття, хоча дослідження інноваційних технологій велися з
кінця 50-х років ХХ сторіччя. Проблемам інноваційної діяльності в
освітній сфері було присвячено чимало досліджень провідних учених,
серед яких Л. Ващенко, О. Козлов, Н. Артикуца, М. Поташник,
О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс,
Г. Герасимова, Л. Ілюхина, І. Бех, Л. Даниленко, І. Дичківська, М. Кларіна,
О. Пєхота, О. Попова, Л. Подимова, В. Сластьонін, А. Хуторський та інші.
Але, незважаючи на велику кількість досліджень у цьому напрямі, і нині
відсутні єдині підходи як до визначення поняття «освітня інновація», так і
до класифікації інновацій, орієнтованих на освітні цілі, що мають певні
специфічні особливості та властивості, а також які мають бути інноваційні
підходи щодо професійного розвитку педагогів у системі післядипломної
педагогічної освіти.
Відсутність системних та комплексних підходів до розв’язання цих
питань не дозволяє конкретизувати пріоритетні напрями інноваційного
розвитку освітньої сфери; розробити «єдиний банк (базу даних)» освітніх
інновацій; підвищити ефективність управління інноваціями в освітній
сфері.
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Отже, метою статті є розгляд проблеми використання інноваційної
технології Веб-квесту як складової професійного зростання вчителів
філологічних дисциплін у закладах післядипломної педагогічної освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Низка зазначених
проблем визначає мету діяльності викладачів кафедри методики навчання
мов і літератури Харківської академії неперервної освіти:
 модернізація структури, змісту та організації підвищення
кваліфікації вчителів філологічних дисциплін на засадах компетентнісного
підходу;
 спрямування роботи вчителів-словесників на забезпечення
високого рівня викладання предметів.
 удосконалення знань педагогів про інноваційні технології,
сприяння впровадженню в практику досягнень педагогічної науки.
Реалізуючи завдання, професорсько-викладацький склад кафедри
обирає нові шляхи в організації навчання вчителів філологічних
дисциплін: упроваджуються інноваційні технології, систематично
оновлюється зміст та форми навчально-виховного процесу на курсах
підвищення кваліфікації.
Так швидкий темп сучасного науково-технічного прогресу привів
викладачів кафедри до розуміння необхідності зміни підходу до
викладання тем профільного модуля: насичення фактичним матеріалом
навчальних програм уже не задовольняє потреби фахівця, виникає потреба
в іншій меті – формуванні навичок самовдосконалення. Однією з
принципових позицій є питома вага активної роботи слухача в
навчальному процесі. Для оптимізації навчальної роботи підготовлений
методичний посібник для вчителів української мови та літератури «Якісні
уроки словесності в ЗНЗ: підготовка та проведення», що дає можливість
більше часу приділити інтерактивному навчанню, яке побудоване на
взаємодії всіх слухачів, включаючи викладача. На практичних заняттях
викладачі кафедри частіше виступають лише в ролі організатора процесу
навчання, лідера групи, фасилітатора, творця умов для ініціативи слухачів.
Під час проведення на курсах підвищення кваліфікації лекційних і
практичних занять з теми «Теоретичні та практичні аспекти технологізації
уроку української мови та літератури. Система роботи з обдарованими
учнями» слухачам наголошуємо на необхідності розвитку інтелекту й
творчих можливостей обдарованої дитини, заохочення її на заняття
науково-дослідницькою та творчою діяльністю, озброєння сучасними
методами наукового пошуку, плекання стійкого інтересу до певної галузі
знань тощо.
У роботі з обдарованими дітьми учитель має відмовитися від
стандартних навчальних планів. Тому на курсах підвищення кваліфікації
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викладачі разом зі слухачами аналізують основні ознаки педагогічних
технологій, що орієнтовані на роботу з обдарованими школярами,
розглядають ускладнення змісту навчального матеріалу, можливості
збільшення обсягу теоретичного матеріалу, рівень індивідуальних завдань,
шляхи підвищення рівня самостійної роботи та створення умов для
реалізації природних обдарувань особистості.
На практичному занятті слухачі розробляють творчі вправи,
дослідницькі завдання, проблемні питання, проводять мовні
спостереження й досліди, лінгвістичні ігри, що спрямовані на
пробудження пізнавальної активності та створюють максимально
сприятливі умови для мовленнєвої самореалізації здібних учні. Учителям,
які викладають у класах філологічного профілю, у процесі вивчення
синтаксису пропонується низка дослідницьких завдань. На заняттях
розглядається проектна діяльність у роботі з обдарованими учнями.
Слухачам пропонуються теми колективних творчих проектів: "Мова –
дзеркало культури", "Переклад – високе мистецтво", "Ідеальний алфавіт",
"Теорія і практика укладання словників", "Мови народжуються, живуть і
вмирають".
Слухачам рекомендується проводити лінгвістичні турніри цікавої для
учнів тематики. Наголошуємо, що особливою популярністю серед
обдарованих школярів користуються дискусійні форми (симпозіум,
дебати, «круглі столи»).
Навчальні заняття за темою "Використання інформаційнокомунікаційних технологій на уроках української мови та літератури"
"Використання інформаційних технологій у навчальній діяльності вчителя
іноземної мови" для різних категорій вчителів дають можливість
знайомити слухачів із різними способами застосування вчителями
інформаційно-комунікаційних технологій, що будуть сприяти розвитку
творчих здібностей школярів.
Наприклад, показуємо, які комп’ютерні творчі завдання можна
запропонувати учням і що їх запровадження спрямоване на виявлення
особистісного ставлення учня до навчального матеріалу, орієнтовано на
розвиток вільної і творчої особистості. Наголошуємо, що серед завдань, які
пропонуються школярам учителем, на увагу мають заслуговувати такі, в
основу яких покладено створення навчальних проектів, котрі активізують
творчі здібності та пізнавальний інтерес дітей. На курсах підвищення
кваліфікації вчителів знайомлять з різними видами завдань, спрямованих
на розвиток творчих здібностей та технологією їх застосування.
Одним із різновидів виконання комп’ютерних творчих завдань є
створення учнями відеокліпу до пісні, яка вивчається на уроках літератури.
Таке завдання пропонується для того, щоб дитина могла краще зрозуміти
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й запам’ятати текст пісні, виявити особисте ставлення під час художнього
оформлення матеріалу. На заняттях слухачам пропонуємо ознайомитися з
технологією роботи над такими завданнями, а саме: учень створює
мультимедійну презентацію, яка включає:
 анотацію до пісні,
 відеокліп,
 перелік опрацьованих джерел та програм, що були використані під
час створення відеокліпу (Windows Movie Maker, Sony Vegas 9.0c, MP3
Direct Cut, Microsoft Power Point, при цьому обов’язкове посилання на
авторство), а також із цікавими наробками вчителів, так , наприклад,
презентуємо систему роботи вчителя української мови та літератури ХГ №
89 Полєшко О.Г., яка пропонує учням створювати відеокліпи до пісень, як
«Два кольори», «Ніч яка місячна».
Сприяє виявленню творчих здібностей школярів і комп’ютерна
анімація віршів, що вивчаються. Слухачі курсів, учителі філологічних
дисциплін, отримують рекомендації, як анімувати поезії, щоб під час
вивчення матеріалу вони могли надати своєчасну допомогу учням:
 спочатку потрібно створити ілюстрації до поезії,
 далі набрати титри,
 дібрати необхідний музичний супровід,
 оформити матеріал за допомогою необхідного програмного
забезпечення.
Важливим є використання моделюючих вправ: ви – режисер фільму,
що буде зніматися за таким-то художнім твором, вам необхідно дібрати
акторів на головні ролі, свій вибір – аргументувати цитатами з твору,
представити результат своєї роботи у вигляді мультимедійної презентації.
Таке завдання сприятиме розвитку творчих здібностей школярів і кращому
усвідомленню текстів художніх творів, виявленню особистого ставлення
учнів до навчального матеріалу.
Також оптимальними шляхами модернізації системи неперервного
підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сучасних умовах є
впровадження в педагогічний процес методу проектів та інформаційнокомунікаційних технологій, а саме під час педагогічної практики на
особливу увагу заслуговує проектна технологія, яка одержала назву «Вебквест» (проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якої
використовуються інформаційні ресурси мережі Інтернет).
Веб-квести створені засобами Веб-технологій у середовищі WWW за
своєю організацією є досить складними; вони спрямовані на розвиток
аналітичного й творчого мислення; самостійної роботи. Таким чином,
викладач має володіти високим рівнем предметної, методичної та
інформаційно-комунікаційної компетентностей. Пропонуємо таку
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структуру Веб-квесту:
висновок

використані
матеріали

коментарі
для
викладача

оцінка

завдання

порядок
роботи

керівництво
до дій
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Рис. 1. Структура Веб-квесту
Етапи проведення Веб-квесту на практичному занятті зі слухачами
курсів підвищення кваліфікації
1 етап. Підготовча робота

знайомство з темою (Теми добираються з урахуванням
актуальності та можливості під час процесу роботи поглиблення знань з
предмету вивчення. Теми повинні бути цікавими й корисними для
вчителів. Одну й ту саму тему можуть вибирати декілька слухачів  це
робить обговорення результатів цікавим, оскільки їх роботи можуть
висвітлювати тему з різних боків).

формулювання проблеми;

розподіл ролей у команді (по 1-4 особи на 1 роль. Усі члени
команди повинні допомагати один іншому і навчати роботі з
комп’ютерними програмами, спілкуватися в мережі).
2 етап. Виконання завдання.
Переваги:
а) формуються дослідницькі навички, розвивається
критичне
мислення, уміння порівнювати й аналізувати, класифікувати об’єкти та
явища, мислити абстрактно. Слухачі набувають навичок трансформувати
одержану інформацію для розв’язання поставлених завдань;
б) досвід, який був набутий під час процесу допоможе кожному в
організації своєї подальшої індивідуальної дослідницької діяльності в
світовому інформаційному просторі.
3 етап. Оформлення результатів діяльності.
(Робота передбачає відбір найбільш значимої інформації та
представлення її у вигляді Веб-сайту, html-сторінки, слайд-шоу, буклету,
анімації, постера або фоторепортажу).
4 етап. Обговорення результатів роботи над Веб-квестами.
Робота з Веб-квестами може бути запропонована і як домашнє
завдання для студентів, які цікавляться предметом. Позитивний результат
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дає такий вид діяльності в процесі підготовки учнів до олімпіад, оскільки
розширює кругозір та ерудицію учнів. А коли є реальна можливість
розмістити Веб-квест у мережі у вигляді Веб-сайтів, Веб-сторінок, що
створені самими учнями  це дозволяє значно підвищити мотивацію
навчання школярів.
Хочемо зауважити, що є особливості Веб-квесту, які відрізняють його
від проектних технологій, а саме:

визначаються ресурси, у яких є інформація, що необхідна для
розв’язання проблеми;

виконання всіх дій для одержання необхідного результату;

обов’язковою складовою цієї технології є перелік тих знань і
компетентностей, які зможуть набути учні, виконавши зазначений Вебквест;

чітко визначені критерії оцінки виконаних завдань.
Висновки.
Отже, використовуючи технологію навчання «Веб-квест», викладач
організує самостійну роботу учнів ефективно та на сучасному рівні. Коли
ми впроваджуємо Інтернет-технології, то це спричиняє зміни не тільки в
навчальній діяльності вихованців, а й у способах подачі матеріалу з боку
вчителя. Хочемо зазначити, що розроблення Веб-квестів є своєчасним і
корисним інструментом для впровадження елементів гри в навчання,
розвитку критичного мислення дітей, підвищення їхньої мотивації,
набуття знань.
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координації роботи методичних
та загальноосвітніх установ і закладів освіти
ОНОВЛЕННЯ ФОРМ ТА ЗМІСТУ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНИХ
БІБЛІОТЕК В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО
ПРОСТОРУ
У статті розглядаються особливості розвитку інноваційної
компетентності шкільних бібліотекарів в умовах розвитку інноваційного
простору.
Ключові слова: професіоналізм, професійні компетентності,
інноваційна компетентність, інноваційні технології, проект професійного
розвитку.
В умовах стрімкого впровадження в освітній процес інформаційнокомунікаційних технологій і електронних засобів навчання важливим на
сьогодні є питання щодо можливостей здійснення шкільною бібліотекою
системної й оперативної інформаційної підтримки та розширення
освітньо-інформаційного середовища навчального закладу, найбільш
повного
забезпечення
попиту
на
інформацію,
задоволення
соціокультурних, самоосвітніх і дозвіллєвих потреб користувачів.
Для того, щоб шкільна бібліотека зайняла гідне місце в інформаційноосвітньому просторі школи, необхідно реформувати її діяльність шляхом
упровадження та реалізації інтерактивних технологій. Акцент методичної
роботи переміщується на процес управління інноваційними змінами.
Інноваційні зміни в бібліотеці безпосередньо пов’язані зі стратегією її
розвитку. Слід пам’ятати, що ланки кожної інновації це – ідея, макет,
побудова, перебудова, пілотне випробування, запуск, оцінка, переробка.
Не всі і не завжди готові до змін.
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Головною фігурою у реформуванні бібліотек є її працівник. І від того,
якими сучасними інноваційними технологіями володіє бібліотекар,
великою мірою залежатиме успіх і позитивні зміни в бібліотеці
загальноосвітньої школи.
Професіоналізм виникає не тільки з досвідом, а також залежить від
багатьох різних факторів: особистих здібностей, мотивації до роботи, її
змісту тощо. Не варто вважати, що тільки з допомогою навчання можна
сформувати компетентного професіонала. Істотні зрушення в розвитку
професійної компетентності можуть відбуватися лише за умови
багаторічної систематичної роботи, яка обов’язково містить самоосвітню
діяльність, методичний супровід у школі, районі, області.
Саме тому, методичні кабінети області працюють над створенням
інформаційних, науково-методичних, організаційно-технічних умов для
неперервного, системного підвищення кваліфікації і професійноособистісного зростання бібліотечних кадрів загальноосвітніх шкіл
області.
Методична робота зі шкільними бібліотекарями спрямована на:
- формування професійної компетентності;
- збереження та розвиток творчого потенціалу;
- вироблення інноваційного стилю діяльності;
- мотивацію їх до пошукової діяльності;
- залучення до науково-дослідницької та експериментальної
діяльності з метою впровадження інноваційних технологій.
В області створена модель науково-методичної роботи, яка забезпечує
організаційно-методичний супровід професійної підготовки шкільного
бібліотекаря, спрямована на підвищення компетентності, розвитку
творчості, здатності до самоосвіти, самовдосконалення та самореалізації.
Пріоритетними напрямами методичного супроводу роботи шкільних
бібліотек області є:
 безперервне вдосконалення рівня професійної майстерності
шкільних бібліотекарів, їх компетентності в галузі бібліотечної справи;
 розуміння сенсу реформ, їх адекватне сприйняття;
 упровадження
сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу;
 трансформація ідей та досягнень бібліотечної практики у роботі
шкільної бібліотеки, впровадження інноваційних технологій;
 робота бібліотеки щодо залучення учнів до читання, формування
інформаційної культури;
 аналіз ефективності роботи окремих бібліотек шкіл району/міста
за певний період.
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Зазначені напрями впливають на функції шкільного бібліотекаря,
дають змогу розширити його обов’язки як інформаційного фахівця.
Сьогодні особливої актуальності набуває проблема якості підготовки
бібліотечних фахівців освітянської галузі, їх спрямованості на визначення
нових підходів до вибудови сучасного бібліотечного процесу, тому
питання підвищення їхньої кваліфікації є вкрай важливим.
Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
відчуває ці потреби і намагається вчасно реагувати на виклики сучасності.
Звичайно, основною формою навчання у системі післядипломної освіти є
курси підвищення кваліфікації, зміст яких проектується на основі сучасних
тенденцій в освітянській галузі й бібліотечній справі, потреб і запитів
бібліотекарів області. Серед проблем, які опрацьовувалися під час курсів,
такі: «Імідж сучасної бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу в
інформаційному
суспільстві»;
«Використання
медіа-ресурсів,
комп’ютерної техніки, мережі Інтернет у шкільній бібліотеці»; «Метод
проектів як один із засобів ефективності бібліотечного процесу»;
«Технології WEB-0.2», «Використання можливостей програми Movie
Maker».
У міжкурсовий період шкільні бібліотекарі мають можливість
підвищувати свій фаховий рівень шляхом участі у різних методичних
заходах. Методисти, які працюють з працівниками даної категорії,
використовують такі форми й методи діяльності: семінари-практикуми,
семінари-навчання, практичні заняття, дискусії, конференції, презентації
діяльності, круглі столи, творчі групи, лекторії для молодих бібліотекарів,
групові консультації.
Однією з провідних форм організації методичної роботи з
бібліотечними працівниками є методичні об’єднання. Проте зауважу,
методоб’єднання не може дублювати функції методиста, лише може
допомогти в організації роботи зі шкільними бібліотеками.
З метою ознайомлення бібліотекарів із сучасними формами і методами
роботи та для підвищення професійної компетентності бібліотечних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів нашої області на базі
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
функціонує постінодіючий обласний семінар голів районних/міських
методичних об’єднань шкільних бібліотекарів.
Вищеназваний семінар складається з теоретичної та практичної
частини. Під час теоретичної частини обговорюються питання організації
роботи шкільної бібліотеки, нововведенні нормативні документи,
упровадження інноваційних технологій у роботу бібліотеки, фахові
конкурси. У практичній частині кожен має можливість обмінятись
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досвідом з тієї чи іншої проблеми, відбувається аналіз роботи окремих
шкільних бібліотек за певний період.
Під час роботи семінару проаналізовано основні завдання шкільної
бібліотеки по оновленню форм та змісту діяльності шкільних бібліотек в
умовах розвитку інноваційного простору, активізовано проблему
впровадження інноваційних підходів у роботі шкільних бібліотек та
вироблено рекомендації:
1. Спрямувати роботу районних/міських методичних об’єднань
шкільних бібліотекарів на розвиток інформаційно-бібліотечного
середовища і входження в обласний та всеукраїнський простір.
2. Створювати умови для підвищення рівня професійної
компетентності шкільних бібліотекарів на основі використання сучасних
інформаційних технологій та Інтернет ресурсів.
3. Зміст роботи методичних об’єднань спрямувати на:
- обговорення теоретичних і практичних питань, пов’язаних із
роботою шкільних бібліотек в умовах реалізації законодавчонормативних документів про освіту, бібліотечну справу;
- аналіз ефективності роботи бібліотек за певний період;
- підвищення ефективності діяльності бібліотеки, розробку
основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науково-практичної
діяльності учнів у позаурочний час;
- колективну розробку окремих занять бібліотечно-бібліографічної
грамотності учнів, масових виховних заходів, підготовки книжкових
виставок тощо;
- обмін досвідом щодо підвищення ефективності роботи шкільної
бібліотеки на допомогу навчально-виховному процесу;
- проведення діагностики утруднень бібліотекарів і вибір форм
підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб.
4. Активізувати моніторинг ефективності діяльності членів
методичного об’єднання, удосконалення професійної майстерності
бібліотечних працівників.
5. Проводити моніторинг інформаційних потреб користувачів,
вивчення рівня їх задоволення, створення власних продуктів.
6. Сприяти вихованню духовної культури особистості, формування
національної свідомості, патріотизму.
7. Поширювати інформацію про ефективну діяльність шкільних
бібліотек у ЗМІ та Інтернет-просторі.
Упоратися із цими рекомендаціями можна лише за умови добре
організованої та спланованої роботи методичного об’єднання, оскільки в
його системі роботи одним з основних напрямів діяльності є підвищення
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професійної майстерності бібліотекаря без відриву від основного місця
роботи.
Постійно здійснюється методичне керівництво діяльністю
бібліотекарів із освоєння та практичного застосування нових ідей, що
передбачає оволодіння ними практичними вміннями, використання
творчого підходу до вирішення проблем.
Із цією метою, на місцях, працюють творчі групи шкільних
бібліотекарів, які поглиблено вивчають певну проблему і забезпечують
упровадження в практику своєї роботи досягнень у бібліотечному
середовищі. До складу творчих груп входять найбільш досвідченні,
теоретично підготовлені бібліотекарі, які виявили інтерес і бажання
детально вивчити та впроваджувати у практику своєї роботи щось нове.
Основні завдання творчих груп:
- вивчення досягнень та інновацій, впровадження їх у практику;
- створення та впровадження перспективного досвіду з проблеми;
- підготовка рекомендацій за результатами роботи;
- поширення набутого досвіду (демонстрація його на практиці,
консультування при проведенні семінарів-практикумів).
У рамках діяльності творчої групи розкриваються особливості досвіду
роботи бібліотекарів, переможців та лауреатів обласного та
всеукраїнського етапів фахових конкурсів, зокрема Всеукраїнського
конкурс «Шкільний бібліотекар» (2013/2014 років), досвід яких вивчено й
представлено у періодичних виданнях та виданнях Хмельницького
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Зокрема на обласну виставку педагогічних ідей «Хмельниччина на
шляхах реформування» були представлені методичні доробки творчих
груп шкільних бібліотекарів у 2013 році Шепетівського району «Інновації
в бібліотечній справі» (посібник), Чемеровецького району «Закохуємо в
книгу», 2014 рік міста Нетішина «Інформаційні можливості Інтернету та
шкільної бібліотеки в формуванні читача молодшої школи» та у 2015 році
Чемеровецького району «Рекомендаційний покажчик літератури для
профільного навчання з курсу «Технології» (10-11 клас)», міста
Хмельницького «Матеріали проведення Міжнародного місячника
шкільних бібліотек у місті Хмельницькому».
Варто зазначити, що саме участь бібліотекарів у роботі творчої групи
дає значний поштовх для стимулювання професійного й творчого
зростання працівників, сприяє створенню підґрунтя для відшліфування
ними власної творчої лабораторії, становлення бібліотекаря-майстра,
заохочує до подальшої участі у фахових конкурсах.
Саме тому методисти на місцях часто презентують модель методичної
роботи з даною категорією працівників, наголошуючи на використанні
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творчого потенціалу бібліотекарів району/міста. А також розкривають
аспекти діяльності методичних служб регіону, спрямованої на
реформування бібліотек та готовність їх працівників до оновлення
бібліотечного процесу.
На завершення хотілось наголосити, що у Хмельницькій області
методична робота з бібліотечними працівниками загальноосвітніх
навчальних закладів спрямована на формування професійної
компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу, вироблення
інноваційного стилю діяльності, роботу в нових умовах, залучення до
науково-дослідницької та проектної діяльності з метою впровадження
інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
І співзвучним до нашої теми є вислів О.А. Захаренка, педагога,
послідовника ідей В.О. Сухомлинського: «У наш час багато педагогічних
проблем, а врятує нас лише пошук нових методів, прийомів, технологій.
Кожен день, кожен рік мають бути несхожими на попередні».
Список використаної літератури:
1. Новакова С., Колодій І. Бібліотека Інформаційно-методичний
центр навчального закладу / С. Новакова, І. Колодій // ШБЦ. Бібліотечна
робота. – 2015. – № 6. – С. 8.
2. Кульчицька Т. Перші кроки від традиційної шкільної бібліотеки до
сучасного бібліотечно-інформаційного центру / Т. Кульчицька // ШБЦ.
Бібліотечна робота. – 2015. – № 6. – С. 13.
3. Нерушак О. Форми методичної роботи із шкільними
бібліотекарями / О. Нерушак // Шкільна бібліотека плюс. – 2015. - №13-14
– С. 9.
4. Хімчян, І. Науково-методичне забезпечення інноваційного
розвитку шкільних бібліотек України / І. Хімчян // Шкільна бібліотека
плюс. – 2012. – № 8. – С. 8.
Ратушняк Наталія Михайлівна,
методист НМЦ координації роботи методичних та
загальноосвітніх установ і закладів освіти
Хмельницького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО
РОБОТИ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ
У статті розглянуто основні принципи організації науковометодичного супроводу з підготовки вчителя до роботи в профільній
школі.
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вчитель профільної школи.
Сучасна школа, орієнтуючись на особистість як найважливішу
суспільну цінність, покликана створювати умови для її розвитку.
Досягнення цієї мети передбачає насамперед модернізацію змісту
шкільної освіти. До цього спонукають нова соціальна й освітня ситуація,
кардинальні зміни в українському суспільстві. Реалії сьогодення
потребують нових підходів до роботи з педагогами, організації та
проведення методичної роботи.
Методична служба району - це соціально-педагогічна система, яка
спрямована на розвиток професійної компетентності вчителя. Цілісність
розробленої системи методичної роботи з розвитку професійної
компетентності педагогів забезпечується наявністю та доцільним вибором
організаційних форм (компонентів структури), наступністю і
взаємозв'язком між ними. Відповідно до нових вимог, що висуваються
суспільством, методична служба має стати ефективною умовою розвитку
професійної компетентності педагогів, оскільки реалізує різноманітні
форми організації роботи з педагогами та індивідуальні можливості
кожного педагога, у тому числі вчителя профільної школи.
Профільна школа сьогодні може відбутися тільки за умови наявності
необхідних кадрів, здатних реалізувати програму вивчення профілюючих
дисциплін і базових предметів відповідно до профілю навчання.
Модернізація системи підготовки вчителів для роботи в профільних класах
розглядається більшістю науковців та фахівців як першочергова умова
реалізації концепції профільного навчання в старшій школі. Освітня
практика підтверджує доцільність підготовки не вузькоспеціалізованого
педагога, викладача конкретного навчального предмета, а фахівця,
здатного викладати цикл споріднених дисциплін, обізнаного з
інноваційними педагогічними технологіями, методиками активного
навчання тощо. Зовсім не факт що чим більше годин на тиждень у
навчальному плані, тим підготовка учнів з предмета краща. Профільна
школа вимагає особливих підходів. Учитель профільної школи повинен
бути не просто спеціалістом високого рівня, але й забезпечувати
варіативність, особистісну і практичну орієнтацію навчально-виховного
процесу із введенням інтерактивних, діяльних компонентів, вміти
формувати здібності й компетентності, які необхідні для продовження
навчання у відповідній сфері професійної освіти. Профілізація навчання
висуває підвищені вимоги до професійної підготовки вчителя, його
педагогічної компетентності, ерудиції, загальної культури.
Для профільної школи потрібен учитель - генератор ідей, людина
творча, у якої високий інтелект, мудрий, науково - компетентний, який має
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виявляти інтерес до розробки і реалізації нових навчальних програм,
володіти психологічними знаннями, культурою спілкування, а також
повинен бути організатором
навчальної, пошукової роботи,
консультантом, наставником, мати хорошу фахову та методичну
підготовку, вміти зацікавити дітей обраним предметом. Тож підготовка
такого вчителя становить проблему для успішної реалізації профільного
навчання.
До параметрів оцінки і самооцінки професійної компетентності
вчителя профільної школи можна віднести: здатність діяти на основі
отриманих знань, знати основні документи про школу і зокрема про
профільне навчання, засвоїти методологічні основи особистісноорієнтованого навчання, володіти змістом фахового предмета на високому
рівні. Окрім того, вчитель профільного предмета має вміти розробляти
елективні курси і забезпечити їх ефективне функціонування, вдало
використовувати всю багатоманітність форм діяльності учнів (проектні,
індивідуальні, групові), вміло організовувати самостійну роботу з різними
джерелами інформації та базами даних. Додатково до традиційних
використовувати нові види, форми, методи і засоби визначення динаміки
просування учнів у навчальному процесі, враховувати їхнє індивідуальне
зростання, а також будувати логіку викладання предмета, виходячи із
запитів часу, потреб і можливостей учнів. Знатися на сучасних технологіях
навчання та уміти користуватись комп'ютером і використовувати
можливості інформаційних технологій для відкритої освіти (Інтернет,
Інтел).
Тому та відповідно до вимог Концепції профільного навчання
важливим аспектом діяльності педагога є саме самовдосконалення.
Основними завданнями заходів, спрямованих на здійснення цієї
діяльності, є включення педагога в процес підвищення кваліфікації: це
докурсова, міжкурсова підготовка, робота над власною методичною
темою, стажування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахової
літератури.
Одним із напрямів діяльності Інституту післядипломної освіти є
вдосконалення майстерності освітян, які мають забезпечувати
допрофільну, профільну, загальноосвітню підготовку учнів та готовності
вчителя до роботи у профільних класах у курсовий та міжкурсовий період.
Так у плани курсів підвищення кваліфікації ХОІППО входять теми:
«Організація профільного навчання» (Каліночкіна Ю.М.);
«Поглиблене вивчення української мови як початкова ланка
профільної освіти» (Місінькевич О.М.).
У міжкурсовий період методистами проводяться семінари, наради,
круглі столи, здійснюються індивідуальні консультації.
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На сайті інституту функціонує сторінка «Профільна школа».
Матеріали з досвіду роботи презентовані на обласній конференції
«Модернізація науково-педагогічної та методичної служб системи
післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації Національної
стратегії розвитку освіти», 2014 р..
З 2013-2016 навчальний рік проводиться дослідно-експериментальна
робота обласного рівня з проблеми: «Менеджмент розвитку інноваційної
культури педагогів у процесі профільного навчання школярів в умовах
діяльності освітнього округу» на базі Городнявського НВК, Шепетівського
району, науковий керівник Ковальська О.П., канд. пед. наук, кафедри
менеджменту та освітніх технологій ХОІППО.
Педагогічними працівниками інституту розроблено навчальнометодичне забезпечення допрофільної підготовки і профільного навчання:
програми курсів, факультативів природничо-математичного,
суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклу;
робочі зошити з хімії, біології, фізики, географії, економіки,
екології;
Кафедрою теорії та методик природничо-математичних дисциплін і
технологій (завідувач Гільберг Т. Г.), у співавторстві Паламарчук Л.Б.,
Безуглий В.В., Довгань А.І. видано підручники профільного рівня з
Географії для 10-11 класів.
Таким чином, під готовністю вчителя до роботи в умовах профільного
навчання потрібно розуміти єдність психологічного, педагогічного та
предметного забезпечення вимог до тих видів професійної його діяльності,
які забезпечать реалізацію і якість профільного навчання. Саме поєднання
всіх напрямків діяльності науково-методичної служби забезпечує
становлення вчителя як професіонала, дослідника, активного учасника
навчально-виховного процесу, не байдужого до долі учнів, своєї країни,
свого майбутнього.
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Когут Ольга Іванівна,
Україна, м. Тернопіль, Тернопільський обласний комунальний
інститут післядипломної педагогічної освіти
ПСИХОЛОГО-АНДРАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЯК
ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ
Метою діяльності інститутів післядипломної освіти є забезпечення
науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних
кадрів відповідно до потреб реформування освітньої галузі. Урахування
місцевих особливостей (адміністративно-географічних, історичних,
культурних, соціально-економічних тощо) дає можливість зреалізувати
варіативність на всіх рівнях освіти і найповніше забезпечити неперервність
навчання і розвиток особистості відповідно до її потреб і професійних
запитів. На нашу думку, поєднати інтереси, вимоги держави й окремої
особистості можливо завдяки здійсненню модернізації власне системи
ППО, зокрема курсів підвищення кваліфікації.
Одне із завдань інститутів післядипломної педагогічної освіти полягає
у формуванні у педагогів усвідомлення необхідності безперервної освіти,
а також у визначенні своїх навчальних потреб з метою їх подальшого
задоволення. Існуюча в ІППО система курсів підвищення кваліфікації
потребує організаційних змін, а також перегляду встановлених нормативів
ліцензування освітньої діяльності. «Підвищення кваліфікації педагогічних
працівників сьогодні повинно відбуватися на основі науково
обґрунтованого підбору комплексу методичних, психолого-педагогічних,
організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення права
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особистості на професійний розвиток залежно від соціальних запитів та
своїх особливостей, здібностей, інтересів, життєвих планів, досвіду
роботи» [1,63].
Технологічно процес навчання дорослої людини (педагога)
передбачає початкову психолого-андрагогічну діагностику з метою
виявлення: навчальних потреб; об’єму життєвого досвіду; фізіологічних
та психологічних особливостей; когнітивного та навчального стилів.
Навчальні потреби можна визначити як усвідомлені та неусвідомлені
педагогами. До усвідомлених відносимо: оволодіння інноваційними та
тренінговими
методиками
роботи
з
дітьми;
інформаційнокомунікаційними технологіями; опанування вміннями ідентифікувати
психолого-педагогічні особливості навчання та розвитку дітей тощо. До
неусвідомлених, але підсвідомо бажаних, відносимо: оволодіння вміннями
ідентифікувати власні навчальні потреби; виробляти та приймати рішення;
установки до адаптивності, асертивності, критичного мислення,
відкритості до інновацій, змін, внутрішньої готовності до безперервного
навчання. Існує різноманітний інструментарій, який дозволяє визначити
навчальні потреби цільової аудиторії, на основі яких буде проектуватися
навчальний процес.
Наступний етап діагностики передбачає виявлення об’єму і характеру
життєвого досвіду педагога. Наявність практичних вмінь і навичок слугує
базою для подальшої освіти, джерелом навчання його колег, а також
об’єктом систематизації знань у певній галузі. Знання про психологічні
(тип темпераменту…) та фізіологічні (понижений рівень зору…)
особливості тих, хто навчається, допоможуть найбільш ефективно
організувати процес взаємодії. Андрогогічна модель передбачає, що у
навчанні дорослих врахування психо-фізіологічних особливостей повинно
допомогти викладачеві бути коректним під час проведення занять.
Для викладача має велике значення для організації ефективного
навчання в умовах індивідуалізації відомості щодо індивідуальних
особливостей сприйняття і опрацювання навчального матеріалу. Цій
проблемі приділяється багато уваги у США, існує декілька класифікацій
навчальних стилів, зокрема: Майєрса-Бриггса, Д.Хоні та А.Мамфорда.
Вказану вище діагностику більш ефективно проводити у групах, з
якими викладач буде працювати протягом тривалого часу (наприклад, під
час тренінгів). На курсах підвищення кваліфікації зазвичай ситуація дещо
інша: у традиційній моделі переважає лекційна форма занять, викладачі
обмежені у часі й позбавлені можливості провести ґрунтовну діагностику.
Тому більш доцільною є модель, за якою здійснюється попередній
моніторинг запитів педагогів у докурсовий період, за результатами якого
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складається графік підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів
освіти області.
На особливу увагу заслуговує питання вхідного, поточного й
вихідного діагностування на курсах підвищення кваліфікації, яке б
показало зміни у потребах вчителів і вказало на рівень задоволення
попередніх запитів. Отримані результати повинні лягати в основу
наступного етапу: розробки програми подальшого професійного зростання
з урахуванням задоволення нових запитів, які виникли під час курсів
підвищення кваліфікації.
Невирішеною залишається проблема елективної диференціації.
Складність реалізації пов’язана з типовими програмами, які діють
протягом не менш як п’яти років, що зумовлено ліцензуванням закладів.
Тому важливим питанням сьогодення є модернізація навчальних планів і
програм у бік суттєвого збільшення варіативної складової у змісті, що
дасть змогу у більшій мірі задовольняти запити педагогів.
Іншим важливим питанням є «…дотримання всіх професійно-етичних
норм, принципу особистої відповідальності, професійної таємниці,
забезпечення суверенних прав особистості, конфіденційності. Деякі
результаті не рекомендовано повідомляти вчителю взагалі, але ж слід
поставити до відома психологічну службу відповідного рівня» [2, 7].
Отже, післядипломна педагогічна освіта, організація курсів
підвищення кваліфікації повинні набути ознак гнучкості, мобільності й
оперативності, ситуативно реагувати на швидкі зміни в системі освіти
країни й оновлені потреби й запити педагогічних працівників, враховувати
психофізіологічні особливості дорослої людини, стиль навчання і
професійний статус учителів.
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Грицюк Тетяна Володимирівна
Україна, м. Тернопіль, Тернопільський обласний комунальний
інститут післядипломної педагогічної освіти
РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ТА
КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ТА
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ
РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ
Сучасне суспільство ставить нові вимоги до людини, потребує
розвитку її духовного та інтелектуального потенціалу. Сьогодні зростає
запит держави на обдаровану особистість, яка оригінально мислить,
наділена потенціальними здібностями та прагне досягти успіху. А це
більшою мірою залежить не від отриманих знань, умінь, навичок, а від
деяких додаткових якостей, для позначення яких і використовуються
поняття компетенція і компетентність, які найбільше відповідатимуть
сучасному розумінню мети освіти. Ці поняття широко використовуються
в державних документах. Наприклад, у Законі України «Про освіту» [1]
йдеться про те, що метою базової середньої освіти є всебічний розвиток та
соціалізація дитини. Базова середня освіта передбачає формування
ключових і предметних компетентностей з основ наук і культури,
засвоєння етичних норм та громадянських компетентностей, фізичний і
естетичний розвиток, особистісне і соціальне самовизначення,
забезпечення готовності до продовження навчання на наступному рівні
освіти.
Тлумачний словник сучасної української мови за редакцією В.Т.
Бусела [3] розглядає компетентність «як певну суму знань у особи, яка
дозволяє їй судити про що-небудь, висловлювати переконливу,
авторитетну думку.
У Законі України «Про освіту» [1] подається наступне визначення
«Компетентність/компетентності – динамічна комбінація знань, розумінь,
поглядів, цінностей, умінь, інших особистих якостей, що визначає
здатність особи успішно здійснювати професійну та/або подальшу
навчальну діяльність і є навчальним результатом на певному рівні освіти».
Компетентний – це той, хто знає, обізнаний у певній галузі; який має
право за своїми знаннями або повноважений робити або вирішувати щонебудь, судити про що-небудь.
Компетенція – це коло повноважень якої-небудь установи або особи;
коло питань, в яких дана особа має знання, досвід». [4]
У
педагогічному сенсі
поняття
компетентності
частіше
використовується для позначення:
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- освітнього результату, який виражається в реальному володінні
методами, засобами діяльності, у здатності розв’язувати поставлені
завдання;
- такої форми сполучення знань, умінь і навичок, що дають змогу
ставити і досягати мету щодо перетворення навколишнього середовища.
Педагоги сучасних загальноосвітніх закладів під компетентністю
розуміють інтегрувальну якість особистості, яка виявляється в загальній
здатності й готовності до діяльності, що ґрунтується на знаннях та досвіді,
набутому в процесі навчання і соціалізації.
Таким чином, поняття компетенції та компетентності значно ширші за
поняття знання, уміння, навички, бо концентрують у собі спрямованість
особистості (мотивацію, ціннісні орієнтири та ін..), її здатність долати
стереотипи, передбачати проблеми, гнучкість мислення, самостійність,
цілеспрямованість, вольові якості.
Життєві компетентності школярів можна розділити у трьох напрямах:
 Свідомо і творчо визначати власне життя;
 Розвивати свою індивідуальність;
 Досягати успішної, оптимальної життєдіяльності.
Життєві компетентності – це система здатностей, що забезпечують
особистості можливість оптимально здійснювати свою життєдіяльність у
всіх її формах: пізнання, діяльність, стосунки, спілкування.
Завдання сучасної школи полягає в компетентісно орієнтованому
підході до навчально-виховного процесу, який вимагає спеціальної
підготовки педагогічних кадрів, спрямування процесу навчання на
формування в школярів життєвих компетентностей як важливого
результату навчання. З огляду на це пріоритетними принципами діяльності
для сучасних загальноосвітніх навчальних закладів повинні бути [2]:
- демократизація (створення навчального закладу, який забезпечує
можливість самореалізації кожного учня);
- гуманізація (навчальний процес будується з акцентом на формування
духовності на основі загальнолюдських цінностей, світової педагогічної
культури, з орієнтацією на інтереси, потреби й розвиток особистості учня);
- гуманізація це виховання освічених, гуманних людей;
- індивідуалізація й диференціація (зміст і технології навчальновиховного процесу орієнтовані на всебічний розвиток особистості учня);
- інтеграція (оптимізація процесу реального розвитку кожного
школяра забезпечується через інтеграцію урочної та позаурочної його
діяльності);
- активність, самодіяльність, творча активність;
- утвердження життєвого оптимізму;
- гармонізація родинного й суспільного виховання.
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Модель внутрішньої освітньої мережі містить такі складові:
 Управлінська (забезпечення оптимального функціонування
навчально-виховного процесу);
 Науково-методична (забезпечення зростання рівня професійної
компетентності вчителя);
 Виховна (забезпечення умов індивідуального, творчого розвитку з
урахуванням особистих досягнень учнів, їх самореалізація в позаурочній
діяльності);
 Дидактична (забезпечення сприяння умов для інтелектуального,
психічного, фізичного, соціального ставлення особистості);
 Суспільно-педагогічна (встановлення і реалізація зв’язків закладу
з організаціями, установами, батьківською громадськістю).
Вдосконалення моделі внутрішньої освітньої мережі дасть
можливість:
 формувати
принципово нову особистість,
здатну до
самовизначення, самореалізації та самовдосконалення;
 створювати комфортні умови для навчання і виховання;
 удосконалювати фаховий рівень педагогів, організовувати наукову
роботу;
 вивчати і практикувати інноваційний досвід навчальних закладів;
 популяризувати передовий педагогічний досвід вчителів;
створювати позитивний імідж закладу.
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Кавецький Віктор Євгенович,
Україна,Тернопіль, Тернопільський обласний комунальний
інститут післядипломної педагогічної освіти
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОШ.
В Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021
року наголошується на необхідності створення умов для посилення
професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення
профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів
відповідно до їх особистісних потреб, інтересів і здібностей. Важливу роль
у підготовці школярів до адекватного професійного самовизначення
повинні відігравати загальноосвітні навчальні заклади. Водночас наші
дослідження виявили невисокий рівень готовності педагогічних
працівників ЗОШ до здійснення профорієнтаційної діяльності: чимало
вчителів не знають основних етапів (компонентів) підготовки учнів до
вибору професії та параметрів готовності школярів до професійного
самовизначення, не орієнтуються в питаннях координації організаційних
питань профорієнтації молоді. Педагогічні працівники проводять окремі
профорієнтаційні заходи, що не становлять цілісної системи з підготовки
учнів до вибору фаху.
Тож
важливо сформувати в шкільних
профорієнтаторів (вчителів-предметників, класних керівників, практичних
психологів, соціальних педагогів) високий рівень готовності до
профорієнтаційної діяльності в ЗОШ.
Чимало сучасних вітчизняних вчених проводять наукові розвідки в
царині професійної орієнтації. Так, Н. Ларіна, дослідила особливості
управління
професійною
орієнтацією
старшокласників
у
загальноосвітньому навчальному закладі[4], В. Вострікова визначила
педагогічні засади професійної орієнтації старшокласників у навчально –
виховному процесі [1], О.Джура окреслив роль освіти в системі факторів
професійного самовизначення особистості [2], Л. Куліненко
проаналізувала модульний підхід до профорієнтаційної роботи як
складової частини педагогічної системи [3]. Водночас залишається
недостатньо висвітленою проблема підготовки вчителів, працівників
соціально-психологічної служби до системної профорієнтаційної
діяльності з учнями. Тож важливо сформувати відповідні
профорієнтаційні компетентнтності в педагогічних працівників, які будуть
виступати в ролі профконсультантів. З цією метою було опрацьовано
модель роботи з шкільними профорієнтаторами. Вона містить такі модулі:
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Модуль 1. Теоретичні основи професійної орієнтації: нормативно –
правова база профорієнтації; компоненти (етапи) профорієнтації;
вітчизняний і зарубіжний профорієнтаційний досвід.
Модуль 2. Інформаційне забезпечення профконсультантів: динаміка
розвитку сучасного ринку праці; соціально – професійні орієнтири
школярів; основи класифікації професій; професійно – важливі якості
фахівця; модель взаємодії ЗОШ з іншими інституціями соціалізації молоді.
Модуль 3. Методика роботи з профорієнтаційною програмою: модель
профорієнтаційної діяльності в школі; координація профорієнтаційної
діяльності педагогічних працівників; форми і методи профорієнтаційної
роботи з оптантами; особливості діяльності з батьками оптантів;
параметри готовності учнів до професійного самовизначення.
Модуль
4.
Формування
професійної
компетентності
профконсультантів: технологія проведення профорієнтаційних заходів;
методика
проведення
попередньої
профдіагностики;
алгоритм
профконсультації; організація роботи з професіографічними матеріалами,
особливості проведення активізуючих профорієнтаційних методик.
Важливо сформувати в педагогічних працівників розуміння
необхідності комплексного підходу до проблеми підготовки молоді до
адекватного вибору напряму трудової діяльності. Тож передбачено
оволодіння шкільними профконсультантами методикою системної
профорієнтаційної діяльності: опанування програмою профорієнтаційних
заходів, озброєння педагогічних працівників основними формами і
методами профорієнтаційної роботи, засвоєння ними технології
налагодження партнерської взаємодії усіх інституцій соціалізації молоді
тощо.
Оскільки, при підготовці школярів всіх вікових періодів до
професійного самовизначення планується застосування ділових ігор,
групових занять, то з педагогічними працівниками передбачається
проведення тренінгових занять, що включатимуть профорієнтаційні ігри, а
також вправи, спрямовані на розвиток професійно важливих якостей самих
профконсультантів.
Розроблену модель розглядаємо як один з варіантів формування
високого рівня готовності педагогічних працівників до комплексної
профорієнтаційної діяльності в ЗОШ. Перспективи вбачаються у створенні
цілісної системної моделі профорієнтаційної діяльності усіх інститутів
соціалізації особистості (загальноосвітніх закладів, закладів позашкільної
освіти, підрозділів служби зайнятості, мережі центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді та ін.) з підготовки особистості до ефективного
професійного самовизначення.
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Жизномірська Оксана Ярославівна,
м. Тернопіль Тернопільський обласний комунальний інститут
післядипломної педагогічної освіти
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО
ПРОЦЕСУ САМОСТВЕРДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ
ВИКЛИКІВ
В умовах сьогодення перед освітою постають завдання підготовки
нового покоління до особистісних та професійних звершень, життєвого
самовдосконалення та самозростання. На сьогодні, значно розширюється
спектр надання освітніх послуг, зміст якості освіти, використання
інноваційних технологій, що в свою чергу спонукає сучасного вчителя до
«вибудовування» власної стратегії у розвитку професійного «Я». Перед
педагогами освітніх навчальних закладів щоразу ставляться все нові й нові
вимоги до якості викладання дисциплін, що іноді викликає у них певні
хвилювання.
Нестабільна соціально-економічна ситуація сьогодення та освітні
реформи суттєво та цілеспрямовано налаштовують сучасного вчителя до
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переоцінки власного «Я», особистісних цінностей та можливостей, а також
розуміння того, що варто переходити на новий формат спілкування та
співпраці з учнями різного віку, а саме «дорослий-дорослий», а не
«дорослий-дитина».
Виходячи з цього, особистість педагога повинна вміти ставити перед
собою певні вимоги, які сприятимуть професійному зростанню:
- надання фахової допомоги учням, батькам, колегам та іншим особам,
які цього потребують;
- налагодження психоемоційного контакту з учнями різного віку;
- управління поведінкою учасників навчально-виховного процесу;
- партнерське спілкування вчителя з учнями;
- моделювання різних життєвих та шкільних ситуацій та вміння їх
аналізу й вирішення;
- вміння проявляти емпатійне й толерантне ставлення до вихованців
та значущих дорослих;
- рефлексивне бачення педагога тощо [ 1, 2, 4, 5 ].
Вважаємо, що значущою складовою професійного самовдосконалення
та управління людськими ресурсами є процес самоствердження. З нашої
точки зору, самоствердження особистості вчителя – це стійке прагнення до
саморозкриття, самоцінності, самоповаги та самореалізації особистісних
потенціалів до досягнення бажаних результатів у різних соціальних
взаємодіях. З психологічної точки зору, процес самоствердження
корелюється з такими значущими термінами особистості як самооцінка,
самоповага,
саморозуміння,
самосприйняття,
самоцінність,
самоздійснення.
У процесі контент-аналізу можна зазначити, що педагоги можуть
перебувати на певному рівні власного самоствердження:
- високий – вчителі гідно відстоюють власне «Я», приймають
конструктивні рішення; здатні до професійного та особистісного
саморозкриття; у спілкуванні з колегами, учнями, батьками демонструють
позитивні комунікативні навички; презентують прояви до співпраці та
співтворчості; почуваються впевнено та самодостатньо в педагогічному та
учнівському колективах;
- середній – вчителі здійснюють самостійні, конструктивні вибори
завдяки переконанню інших (колег, адміністрації, батьків); з одного боку
саморозкриття пронизане емпатійністю, а з іншого – помірною
конфліктністю, роздратованістю; у спілкуванні з іншими користуються
повагою та авторитетом або навпаки зневагою, нерозумінням; з одного
боку, можуть демонструвати стійку позицію до певних труднощів, а з
іншого – презентувати упереджене ставлення; дотримуються власної
«лінії» у спілкуванні з учасниками навчально-виховного процесу;
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- низький – вчителі не намагаються приймати самостійні рішення;
виникають почуття сумніву та вагань; саморозкриття здійснюється через
прояви егоцентризму; у спілкуванні з іншими демонструють напружені
комунікативні навички; визнаються лише деякими колегами, батьками,
учнями; невпевнені в собі; складно володіють аудиторією учнів, батьків,
колег тощо.
Переконані, що в контексті сучасних викликів та загроз особистість
педагога має бути психологічно готовою до труднощів у самоствердженні
власного «Я» та «Я- інших» (учнів, батьків, колег та ін.), оскільки варто
пам’ятати, що прояви самоствердження, зокрема в учнів різного віку
мають свої особливості, що безпосередньо впливають на їх успішність та
міжособистісну взаємодію з учителями. Вважаємо, що сучасний педагог
повинен бути внутрішньо спрямований до будь-яких змін, а також уміти
проявляти стресостійкість, «інноваційність», емпатійність й певною мірою
відчувати власну самодостатність. Саме такого вчителя очікують бачити
сучасні учні із загальноосвітніх навчальних закладів, що водночас
засвідчує про становлення самоствердження як стійкого прагнення у
професійному та особистісному вимірі.
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Яковчук Тетяна Іванівна,
методист районного методичного кабінету
управління освіти, молоді та спорту
Шепетівської РДА Хмельницької області
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Свого часу К.Ушинський писав: "...у вихованні все повинно
ґрунтуватися на особистості вихователя, тому що виховна сила
виливається тільки з живого джерела людської особистості. Ніякі статути
і програми, ніякий штучний організм закладу, як би хитро він не був
придуманий, не може замінити особистості в справі виховання". Ці слова
залишаються актуальними й нині, особливо в умовах переходу
загальноосвітньої школи на нові Державні стандарти.
Які нові якості повинен мати педагог?
По-перше, він повинен бути підготовлений до нової професійної ролі.
Мова йде про те, що він не може вже бути абсолютним носієм знань. Він
не може бути наглядачем за учнем. Це людина, яка супроводжує процес
самопізнання і саморозвитку дитини, готова до змін, відкрита до
інноватики.
Основна роль учителя української мови та літератури сьогодні – не
лише дати певну суму знань з мови та літератури учневі, а й навчити його
вчитися, самостійно здобувати знання, застосовувати їх на практиці, тобто
формувати компетентності як загальну здатність, що базується на знаннях,
досвіді та цінностях особистості.
По-друге, учитель повинен бути готовим до сучасної соціальної ролі,
тобто формувати самодостатню людину, конкурентноспроможного
фахівця.
Окрім того, учитель повинен бути готовим до професійних технологій,
до нових технологій навчальної діяльності. Це, безумовно, інформатизація,
комп'ютеризація.
На основі розробок вчених, власному досвіді роботи з педагогічними
кадрами, проведення відстеження та оцінки ступеня сформованості
професійної компетентності педагогів ми створили модель учителяноватора, узагальнили роботу методичного кабінету з підвищення
професійної компетентності вчителя, бо, як сказав А. Барбюс «школа —
це майстерня, де формується думка підростаючого покоління», а
методичний кабінет – це майстерня, де формується вчитель.
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Отож визначили провідну проблему, на розв’язання якої спрямована
методична робота з учителями-філологами: підготовка та становлення
сучасного педагога, наділеного такими професійними компетентностями,
що забезпечують високий рівень та результативність педагогічної
діяльності, формування готовності вчителя до роботи в умовах змін.
Вирішити цю проблему допомагає продумана організація методичної
роботи на діагностичній основі та різноманітних моніторингових
дослідженнях, в основі якої інтерактивна співпраця всіх учасників нвп.
Саме тому вся методична робота ґрунтується на таких основних засадах:
- Теоретичний блок: зміст предмета, досягнення науки, педагогіки,
психології
- Методичний блок: методика
- Інформаційний блок: огляд літератури, методичні рекомендації
- Креативний блок: виконання творчих завдань, авторських проектів
- Рефлексивний блок: що вдалось зробити, що пропонуєте змінити
- Релаксаційний або естетичний блок: використання музикотерапії,
поезії, живопису, проведення літературо – музичних частин „Світ моїх
захоплень”, презентація збірок віршів членів МО, їх учнів, виставки тощо
- Стимулюючий блок: нагородження та заохочення
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А навчання педагогів базується на практичних методах і побудоване
за схемою:
Потреба

мотив

умови
реалізація

результат

рефлексія

Це дає можливість методичній роботі бути гнучкою, чіткою,
оптимальною.
Провідними у методичній роботі є форми, засновані на принципах
взаємодії педагогів, форми, що спонукають вчителів постійно
удосконалювати свою майстерність, творчо застосовувати надбання
передового педагогічного досвіду, досліджувати свою роботу і роботу
своїх колег. Розглянути детальніше ці форми роботи я пропоную через
проект «Інноваційні форми методичної роботи як засіб удосконалення
професійної компетентності педагогів в умовах впровадження нового
Державного стандарту», адже у методичній роботі практикую проектний
підхід, що дає змогу досягти триєдиної мети: згуртованість педагогів на
основі спільної діяльності; інтенсифікація процесу вдосконалення
педагогічної майстерності; формування дослідницьких навичок.
Готуючи проект, перш за все чітко визначила його мету та, виходячи
з мети, основні завдання. Система методичної роботи, спрямована на
реалізацію завдань проекту, базується на кількох основних аспектах і
проходить такі етапи:
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На перших двох етапах вивчено мотиваційну сферу діяльності
педпрацівників,
мету
вдосконалення
педмайстерності,
рівень
професіоналізму вчительських кадрів, їх відношення до самоосвітньої
діяльності, до впровадження нового Держстандарту, нових програм,
бажання, можливості, здібності, рівень знань учнів, інтерес до вивчення
української мови та літератури, рівень володіння компетентностями,
уміння творчо використовувати набуті знання, особистісний ріст кожного,
діагностовано
запити
педагогів
щодо
впровадження
нового
Держстандарту, нових програм, розроблено концептуальні основи. З
вчителями проведено конференції «Модернізація викладання предметів
суспільно-гуманітарних дисциплін в світлі реалізації національної
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр», «Формування
ключових компетентностей школярів відповідно до нових державних
стандартів. Проблема наступності. (дошкільна освіта, початкова освіта,
базова освіта)» (показую збірки матеріалів конференції), що сприяли
глибокому вивченню змін в освіті, нового Державного стандарту.
Основною діяльністю на когнітивному етапі було прогнозування і
проектування результатів діяльності, спрямованої на підвищення рівня
професіоналізму, розвиток творчих здібностей, потреби у самопізнанні,
самоудосконаленні, самореалізації в творчій діяльності, пов’язаної з
впровадження нового Держстандарту, нових програм. На даний час
реалізація проекту проходить практичний етап, що буде продовжуватися
аж до 2017 року. Чому в проекті виділено основні аспекти, бо кожен
навчальний рік розпочинається з певного вивчення нового, адже йде
поетапне впровадження нових навчальних програм, а аспектний підхід до
системи методичної роботи дозволяє зробити її оптимальнозбалансованою. Тож зупинюсь детально саме на кожному аспекті зокрема.
Діагностично-мотиваційний аспект. Головне його завдання – аналіз
рівня підготовки вчителів, їх якісного складу, вивчення запитів педагогів
щодо впровадження Держстандарту та нових програм у 6 класі. Серед
форм роботи хочу виділити методичний десант, коли на місці вивчаються
запити вчителя і відразу ж надається допомога. До цієї форми роботи
залучаю методичний актив.
Організаційно-теоретичний аспект передбачає організацію роботи
координаційної ради, навчання методичного активу, теоретичне вивчення
тих чи інших питань впровадження нових навчальних програм. Форми
роботи різноманітні. Зупинюсь на деяких: методична студія, методична
сесія та теоретичний випереджуючий семінар. Так, проводячи засідання
методичної студії, ми глибоко вивчаємо особливості нової навчальної
програми, порівнюємо нову і стару програму. Тут же на занятті вчителі
отримують завдання підготувати календарні плани за новою програмою та
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визначити коло питань, які варто розглянути. Детальніше вивчення цих
питань відбувається на методичних проблемних діалогах та теоретичному
випереджуючому семінарі. Так, ми вже провели два заняття теоретичного
випереджаючого семінару, де розглядались підходи до вивчення
нововведених тем курсу української літератури. Взагалі ця форма роботи
досить ефективна, адже у навчальній програмі завжди є теми, які досить
складні для вивчення, а ТВС допомагає визначити складні питання теми та
ефективні підходи, методи, прийоми щодо їх вивчення. Методична сесія –
своєрідний звіт вчителя на знання нормативно-правових документів,
нового змісту в освіті, тощо.
Методично-діяльнісний аспект, мабуть, найголовніший з аспектів, бо
саме тут формуються компетентності вчителя. Поле діяльності методичної
служби тут надзвичайно широке. Наприклад, тренінг з фаху. Ця форма
роботи спрямована на удосконалення практичних навичок вчителя.
Проведено тренінг з фаху з проблеми виразного читання, використання
методів ейдетики, зараз проходить цикл занять з проблеми формування
компетентностей.
Методичний практикум. Плануючи заняття практикуму, обираю одну
проблему і розділяю її на підпитання, що служать темою кожного окремого
заняття. Так, наприклад, проведено МП ««Формування у педагогів нових
функцій у навчально-виховному процесі відповідно до нового
Держстандарту». Теми занять: Створення умов для прояву самостійності,
творчості, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у
нього мотивації безперервної освіти (Формування у педагогів функції
сприяння навчанню); Проектування спільно з учнем індивідуального
освітнього маршруту на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін та у
позакласній роботі (Формування у педагогів функції проектування);
Координація діяльності суб’єктів освітнього процесу на уроках суспільногуманітарних дисциплін та у позакласній роботі (формування
управлінської функції)
Надзвичайно ефективною формою роботи є лабораторія невирішених
проблем. У 2014-2015 н.р. ми визначили проблему формування читацької
культури школяра.
Тренінг тематичного призначення: проблема - нові підходи до
організації НВП. Цикл занять: Навчально-розвивальний потенціал
освітнього середовища; Контрольно-оцінювальна діяльність учителя;
Уміння учнів учитись як ключова компетентність шкільної освіти.
У методичній роботі більше практикуються нетрадиційні форми з
використанням інтерактивних методик (методичні проблемні діалоги,
методичний десант, дискусійний клуб, дидактична майстерня-лабораторія,
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фестиваль педагогічної творчості, панорама творчих знахідок), які
забезпечують:
залучення кожного до вирішення творчих задач;
оптимізацію діяльності, міжособистісних відносин, що
сприяло створенню механізмів саморегуляції;
більш продуктивне, мотивоване оволодіння засобами
виконання нової діяльності.
Основною формою роботи є тренінгова, оскільки це форма
проблемного навчання, орієнтована на відпрацювання й закріплення
ефективних моделей поведінки, максимально активну участь слухачів,
взаємообмін досвідом та використання ефективної взаємодії.
У ході роботи виявлено умови ефективного функціонування науковометодичної системи розвитку педагогічної майстерності вчителя
української мови і літератури в просторі впровадження нового державного
стандарту, зокрема:
1)
вимоги суспільства й освіти до професійної підготовки
словесника-майстра, модернізація мовно-літературної освітньої галузі та
нормативно-правової бази, яка регламентує зміст мовно-літературної
освіти;
2)
інноваційні аспекти розвитку професійної майстерності
вчителя української філології в умовах оновленого мовно-літературного
простору;
3)
вдосконалення знань і навичок як учителя, так і учня;
4)
створення творчого наукового простору для прогресивного
розвитку педагогічної майстерності словесника;
5)
наявність індивідуальних траєкторій розвитку професійної
майстерності вчителя-філолога з урахуванням його запитів, професійнофахових та індивідуально-особистісних потреб, професійного й
соціального досвіду, стилю мислення і навчання;
6)
розробка інноваційного науково-методичного супроводу
професійного навчання й формування педагогічної майстерності вчителя
української
мови
й
літератури
в
науково-методичному,
експериментальному, інформаційно-комунікаційному, моніторинговому
та психолого-мотиваційному напрямах;
7)
здійснення моніторингових досліджень.
Ці умови враховуємо щодо організації підготовки вчителя до роботи
за новими програмами в 6 класі, зараз уже в 7 класі відповідно до
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
Отже, така модель науково-методичної роботи з педагогічними
кадрами побудована з урахуванням оновлення змісту діяльності,
інноваційних форм, методів і механізмів взаємодії із загальноосвітніми
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закладами, органами управління освітою, організаціями та установами. В
основу оптимізації процесу побудови цієї моделі покладені методичні
принципи (комплексності, взаємозв’язку, системності, конкретності,
мобільності) та принципи андрологічного навчання (самостійності,
індивідуалізації, елективності, інтерактивності, мотивації та розвитку
творчого потенціалу особистості).
Якісне використання даних принципів забезпечує інноваційну
спрямованість науково-методичної роботи, особистісно орієнтовану
підготовку педагога до творчої діяльності, фахове зростання учителя як
дослідника, результативність освітньої діяльності.

Рогальчук Оксана Вікторівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи
Корецького НВК «Школа І-ІІ ступенів-Ліцей»
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В
СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (З ДОСВІДУ РОБОТИ
В КОРЕЦЬКОМУ НВК «ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ»)
Анотація. У статті висвітлено особливості адміністративної культури
у навчальному закладі, практичну реалізацію нових управлінських рішень.
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Abstract. The peculiarities of the administrative culture in school, the
practical realization of new administrative decisions are reviewed in the article.
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culture, administrative decisions.
В умовах глибоких соціальних, духовних та економічних зрушень,
прискорення прогресу знань і вмінь, реформування системи освіти сприяє
розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства,
розвитку її талантів, здібностей, задоволенню різноманітних освітніх
потреб, забезпеченню пріоритетності загальнолюдських цінностей,
високих моральних якостей.
Забезпечення цих умов залежить від педагога, керівникапрофесіонала, здатного вільно орієнтуватися в соціальних і природних
умовах, розуміти особливості розвитку культури, усвідомлювати роль і
місце освітніх процесів, систем у світовому культурному просторі,
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поєднувати глибокі теоретичні знання й практичну реалізацію цих
процесів, пов’язувати власний рівень загальної культури із системою
знань, умінь, мотивів та цінностей управлінської діяльності.
Модернізація управління освітою передбачає запровадження нової
етики управлінської діяльності, що базується на принципах взаємоповаги,
позитивної
мотивації;
впровадження
новітніх
інформаційних
комп’ютерних технологій; підвищення компетентності управлінців усіх
рівнів. Підготовка і професійне вдосконалення педагогічних працівників є
важливою умовою модернізації освіти на сучасному етапі її розвитку.
Освітянській спільноті разом з громадою треба формулювати нову
місію і стратегічні плани, вибудовувати нові стратегії, зокрема лідерські
стратегії розвитку особистості – плекання вільних духом, неповторних й
унікальних громадян нашої держави; реалізовувати нові організаційні
стратегії на суспільно-значущих загально організаційних цінностях із
урахуванням та дотриманням особистісних цінностей кожної людини.
Акцентуючи увагу на нових завданнях, що постали перед
адміністрацією навчального закладу, нині доводиться розв’язувати
проблеми деструктивного зовнішнього впливу на дітей і створювати
бажану доброзичливу, домашню атмосферу спокою та душевної рівноваги,
підтримувати дух команди і довіри в колективі, гідно приймати
взаємоузгодженні та спільні рішення, брати на себе відповідальність за
долі підлеглих, тобто швидко реагувати, адаптуватися до нових вимог
соціуму.
Адміністративна культура керівника – це, перш за все, культура
ведення документації. Керівник має знати: вимоги до ведення
документації; методи та етапи розробки управлінських рішень; види і
форми контрольної звітності; методи і форми проведення контролю.
Уміння керівника виявляються у вмінні готувати документи за
результатами
вивчення
стану
роботи
кадрів;
здійсненні
диференційованого підходу до оцінки роботи кадрів у процесі контролю за
їх діяльністю; контролювати дотримання правил діловодства у закладі;
розробляти нові управлінські рішення; гнучко реагувати на документи;
проводити контроль та здійснювати контрольну звітність.
Високий рівень адміністративної культури зумовлює успішність
професійної діяльності, дозволяє керівнику реалізувати свій особистісний
потенціал в умовах творчої праці. Для закладу освіти високий рівень
адміністративної культури керівника є гарантією успішності навчальновиховного
процесу,
результативності
педагогічної
діяльності,
конкурентоспроможності у сфері освітніх послуг.
Корецький НВК «Школа І-ІІ ступенів-Ліцей» розглядається як
відкрита освітньо-виховна система, яка, з однієї сторони, відчуває вплив
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зовнішнього середовища, а з іншої – здатна цілеспрямовано впливати на
внутрішню реальність.
Фактори, які впливають на освітнє середовище, – це реформи та
модернізація, профільне навчання, варіативність освітніх маршрутів, що
обумовлює внутрішню політику ліцею – розвиток інноваційних процесів,
впровадження
педагогічних технологій та розвиток організаційної
культури.
Завданнями зовнішньої політики для нас є збереження числа учнів, які
навчаються в умовах загостреної конкуренції і формування партнерських
стосунків. Найбільш тривожно нами сприймаються соціальні фактори –
зростання негативних явищ у поведінці молоді, погіршення життєвих умов
великої кількості сімей і демографічний спад.
Своїми сильними сторонами ми вважаємо високий професійний
рівень педагогів, реалізацію програм, авторитет ліцею в районі,
комп´ютерні технології партнерство із вузами. Разом із тим, ми
відзначаємо і труднощі. Це тенденція до скорочення числа учнів, емоційне
вигоряння педагогічних кадрів, ризик навчальних перевантажень,
погіршення здоров’я дітей та педагогів.
У зовнішньому середовищі ми бачимо наступні можливості:
достатньо високий статус ліцею як освітнього закладу.
Загрози зовнішнього середовища: можливе зниження життєвого рівня
учителів, що обмежить затрати на професійний розвиток; ризик плинності
учнів, зниження числа дітей у місті; загострення конкуренції між школами
міста.
Скористатися можливостями ми зможемо, використовуючи
наступні стратегії: просування на зовнішній ринок результатів нашої
дослідницької та експериментальної роботи; зміцнення партнерських
стосунків із закладами освіти і громадськими організаціями, органами
місцевої влади.
Загрози можна знизити: систематично вивчаючи громадську думку
споживачів освітніх послуг, вводячи нові курси, факультативи;
використовуючи ресурс наукового керівництва діяльністю ліцею.
В основу діяльності школи-ліцею покладено чинні законодавчі та
освітні нормативні документи України. Внутрішні нормативні документи,
що регламентують діяльність закладу, це: статут НВК, зареєстрований
Корецькою районною державною адміністрацією; правила внутрішнього
трудового розпорядку, затверджені зборами трудового колективу; типові
документи відповідають чинному законодавству, всім нормативним
документам, що регламентують перебування учнів у закладі освіти.
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Ділова документація ведеться відповідно до вимог Інструкції з
ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах
І – ІІІ ступенів.
У НВК діють рада ліцею, піклувальна рада, профспілковий та
батьківські комітети. Ліцей надає освітні послуги учням незалежно від їх
місця проживання, 48% дітей – із сільської місцевості.
Кількісний склад педагогів – 21, 13 мають вищу категорію, 3 – першу
категорію, 4 – другу категорію, 2 – спеціалісти, 10 – учителів-методистів,
3 – зі званням «старший учитель».
Нова освітня парадигма самореалізації особистості висуває на перший
план потребу у вчителеві, який, взаємодіючи із дітьми на основі
особистісного підходу, створюючи у навчально-виховному процесі
партнерські стосунки, надає вихованцям можливості соціально цінного
вільного самовизначення і самоствердження. Необхідною умовою
виступає професійна компетентність педагога, який поєднує функції
управління і лідера, педагога, вільно і активно мислить, прогнозує
результати своєї діяльності і є гарантом розв’язання поставлених завдань.
Прекрасні можливості для підвищення рівня професійної
майстерності педагогів має методична діяльність, спрямована на успішну
організацію навчально-виховного процесу, систематичну колективну та
індивідуальну діяльність педагогічних кадрів. Сьогодні на вагу золота не
просто виховник чи предметник, чи вичитувач уроків, а педагог-дослідник,
педагог-психолог, педагог-технолог.
Важливими цілями є: навчання кадрів та створення умов для
самоосвіти та саморозвитку. Ми враховуємо реальні запити та інтереси
педагогів і позитивний стиль управління і використовуємо наступні
напрямки моніторингу: управлінська діяльність: психологічний клімат у
колективі, діагностика рівня педагогічної співпраці, ефективність
управління; розвиток особистості учня: моральні орієнтири, вихованість,
пізнавальні інтереси, особливості характеру: інтелект, увага, пам’ять,
мотивація навчальної діяльності, творчість учнів; розвиток особистості
вчителя: рівень диференціації та індивідуалізації у навчанні; створення
умов, що дають педагогу можливість проявити творчість, реалізувати себе
як особистість і як професіонал; розвиток нового педагогічного мислення
і методичної культури педагогів; оцінювання можливостей колективу;
моніторинг професійного зростання педагогів.
Основним механізмом виконання місії закладу є налагоджування
системи партнерства між учнями, батьками та педагогічним колективом, в
основі якого лежать потреби розвитку учнів і включення педагогів у життя
дітей.
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Методична робота будується і проводиться за принципом моніторингу
систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються
інтереси і запити різних категорій педагогів та керівників предметних
кафедр, що допомогло реалізувати основні напрямки методичної роботи в
закладі.
Для вибору оптимального варіанту системи методичної роботи з
педагогічними кадрами ми враховували: завдання, що стоять перед
педагогічним колективом в умовах особистісно орієнтованого навчання;
результати діагностування професійної діяльності педагогів; накопичені
традиції педагогічного колективу; соціально-психологічний клімат в
педагогічному колективі.
Основною організаційною формою колективної методичної роботи є
предметні кафедри, головною функцією яких є ознайомлення педагогів із
сучасним станом і перспективами розвитку освіти, досягненнями
вітчизняної та зарубіжної педагогічної і психологічної науки, передовим
педагогічним досвідом, оновлення знань педагогів зі спеціальності та
суміжних дисциплін, постійне підвищення їхнього загального культурного
рівня, проведення фахової атестації.
У ліцеї діє 5 предметних кафедр: кафедра іноземних мов, фізикоматематичних
дисциплін,
суспільно-гуманітарних
дисциплін,
природничих дисциплін та кафедра класних керівників.
Дотримуючись плану методичної роботи у закладі працює: науковометодична та педагогічна ради, творчі групи вчителів з реалізації
проблемної теми, класних керівників та щодо роботи з обдарованою
молоддю.
Удосконалюючи зміст, форми та методи роботи з вчителями та
працюючи над науково-методичною експериментальною проблемною
темою «Виховання громадянської компетентності учнів» методичною
службою проводяться: засідання атестаційної комісії згідно встановленого
графіка; творчі звіти; виставки атестаційних матеріалів учителів та
класних керівників, «Педагогічна творча майстерня»; тематичні засідання
педагогічної ради: «Моральнозберігаючі технології у навчально-виховній
діяльності», «Компетентісний підхід до виховання патріота-гуманіста»,
«Сучасний урок як засіб формування особистості. Психологічний супровід
сучасного уроку»; моніторингове дослідження «Рівень професійної
компетентності педагогічних працівників»; методичний тиждень «До
вершин професійної досконалості»; практичні методичні заняття:
«Використовую освітні ресурси мультимедійної дошки», «Майстерблогер», «Тестування: проблеми і шляхи подолання», «Портфоліо в
системі роботи педагога»; методична міні-лекція «Методична культура
педагога»;
методична
олімпіада
«Інформаційно-комунікаційна
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компетентність учителя»; педагогічні читання «Науково-педагогічна
школа Дем’янюк Т.Д.»; педагогічна дискусія за «круглим столом»
«Використання Інтернету на уроках: «за» і «проти»»; психологопедагогічний семінар: «Інноваційний потенціал сучасного виховного
процесу»; засідання творчих груп учителів по роботі над проблемною
темою, з обдарованими дітьми, з використання ІКТ; засідання науковометодичної ради згідно встановленого графіку; засідання методичних
кафедр вчителів згідно встановлених графіків; виставка методичної
майстерності кафедр «Творчі лабораторії кафедр»; ліцейний конкурс
«Учитель року»; методичні оперативки; наради при директору; виставки
новинок методичної літератури «Швидка методична допомога».
На базі закладу та досвіду вчителів були проведені районні методичні
заходи: майстер-класи на базі досвіду Рогальчук О.В. для заступників
директорів з виховної роботи з теми «Виховання громадянина-гуманіста в
умовах ліцею»; засідання районної творчої групи з ІКТ з теми
«Підвищення рівня ІКТ-компетентності сучасного педагога»; засідання
Школи молодого психолога «Нормативно-правове забезпечення
діяльності психологічної служби».
Впродовж навчального року педагогічні працівники закладу взяли
участь у: засіданнях комісії Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної
роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у
загальноосвітніх закладах, м. Київ; Х Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Українська культурно-мистецька практика в історичній
ретроспективі», м. Рівне, РДГУ; обласному семінарі-практикумі
керівників
туристсько-спортивних
гуртків;
районному
етапі
Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності працівників освіти
«Учитель року» – робота у журі; семінарі-практикумі вчителів хімії району
з теми «Активізація навчально-пізнавальної діяльності на уроках хімії
засобами хімічного експерименту» з питання «Використання
інтерактивних методів навчання на уроках хімії»; роботі журі обласного
етапу учнівської олімпіади з екології, хімії, англійської мови; роботі журі
обласного етапу учнівських турнірів юних правознавців та юних
географів; районних нарадах та семінарах учителів суспільних дисциплін
з питання організації навчальної та позакласної роботи з історії та
створення блогу вчителя історії.
При управлінні інноваційними процесами в закладі головне місце
відводиться контролю за результатами здійснення навчально-виховного
процесу. На сьогодні критерієм, який визначає реальний рівень навчальних
досягнень випускників, є результати зовнішнього незалежного
129

оцінювання. Адміністрація веде постійний моніторинг успішності наших
випускників.
У школі також проводиться вибірковий контроль за результатами
семестру, цілісний – за результатами навчального року. Проводиться
моніторинг успішності, якості знань учнів, а також якості та
результативності викладання предметів учителями. Результати
моніторингу обговорюються на засіданнях методичних кафедр, нарадах
при директорові. Важливо, що можна побачити не тільки старанність у
навчанні учнів, а й роботу педагога. Контрольні зрізи та державна
підсумкова атестація дають можливість побачити розбіжності в
оцінюванні педагогами учнів.
Система методичної роботи покликана задовольняти, в першу чергу,
потреби розвитку навчального закладу в інноваційному просторі, а також
інтереси педагогічного колективу в підвищенні свого фахового рівня
відповідно до сучасних вимог психолого-педагогічної науки, сприяти
розвитку творчого потенціалу вчителів.
Щоб уможливити адміністрації здійснювати диференційований підхід
до роботи з різними категоріями вчителів, апробувати різні підходи до
створення системи діяльності кафедр, які б знизили розрив між рівнями
методичної майстерності вчителів, ми проводимо моніторинг педагогічної
майстерності.
Із 2010 року в Корецькому НВК «Школа І-ІІ ступенів-Ліцей»
проводиться психодіагностичне дослідження серед педагогів і членів
адміністрації, направлене на вивчення: особливостей соціальнопсихологічного клімату колективу; оцінки професійної компетентності
вчителів, вихователів та адміністрації; психоемоційного стану; орієнтації
професійної діяльності; характерологічних рис; особливостей керування
дитячим колективом.
Дослідження проводилося за допомогою методик:
 «Професійний портрет вчителя»;
 модифікована
методика
оцінки
атмосфери
колективу
А.Ф. Фідпера;
 експрес-методика А.Ю. Шалито, а також використовувалися
критерії оцінювання професійних якостей за принципом шкали
самооцінки Рембо-Рубінштейн, У психодіагностиці досліджуються
особливості професійної самооцінки членів педагогічних колективів,
суб’єктивне відношення людини до себе. Всі учасники мають позитивне
ставлення до себе. Це свідчить про самоповагу, самосприйняття себе як
особистості, як носія позитивних, соціально бажаних характеристик,
задоволеність собою як професіоналом.
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Виявлено адекватний рівень співвідношення результатів оцінювання
якостей керівників закладу та їх самооцінки.
За допомогою аналізу діагностичної карти методичної діяльності
виявлено, що найбільш напружені зони в діяльності вчителів – це
диференційоване навчання, а також розробка та впровадження нових
технологій навчання. Для вирішення проблем, які виникають, введений
психолого-педагогічний семінар, який надає можливість не тільки
отримати теоретичні знання з теми, але й випробовувати нові методи і
форми роботи.
Такий засіб практичної роботи знизив рівень проблем, які потребували
допомоги у вирішенні, додав педагогам впевненості для застосування
нових форм діяльності у викладанні предмету і у виховних заходах, став
одним із факторів педагогічної майстерності в цілому.
В результаті прийшли до висновку, що можна розділити педагогів на
4 групи: 1 – педагоги, що хочуть і вміють творчо працювати, 2 – педагоги,
що хочуть творчо працювати, але мають труднощі в роботі, 3 – молоді
вчителі-початківці, 4 – вчителі, які працюють формально, не вміють і не
бажають працювати творчо.
Однією з найважливіших управлінських функцій керівника школи є
організаторська діяльність. Можна зібрати змістовну інформацію,
здійснити глибокий педагогічний аналіз, скласти план роботи, але все це
не буде результативним, якщо не забезпечити відповідної організації.
Ефективність діяльності керівника певною мірою залежить від
своєчасності прийняття й реалізації управлінських рішень.
Управлінське рішення – це знаходження оптимального варіанта дій
керівника, який сприяє розв’язанню педагогічної проблеми та досягненню
поставленої мети (Додаток 1).
1. РЕЙТ ИНГОВА СИСТЕМА
Одним із мотиваційних факторів стимулювання навчально-виховної
діяльності учнів та самоосвітньої діяльності учителів ліцею є рейтингова
система. Вона сприяє стимулюванню самоосвітньої діяльності і, як
наслідок, підвищує результативність педагогічної діяльності.
Рейтингова система оцінки діяльності учнів – інструмент управління
навчальним та виховним процесом, який передбачає ранжування учнів за
результатами їх персональних досягнень в навчальній, науковій,
громадській, спортивній, мистецькій та інших видах діяльності.
Використання рейтингу спрямоване на вирішення основних завдань:

підвищення мотивації учнів до активної й рівномірної
навчальної та наукової роботи протягом навчального року із засвоєння
фундаментальних основ наукових знань і вмінь;

удосконалення планування та організації освітнього процесу за
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допомогою збільшення ролі індивідуалізації і диференціації навчання;

упорядкування системи контролю знань, умінь і навиків;

отримання диференційної й різнобічної інформації про якість і
результативність навчання;

заохочення до занять спортом, культурно-масовою та іншими
видами суспільно-корисної діяльності;
Загальне керівництво формуванням рейтингу здійснює рада ліцею.
Рейтинг складається з наступних блоків:
Блок 1. Навчальна робота
середній бал навчальної успішності учня (за підсумками двох
семестрів);
 рівень володіння іноземною мовою;
 результати атестації (за результатами проміжних атестацій протягом
останнього семестру).
Блок 2. Наукова робота
 участь в роботі ліцейного товариства «Еврика»;
 участь у наукових конференціях, семінарах та конкурсах;
 участь в роботі МАНум;
Блок 3. Участь у діяльності органів учнівського самоврядування
Блок 4. Культурно-масова діяльність
Блок 5. Спортивно-масова діяльність
Рейтингові оцінки заносяться до залікової учнівської книжки (у
профільних 10-11 класах) та до табелів успішності.
2. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН
Із метою розвитку інтелектуальних здібностей учнів, контролю знань
із базових предметів, підвищення мотивації учнів до процесу навчання,
відбір команди учнів для участі у ІІ етапі всеукраїнських олімпіад із
базових дисциплін у НВК проводиться щорічно інтелектуальний
марафон (альтернатива шкільних олімпіад).
Керівники кафедр здійснюють організаційно-методичне забезпечення
проведення інтелектуального марафону (затвердження змісту завдань на
засіданнях кафедр), учителі – забезпечують якісну підготовку учнів до
інтелектуального марафону, організацію та координацію проведення
інтелектуального марафону згідно з розкладом (Додаток 2.). До
проведення марафону залучаються батьки та представники громадськості.
За результатами інтелектуального марафону визначаються переможці,
оформляються протоколи та виводиться навчальний рейтинг.
3. ДЕНЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ОСВІТИ
З метою формування в учнів мотивації до навчання, інтересу до
отримання знань, ключових компетенцій особистості, розвитку
пізнавальної активності та навичок колективної творчої діяльності,
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усвідомлення того, що навчання ефективне тоді, коли приносить радість,
щороку у ліцеї проводиться день альтернативної освіти (Додаток 3).
Учні отримують нові знання від працівників центру зайнятості,
прокуратури, МНС, фіскальної служби та казначейства. Вони мають змогу
ще раз перевірити свою готовність до вибору майбутньої професії.
Старшокласникам розповідають про профінформаційні послуги служби
зайнятості та професії, які актуальні на ринку праці України.
Крім того, розклад альтернативних занять насичений естетичними
уроками (Урок вальсу, Урок краси, Урок музики та художнього
мистецтва), екологічними (Екологічна стежка Кореччини, Мандруючи
рідним краєм, Ландшафтний дизайн), спортивно-туристичними (Урок
футболу, Урок надзвичайних ситуацій, Урок спортивного туризму) тощо.
Учні отримують навички, які стануть їм у пригоді за межами ліцею.
4. ДЕНЬ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПЕРЕРВ
Ще одним управлінським навчально-виховним проектом є проведення
у закладі Дня альтернативних перерв. Перший досвід організації мав такий
успіх та активний вияв колективної творчої діяльності, прояв креативності
кожного учня, що за рішенням ради ліцеї ДАП (день альтернативних
перерв) внесли у річний план НВК. У цей день, коли уроки тривають 10
хвилин, а перерви 45, учні стають учасниками психологічних тренінгів,
рольових ігор, турнірів істориків, географів, шахів та шашок, відвідують
караоке-студію, вивчають українські народні танці, традиції європейських
країн.
На реалізацію вищевказаного формується збірник методичних
матеріалів з проблеми мотивації навчальної діяльності, систематизується
процес навчання педагогів, реалізується система корпоративних заходів,
які працюють на згуртування педагогічного колективу.
Ці заходи сприяють розвитку організаційної культури, підтримують
традиції, підвищують згуртованість і сприяють вирішенню як задач
внутрішнього розвитку, так і завдань інформування споживачів про якість
ліцейського освіти.
Наш ліцей – сучасний освітній заклад, що дає якісне
конкурентоспроможну освіту. Це положення неодноразово підтверджено
історією перемог наших учнів і педагогів. Але це підтверджується також і
тим, що ми не стоїмо на місці у своєму розвитку. Ми не ігноруємо
виникаючих труднощів, а консолідовано вирішуємо завдання, які ставить
перед нами час.
Свій меседж споживачам освітніх послуг ми доносимо через зовнішні
атрибути – буклети, ручки, календарі, відеоролики, банери, запрошення на
традиційні заходи. Але крім цього ми формуємо освітній простір, що
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володіє інноваційним потенціалом, використовуємо перспективні
технології і методики, розвиваємо власний досвід.
Ми орієнтуємося на чесну промоцію і віримо, що досягнемо основного
завдання – просування ідеї про добру освіту як відповідальності людини
перед собою і суспільством.
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Додаток 3
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ У КОРЕЦЬКОМУ НВК «ШКОЛА-ЛІЦЕЙ»
03.10.2014 РОКУ
7

8

9

10 А

10 Б

11 А

11 Б

1
8.3
0

УРОККІНОЗАЛ
класний
керівник
(уроки
гарного
настрою)

УРОК
АНГЛІЙСЬ
КОГО
ГУМОРУ
Мосійчук
І.О.

ПОДАТК
ОВИЙ
УРОК
Податкова
інспекція

ОСНОВИ
ПРАВОЗН
АВЧИХ
ЗНАНЬ
Прокурор

«ХОЧЕТЕ
ЯБЛУКО?
»
Бондарчу
к Я.А.,
економіст

КАЗНАЧЕ
ЙСЬКА
СЛУЖБА
Гальчук
Г.М.
начальник
казначейст
ва

2
9.1
0

ЛАНДША
ФТНИЙ
ДИЗАЙН
Рогальчук
О.І.

УРОК
НАДЗВИЧ
АЙНИХ
СИТУАЦІ
Й
начальник
служби НС
УРОК
ХУДОЖН
«РОБИМО,
Є
ЩО ХОЧЕ
ЧИТАННЯ
КЛАСНИЙ
Пшебільсь
КЕРІВНИК
ка В.М.
»
Кадлубовсь
ка І.В.
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ВИДІВ СПОРТУ
Кречмаровський О.І.

УРОК
ФУТБОЛ
У
Ковальчук
Д.М

ОСНОВИ
СПОРТИВ
НОГО
ТУРИЗМУ
Кречмаров
ський О.І.

ЕКСКУРС
В
ІСТОРІЮ
Мархальч
ук Н.Р.

УРОК
ПРОФОРІЄ
НТАЦІЇ
Кречмаровс
ька М.В.
спеціаліст
Служби
зайнятості
населення
ПОДАТКО
ВИЙ УРОК
Боровець
Т.А.

УРОК
РЕКОРДІ
В
Ковальчук
Д.М.

ФІЗИКА
АНТИЧНО
ГО СВІТУ
Цюра О.А.

УРОК
ВАЛЬСУ
Рогальчук
О.В.

УРОК
АНГЛІЙС
ЬКОГО
ГУМОРУ
Мосійчук
І.О.

УРОК
«РОБЛЮ,
ЩО
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Павленок Лариса Віталіївна,
завідувач Сарненського дошкільного навчального закладу № 6
«Казка» Сарненської районної ради
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАВІДУВАЧА
ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
"Хто володіє інформацією - той володіє світом".
Натан Ротшильд
Сьогодні в Україні особистість, освіту, інформацію й теоретичне
знання визнано стратегічними ресурсами та найістотнішими цінностями.
Стратегія розвитку національної системи освіти має формуватись
адекватно сучасним інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам
переходу до постіндустріальної цивілізації, чим забезпечити стійкий рух і
розвиток України у першій половині ХХІ століття, інтегрування
національної системи освіти у європейськийі світовий освітній простір. У
нормативно - правових документах чинного законодавства констатовано,
що для реалізації інтелектуального потенціалу нації та міжнародної
конкурентоспроможності держави рівень комп’ютерної та інформаційної
грамотності, впровадження сучасних ІКТ в управління соціальною сферою
є недостатнім. Серед національних пріоритетів державної освітньої
політики
інформатизації
визначено
необхідність
створення
інфраструктури, інформаційних ресурсів, інформаційних технологій,
інформаційних систем, автоматизованих баз даних і використання засобів
ІКТ з метою забезпечення вільного доступу до ресурсів комп’ютерних
мереж, які детермінують зміст і структуру, вибір форм, методів, засобів і
технологій управління в закладах освіти. Однак, невирішеною залишається
не лише проблема недостатнього розвитку інформаційних ресурсів,
інформаційних технологій, інформаційних систем управлінського
призначення, а й повільного їх впровадження у практику управління
навчальних закладів через недостатню готовність більшості керівників до
здійснення інформаційної діяльності.
Ефективність управління навчальним закладом значною мірою
визначається
професійною
кваліфікацією,
управлінською
та
інформаційною культурою керівних кадрів. Вітчизняні та зарубіжні вчені
додержуються думки, що соціальні зміни й інформаційні збудження
найбільше впливають на організацію навчально - виховного процесу в
навчальних закладах. За сучасних умов виробництва засобів
інформатизації та ІКТ набувають суттєвих інноваційних і модернізаційних
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змін й елементи класичної адміністративно – функціональної моделі
управління в освіті. За оцінкою вчених інформаційна діяльність є
складовою управлінської, зміст якої виходить за межі педагогічних знань і
потребує опанування керівними кадрами навчальних закладів
інформаційним менеджментом, соціальною та правовою інформатикою.
Сьогодні ефективне функціонування навчального закладу залежить
від уміння адміністрації навчального закладу здійснювати оперативний
аналіз ситуації, своєчасного її коригування та оптимального прийняття
управлінського рішення. Час вимагає змін ще й у характері інформаційнокомунікаційної взаємодії та зв’язків між усіма суб’єктами управління,
появі нових вимог до професійної діяльності керівного складу навчального
закладу, до рівня сформованості у них інформаційної компетентності.
Інтернет та інформаційно-комунікаційні технології займають
особливе місце в сучасному світі. Навички володіння комп'ютером,
використання інформаційних та комунікаційних технологій у
повсякденній роботі, уміння використовувати можливості мережі Інтернет
- така реальність сьогоднішнього дня.
Щоб орієнтуватися у наростаючих інформаційних потоках, сучасний
керівник дошкільного навчального закладу повинен вміти
отримувати, обробляти і використовувати інформацію за допомогою
комп'ютерів і сучасних засобів зв'язку. Ефективність управлінської
діяльності багато в чому визначається рівнем підготовки керівних та
педагогічних кадрів. Якщо завідувач закладу сам використовує
інформаційні технології в управлінні і глибоко усвідомлює необхідність їх
впровадження в освітній процес, то педагогічний коллектив сприймає ці
нововведення значно швидше і легше, намагається їх реалізувати з
максимальною ефективністю. Особисто я перед інтенсивним
впровадженням ІКТ у навчально-виховний процесс дошкільного закладу
опановую ці технології сама і на власному прикладі старюсь довести
коллективу, що це зовсім не складно, а сучасно, ефективно і цікаво як
педагогам так дошкільнятвам.
Інформаційні технології, які стрімко поширюються в освітньому
середовищі, неминуче ведуть до змін в організації та управлінні
навчально-виховним процесом. Традиційні (паперові) форми роботи з
інформацією практично пережили себе і, в цьому плані, альтернативи
використанню комп'ютерних технологій управлінського призначення
немає. Зберігання, обробка, отримання, передача, аналіз інформації,
зменшення паперового потоку за допомогою комп'ютерних мереж та
можливостей Інтернету представляє можливість прискорення процесу
управлінської діяльності і, в цілому, підвищення її ефективності.
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Застосування ІКТ адміністрацією закладу дозволило на порядок
підняти швидкість прийняття рішень, якість і культуру управлінської
діяльності, створити резерви для удосконалення роботи адміністрації ДНЗ.
Впровадження ІКТ в управлінській діяльності обґрунтовано
нормативно – правовим забезпеченняч:
- Інструктивно-методичні рекомендації МОН молоді та спорту
України «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у
2014/2015 навчальному році»;
- Указ Президента України «Про заходи щодо Забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в Україні» (від 30.09.2010, № 926/2010);
- Закон України “Про Національну програму інформатизації”
- Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки.
Важливо відзначити, що інформаційно – комунікаційні технології
можна успішно використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в
управлінській, методичній роботі, роботі психолога, комірника, завгоспа,
медичної сестри.
Визначаються основні фактори, що сприяють підвищенню
ефективності організації освітнього процесу дошкільного начального
закладу:
- оперативність отримання інформації із вищих органів управління
(відділу
освіти, Сарненської міської ради), структурних підрозділів та інших
навчальних закладів;
- зниження прямих і зворотних потоків інформації;
- оперативне отримання і обробка звітності;
- системне зберігання та оперативне використання нормативної бази,
інформації про матеріально-технічну базу, кадровий склад дошкільного
навчального закладу, досвід роботи педагогів;
- зниження витрат часу на здійснення функцій аналізу, контролю,
підготовки поточної інформації;
- використання нових форм подання інформації, нових форм
навчальних
занять, нових інформаційних технологій педагогічного та
управлінського
призначення;
- реалізація системи комп'ютерного супроводу моніторингу освітніх
процесів;
- активізація методичної роботи педагогів, їх навчання за рахунок
широких можливостей комп'ютерних освітніх мереж.

140

Використання ІКТ в управлінні ДНЗ № 6 «Казка» є важливою
складовою розвитку єдиного інформаційного освітнього простору
навчального закладу.
Без чіткої організації роботи адміністрації навчального закладу
неможливо організувати управління всією системою в цілому.
Досвід роботи нашого дошкільного закладу показує дійсну
можливість реалізації основних завдань інформатизації в управлінській
діяльності. На даний час у дошкільному навчальному закладі функціонує
15 одиниць комп'ютерної техніки ( 6 компютерів, 5 принтерів «три в
одному», 1 ксерокс, 1 мультімедійний проектор, 2 цифрові камери), 76 %
педагогічного колективу володіють знаннями щодо іі використання та
мають вільний доступ до комютерної техніки. 21 працівник нашого
закладу мають персональні ноутбуки.
Впевнений
Користувач
76
Невпевнений
Користувач
24
Робочі місця завідувача, вихователя – методиста, практичного
психолога, фізінструктора, бухгалтера, старшої медичної сестри,
комірника комп’ютеризовані та підключені до програми відаленного
доступу та управління Team Viewer, що дає можливість перелядати,
аналізувати та коригувати документацію колег.
Всі користувачі Інретнет – мережі мають свої електронні поштові
скриньки. На персональних комп’ютерах стоять програми миттєвого
сповіщення про прихід електронного листа, що дозволяє оперативно
отримати інформацію та прийняти рішення.
Для забезпечення мобільності та покращення доступу до мережі
Інтернет застосовуємо сучасні пристрої для бездротового доступу до
мереж – планшетний комп’ютер, Wi-Fi.
Для вдосконалення навчально – вихованого процесу в ДНЗ,
підвищення фахового, професійного рівня педагогічного колективу, його
комп’ютерної обізнаності, педагоги постійно користуються корисними
Інтернет – адресами. Передплачуючи видання МЦФЕР: ОСВІТА
«Зразковий дошкільний заклад», маємо доступ до експертно – правової
системи «Expertus:Дошкільнгий заклад» за тарифом «Лайт».
Які ж задачі можна автоматизувати за допомогою інформаційних
систем в просторі дошкільного закладу? Безпосередньо в управлінській
діяльності інформаційно – комунікативні технології використовується:
1. Робота в міській освітній мережі, співпраця з дошкільними
закладами інших міст України.
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Налагоджено
зв'язок
з
відділом
освіти
Сарненської
райдержадміністрації (osvita.sarny.com.ua - календар, znz2007@ukr.net ),
Сарненською міською радою (miskaradas@gmail.com, сайт «Відкрите
місто»), іншими освітніми закладами як міста так і України ( DNZ1Sarny@ukr.net, Ladonki.zdolb@ukr.net), установами та організаціями (
управління праці, служба зайнятості, пенсійний фонд, управління
статистики, торгові фірми ) через електронну пошту gmail.com, ukr.net, що
дозволяє економити час і дає оперативність при виконанні наказів,
розпоряджень, звітів та інших документів.
2. В управлінській діяльності, в роботі з документацією
використовуємо різноманітні комп’ютерні програми. За допомогою
програми Microsoft Office (MSO) Access працюємо над створенням бази
даних працівників ДНЗ № 6 «Казка», дітей та батьків.
3. Розрахунок стажу роботи працівників ДНЗ № 6 «Казка».
Програма «Розрахунок стажу 1.41» допомагає визначити як загальний
стаж, так і педагогічний чи пільговий стаж працвників ДНЗ№ 6 «Казка».
4. Робота з документацією в програмі редактора Microsoft Excel
Складання тарифікаційних списків.
Ведення табелю обліку робочого часу. Ведення звіту щоденного
відвідування дітей ДНЗ № 6 «Казка» Розрахунок батьківської плати за
відвідування ДНЗ № 6 «Казка» Складання щоденного меню – розкладки.
Звіти завгоспа по використанню матеріалів. Звіти комірника по
використанню продуктів. Складання штатного розрису Фінансове
планування та бухгалтерський облік ( нарахування заробітної плати)
ведеться в програмі «1С:Бухгалтерія».
5.Створення портфоліо педагогічних працівників, презентацій у
програмі Mikrosoft Office PowerPoint.
6. Управління навчально – виховним та робочим процессом, робота з
документацією у програмі Mikrosoft Word.
- підготовка оперативної та зовнішньої звітності;
- складання довідок, наказів, актів, документів відповідно до
7. Номенклатури справ дошкільного закладу.
- формування річного та навчальних планів, розкладу занять;
- моніторинг результатів навчально – виховної роботи;
- оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному
вигляді
8. Опрацювання нормативно – правової документації шляхом
використання Інтернет – ресурсів.
9. Участь у форумах, чатах, конференціях, вебінарах.
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Використання зазначених вище комп’ютерних програм не зовсім
задовольняє користувача, який не стоїть на місці, а знаходиться у
постійному пошуці. Потонути в масивах інформації можна і на власному
комп’ютері, інформація час від часу на ньому теж стає
неактуальною.
На поміч користувачу приходять нові технології. Хмарні технології –
це електронне сховище даних в мережі Інтернет, яке дозволяє зберігати,
редагувати, а також ділитися інформацією з друзями та колегами.
Сучасний керівник повинен мати доступ до джерел інформації 24
години на добу. Для цього вся потрібна інформація (нормативні
документи, необхідна документація, бази даних, каталоги сайтів,
Інтернет - адреси) зберігаються у вигляді веб-ресурсів, на qool – диску. Це
дозволяє оперативно з будь-якого місця (на нараді у відділі освіти, під час
відрядження, увечері вдома) знайти потрібний документ,
проаналізувати його та прийняти правильне рішення.
Серед педагогів, які активно використовують ІКТ у своїй педагогічній
діяльності, популярності набули сервіси Google, які можна використати
як для організації навчального – виховного процесу так і в
адміністративній роботі керівника навчального закладу.
СервісиGoogle:
Google Search–пошукова система;
Google Images-сервіс пошуку картинок;
Gmail -сервіс электронноїпошти Google;
Google Maps –це найвідоміший у світі картографічний онлайнсервіс;
Google Docs-онлайновий аналог офісних текстових редакторів
Microsoft
Offise. Цей сервіс дозволяє працювати з документами в Інтернеті.
Google News–сервіс новин;
YouTube–найкрупніший у світі відео архів; найвідоміший відео
сервіс;
Google Translate–сервіс онлайн-перекладу;
Blogger–сервісдля ведення онлайн-щоденників;
Google Sites–сервіс для створення сайтів;
Google+ —соціальна мережа від компанії Google.
Будучи керівником сучасного освітнього закладу, я активно
використовую мережу Інтернет для адміністративної роботи у садку.
Мій робочий день розпочинається і завершується переглядом електронної
пошти (zaviduvach53@qmail.com), власних та інших веб-сайтів для
пошуку потрібної інформаці, її перетворення.
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Першочерговим в управлінській діяльності адміністрації ДНЗ № 6
«Казка» є розширення його інформаційного простору, популяризація
напрацювань колективу через мережу Інтернет, спілкування з учасниками
навчально-виховного
процесу
он-лайн.
Створення
вебсайту(SarnuDNZ.at.ua)
дошкільного закладу є одним із важливих елементів цієї роботи
Незабаром, у дуже близькому майбутньому, весь навчально-виховний
процес базуватиметься на використанні електронних ресурсів, у тому
числі і веб-ресурсів. Вже відомо багато прикладів у сучасному світі, коли
управління великими підприємствами відбувається он-лайн через мережу
Інтернет. Керівник при цьому взагалі може не бути на робочому місці, але
ефективно забезпечувати управління, володіти всією інформацією і
контролювати кожного працівника. До впровадження он-лайн управління
повинна прагнути і освіта.__

Дітлашок Зінаїда Антонівна,
директор Костопільського будинку школярів та юнацтва.
СИСТЕМА РОБОТИ З ТВОРЧО ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В
УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
Саме позашкільний навчальний заклад дає своїм вихованцям
спеціальні знання та навички з тих сфер діяльності, які не охоплені
шкільною програмою, та створює умови для розвитку творчого потенціалу
особистості, забезпечує творчий, інтелектуальний, духовний розвиток
дітей та молоді.
Педагогічний колектив Костопільського будинку школярів та юнацтва
цілеспрямовано працює над створенням інноваційного середовища у
системі позашкільної освіти, що є шляхом до креативного розвитку
особистості. Саме це стало основою для формування в освітньому
просторі нашого закладу творчого середовища для обдарованих дітей.
Специфіка діяльності Костопільського будинку школярів та юнацтва
полягає в адаптації структурно-логічної моделі його діяльності до умов
виховання творчо обдарованих дітей. Вона дозволяє впровадити в життя
ідею системності навчання та виховання дітей з дошкільного віку і до
вступу в самостійне життя та включає в себе роботу 15 структурних
підрозділів у яких функціонує 110 гуртків та творчих об’єднань.
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Спільними зусиллями педагогічного колективу була розроблена
цілісна соціально-педагогічна система роботи з обдарованими дітьми, в
основу якої покладено створення умов для навчання, виховання та
розвитку дітей, які проявили інтерес і здібності до певного виду діяльності
з позашкільної освіти. Зрозуміло, що головним орієнтиром для нас стала
регіональна програма «Творча обдарованість», яка визначила
перспективну мережу гуртків, творчих об’єднань закладу, зміст, форми та
методи роботи, психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими
дітьми.
Своїми напрацюваннями ділимося на рівні області. Приємно
зазначити те, що наш позашкільний заклад – обласний опорний заклад
освіти з питань розвитку обдарованості. Впродовж 2007-2010 років
спільно з Рівненський обласним інститутом післядипломної педагогічної
освіти проведено низку обласних семінарів-практикумів, майстер-класів,
реалізовано чимало освітніх проектів, що засвідчує , що ми на
правильному шляху до оргназації роботи з обдарованими дітьми.
Але головний акцент у системі роботі з обдарованими дітьми
належить структурно-логічній моделі закладу.
Особливо важливим у роботі з обдарованими дітьми є розвиток
обдарованості у ранньому віці. Для цього в закладі створені Школа
розвитку та виховання дитини «Радість» та Школа обдарованого
малюка. Їх вихованці – це діти віком від 4 до 7 років. Діяльність
вищезазначених структурних підрозділів тісно взаємопов’язана між
собою. На заняттях школи «Радість» діти не лише отримують підготовку
до навчання в загальноосвітніх школах, а й проходять першу адаптацію до
життя в колективі. Дошкільнята опановують рідне слово, англійську мову,
математику, логічні ігри, довкілля.
По закінченню школи на традиційному святі «Нашу радість ми ніколи
не забудемо у школі», діти отримують свідоцтво про її закінчення та
запрошення у Школу обдарованого малюка, враховуючи їх нахили та
здібності. Інноваційним стрижнем роботи школи є інтеграція навчальних
програм, яка дає змогу маленьким вихованцям знайти потрібне русло для
своєї самореалізації.
У школі працюють хореографічний ансамбль «Карамелька»,
вокальний ансамбль «Краплинки». На заняттях арт-студії діти опановують
бісероплетіння, образотворче мистецтво та різні види творчої діяльності.
Малята мають змогу займатися у екологічному театрі «Колобок», вивчати
довкілля, рослинний та тваринний світ.
Саме завдяки комплексному підходу до навчання та виховання наші
учні мають змогу займатися у вокально-хореографічному ансамблі
«Сонях», підготовчій групі Зразкового колективу циркової студії
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«Каскад», де поряд із гімнастикою, акробатикою діти опановують
хореографію.
Для батьків працює сімейний клуб «Затишок». На батьківських
зборах, групових та індивідуальних консультаціях педагоги навчають їх
адекватно оцінювати розвиток дитини, не ігнорувати спеціальні вікові
норми, бачити індивідуально-ресурсну базу розвитку дитини,
співпрацювати з педагогами, освоювати методи допомоги дитині в
розвитку.
Зазначаю, що великим структурним підрозділом закладу є Мала
академія мистецтв, до складу якого входить центр поліської культури
«Родинна майстерня» та художньо-естетична майстерня.
Діяльність Центру поліської культури «Родинна майстерня»
побудована по-особливому: діти навчаються мистецьких умінь у
практичній діяльності шляхом продовження творчих традицій батьків,
дідів, прадідів. Особливістю діяльності Центру є створення родиннопедагогічного простору, безпосереднє залучення батьків та народних
умільців до навчально-виховної діяльності. Спільні творчі заняття дають
змогу батькам опонувати той вид мистецтва, який обрала собі дитина.
Центр поліської культури „Родинна майстерня” став осередком
національного виховання, в якому відроджуються і примножуються
традицій українського народу.
Важливим акцентом у нашій роботі ми ставимо на діяльність
художньо-естетичної майстерні, яка поєднала в собі навчання дітей
хореографічному, вокальному, театральному та цирковому мистецтву.
Формування ціннісного ставлення до мистецтва, розкриття індивідуальних
можливостей кожного вихованця, створення оптимального середовища
для самореалізації творчо обдарованих дітей – головні завдання цього
структурного підрозділу.
Еколого-натуралістичний центр «Журавочка» спрямував свою
роботу на виховання екологічної культури особистості, її інтересу до
природи, дослідницької роботи, набуття знань і досвіду розв’язання
екологічних проблем.
Із метою задоволення інтересу вихованців до подорожей, вивчення
історії рідного краю у закладі діє туристсько-краєзнавчий центр
«Горизонт». Педагогами Центру розроблені туристичні маршрути,
походи вихідного дня, велопробіги по мальовничих куточках рідного
краю. Обдаровані діти є ініціаторами проведення пошуковий акцій,
краєзнавчих експедицій і т.д.
Чимало вихованців закладу мають лідерські якості та організаторські
здібності. З метою задоволення творчої ініціативи дітей у Будинку
школярів та юнацтва був створений центр лідерських та молодіжних
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ініціатив. Спільно з методичним кабінетом відділу освіти
організовуються та проводяться навчання дітей у районній школі
навчання лідерів органів учнівського самоврядування загальноосвітніх
закладів. Критерієм відбору до занять у школі є соціальна обдарованість
та первинні задатки лідера. Наявність таких здібностей дає змогу досягти
високого рівня успішності в спілкуванні й уміння орієнтуватися у
нестандартних ситуаціях.
Результативним показником у роботі з творчо обдарованими
вихованцями
стало відкриття структурного підрозділу – науково
товариства «Паростки надії».
Головним завданням якого є
педагогічний супровід науководослідницької діяльності дітей, участь у роботі
МАН, організація і
проведення учнівських тематичних конференцій, практикумів і т.д.
Вихованці товариства є членами Малої академії наук учнівської молоді у
різних секціях, призерами конкурсів науково-дослідницьких робіт.
Пріоритетним завданням нашого закладу є охоплення дітей пільгових
категорій позашкільною освітою. Створений у закладі центр соціалізації
дітей пільгових категорій «Червоні вітрила» дозволяє реалізувати
поставлені завдання. У закладі організовуються персональні виставки
дітей, проводяться арттерапевтичні заняття, з ними ведення
психодіагностична робота. Для категорії дітей, які не можуть відвідувати
наш заклад, розробляються відео заняття. Розвивається система
дистанційної освіти, що дозволяє дітям з високим рівнем здібностей
реалізувати свій творчий потенціал і сприяє соціалізації дітей пільгових
категорії в умовах нашого закладу.
Діяльність центру побудована відповідно до реалізації соціального
проекту «Сміливі кроки».
Особистість обдарованої дитини формується не тільки через
включення їх у різноманітну діяльність творчих об’єднань, клубів, секцій,
але й через залучення їх до культурно-масової діяльності, виховних
заходів, святкових програм, проектів. З цією метою у закладі функціонує
Центр «Дозвілля». Щороку в закладі проводиться різноманітні заходи,
традиційними серед них є: посвята в гуртківці, фестиваль дитячої та
юнацької творчості «Під кольорами райдуги», творчий звіт закладу «Під
вітрилами надій», на якому відбувається нагородження кращих
вихованців, колективів та педагогів закладу, «Ситцевий бал» для
випускників закладу, фестиваль писанки «Древо життя» тощо.
В практику діяльності центру щорічно впроваджуються нові форми
роботи з вихованцями. У центрі реалізуються дозвіллєві канікулярні
програми.
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Враховуючи особливості особистості та рівень розвитку обдарованих
дітей педагоги нашого закладу проводять профорієнтаційну роботу. Для
вирішення цього завдання у закладі функціонує освітньопрофорієнтаційний центр «Світ у веселці професій», який працює за
трьома напрямками: довузівському, профільному, профорієнтаційному. На
сьогодні, більше 120 вихованців БШЮ продовжують навчання за фахом у
ВНЗ. Приємним є той факт, що 70% - наші випускники.
Для посилення мотивації дітей до позашкільних занять в закладі
розроблена система заохочення вихованців, яка включає в себе
нагородження всіх учасників конкурсів, змагань, виставок, концертних
програм тощо. Найвищою нагородою за успіхи в навчанні є занесення
фотографії та імені дитини на «Алею зірок».
Ні що так не підвищує самооцінку дитини, як участь і перемоги в
конкурсах. Ми максимально намагаємося долучити дітей до участі у них .
Як результат спільної роботи педагогів закладу та працівників районного
методичного кабінету ‒92 перемоги у Міжнародних, Всеукраїнських,
обласних конкурсах та змаганнях. Результативність у конкурсах свідчить,
що ми рухаємося у правильному напрямку і наша система робота з
обдарованими дітьми є ефективною.
Із метою стимулювання творчої активності та ініціативи обдарованих
дітей у закладі діє Рада обдарованих дітей «Разом – ми сила». Головне
завдання Ради – підтримка та розвиток обдарованих вихованців закладу,
створення комфортних умов для їх самореалізації. За ініціативи Ради
обдарованих дітей та в рамках діяльності клубу шанувальників творчості
«Салон мистецтв передбачено зустрічі з цікавими людьми, поїздки по
визначних місцях рідного краю, екскурсії у музеї, художні галереї,
відвідування театрів. Реалізовано проекти: «Творчі сім’ї Костопільщини»,
«Мій рідний край» тощо.
Можна стверджувати, що структурно-логічна модель діяльності
Костопільського будинку школярів та юнацтва сприяє розвитку творчо
обдарованих вихованців, формуванню їх життєвої компетентності. Вона
сприяє створенню розвиваючого освітнього середовища, що дає
можливість ефективно впроваджувати інноваційні технології з метою
формування творчої, духовно багатої, гармонійної особистості. Адже
педагогічний колектив у своїх роботі керується словами Януша Корчака:
«Вихователь, який не cтискає, а визволяє, не пригнічує, а підносить, не
мне, а формує, не диктує, а вчить, не вимагає, а запитує - переживає з
дитиною багато натхненних хвилин».

148

Даценко Олександр Васильович,
заступник директора з навчально-виховної роботи
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
ШЛЯХОМ УЧАСТІ У ПРОЕКТІ «ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»
У педагогічній науці поняття «професійна компетентність»
розглядається як сукупність знань і вмінь, що визначають:
результативність праці; обсяг навичок виконання завдання; комбінацію
особистісних якостей; комплекс знань і професійно значущих
особистісних якостей; певний вектор професіоналізації; єдність
теоретичної та практичної готовності до праці; здатність виконувати
складні культуровідповідні види дій тощо [1, c. 51]. З розвитком і
поширенням новітніх технологій однією із складових професійної
компетентності вчителя є компетентність у сфері інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) [3].
За умови інтенсивного розвитку ІКТ виникає необхідність їх
впровадження у діяльність методичних служб загальноосвітніх навчальних
закладів. Це створює потужну інформаційну основу для побудови сучасної
системи методичного забезпечення вчительського корпусу, яка
максимально наближена до кінцевих адресатів. З урахуванням тенденцій
реформування управлінських та методичних ланок освітянської структури
створення нових форм і змістового наповнення методичної функції стає
актуальним до вирішення, причому вже в найближчому майбутньому.
Виділення ІКТ-компетентності як окремої складової професійної
компетентності педагога обумовлено активним використанням
інформаційних технологій у всіх сферах людської діяльності, в тому числі
і в освіті. Вчителі зобов’язані вільно орієнтуватися в інформаційному
просторі, оперувати інформацією відповідно до власних потреб і вимог
сучасного суспільства. З появою в роботі вчителя комп’ютера та Інтернет
збільшуються можливості самоосвіти вчителя. Комп’ютер стає
незамінним інструментом в роботі, що значно підвищує її ефективність.
На сьогодні в Цукрозаводському навчально-виховному комплексі
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр художньо-естетичної
творчості учнівської молоді» вже ведеться активна робота у
перспективному напрямку. Створено перші складові єдиної шкільної
системи методичного інформування вчителів-предметників, класних
керівників тощо. Це стало практичними кроками до спільного
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інформаційно-методичного педагогічного простору навчального закладу.
Наразі нагальними завданнями методичної служби в закладі є реалізація
наступних цілей:
 формування інформаційної культури всіх учасників навчальновиховного процесу;
 удосконалення управління навчальним закладом на основі
впровадження ІКТ;
 мотивація до запровадження ІКТ в управлінській та практичній
діяльності;
 диференціація, індивідуалізація навчального процесу, підвищення
кваліфікації педагогічних працівників через використання ІКТ.
Використання новітніх технологій у методичній роботі з вчителями
складається з трьох частин:
перша частина — безпосереднє використання ІКТ у практичній
роботі. Сюди можна віднести: створення персональних сайтів або блогів,
які розміщені на сайті навчального закладу http://pryiutivkacznvk.edukit.kr.ua/, підготовку звітності, написання довідок, пошук
інформаційних ресурсів, підготовку презентацій, роботу з базами даних та
електронною поштою;
друга частина — організація методичних формувань з питань
підготовки вчителів до впровадження ІКТ-технологій, наявного
педагогічного досвіду;
третя частина — розвиток ІКТ-компетентностей вчителів і учнів,
впровадження нових інформаційних технологій в навчально-виховний
процес, участь у проекті «Інформаційна система методичного
забезпечення навчального закладу».
З 2011 року організована співпраця з Українським інститутом
нормативної інформації у питаннях проектування та впровадження
цілісної системи методичного забезпечення шкільного рівня з
використанням новітніх технічних та технологічних інструментів. Така
співпраця надала можливість вчителям нашого закладу долучитися до
практичної
реалізації
проекта
«Інформаційне
забезпечення
загальноосвітнього навчального закладу» (http://libcenter.com). В
основу проекту покладено принцип централізованої підготовки інформації
для шкільних потреб і передачі її на місця в готовому вигляді. При цьому
комп’ютерна техніка, Інтернет розглядаються лише як допоміжні засоби
для навчально-методичного інформування.
Проект є комплексним, несе багато нового і відповідає нагальним
вимогам педагогів. Він послідовно знайомить вчителів з новими
змістовими рішеннями, запроваджує форми навчально-методичних
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документів, які орієнтовані на комп’ютерну обробку, довготривале
зберігання в базі даних. Для всіх учасників навчального процесу
забезпечується доступне використання інформації. Водночас в межах
проекту здійснюється організаційно-методичне спрямування щодо
налагодження інноваційних методів роботи через застосування ІКТ.
Головними інформаційними продуктами проекту є друковане видання
«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» та шкільна електронна
бібліотека «ШБІЦ-інфо».
Спираючись на проекті рішення, з вересня 2011 року на базі
Цукрозаводського НВК «ЗШ І-ІІІ ст.- ЦХЕТУМ» розпочала роботу творча
лабораторія вчителів-предметників з проблеми «Формування в учнів
системних знань шляхом створення та використання інформаційних
паспортів». Основними напрямками діяльності творчої лабораторії стало
створення та використання інформаційних паспортів як інноваційної
форми документів для модернізації методичної роботи. Головна увага
приділялася доповненню загальнообов’язкового навчально-методичного
матеріалу і спрямуванню зусиль на розширення та поглиблення знань
учнів з конкретних навчальних тем.
Інформаційні паспорти, як нова форма подачі навчальної та
методичної інформації, розробляються вчителями з метою формування в
учнів системних знань з теми, а також для акумулювання педагогічного
досвіду і збагачення матеріалу сучасними відомостями. Таким чином,
створюються предметні бази знань, які поступово накопичують
навчальний матеріал та методичні розробки. Підготовка інформаційних
паспортів здійснюється за єдиною технологією відповідно до
встановлених проектом вимог.
Результати роботи лабораторії дозволили розширити коло творчих
завдань і перейти до впровадження в практику роботи навчального закладу
окремих частин єдиної системи навчально-методичного шкільного
інформування. Це і дало можливість задекларувати про початок розробки
модельної системи методичного забезпечення. Така система оформлена у
вигляді окремого проекту «Інформаційна система методичного
забезпечення навчального закладу».
Завдяки новій розробці науково-методична робота з вчителями
нашого закладу отримала нове наповнення. Безумовно, проектні рішення
можуть бути поширені і для застосування всіма фахівцями районного
методичного кабінету і, таким чином, буде досягнуто мети інноваційних
починань в районі. А поки отриманий досвід, в тому числі напрацювання
вчителів Цукрозаводського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. - ЦХЕТУМ», було
презентовано під час проведення різнопланових науково-методичних
районних, обласних і всеукраїнських заходів. Результати заслуховувалися:
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на засіданнях районної творчої лабораторії вчителів; обласному семінарі з
проблеми: «Інтеграція самостійної освітньої діяльності учня та діяльності
вчителя на уроці і в позакласній роботі»; на засіданні всеукраїнської школи
новаторства керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників
післядипломної педагогічної освіти на базі Рівненського ОІППО.
15-17 квітня 2015 року проведено районну Інтернет-конференцію
«Інформаційний паспорт – вимога часу». Учасники працювали у двох
тематичних секціях – «Інформаційні паспорти навчальних тем з географії
і природознавства» та «Інформаційні паспорти навчальних тем з біології і
хімії». Активна фаза конференції завершена, але її матеріали доступні і
надалі
на
блозі
конференції
(http://inforpasport.blogspot.com/).
Сподіваємось, що розміщені матеріали стануть у нагоді та нададуть новий
імпульс для творчих пошуків педагогічним працівникам.
Отже, використання інформаційно-комунікаційні технологій в
науково-методичній роботі з вчителями стануть одним із найважливіших
напрямків діяльності навчального закладу. У сучасному інформаційному
просторі ми повинні не лише знаходити інформацію, але й презентувати
свій досвід для використання колегами.
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РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НАД
ВПРОВАДЖЕННЯМ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ПРАКТИКУ
ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті розглянуто проблему актуальності впровадження в практику
діяльності навчального закладу музейної педагогіки. Визначено роль і
місце в цій діяльності педагогічного колективу, зростання фахових
компетенцій вчителів та формування життєвих компетентностей учнів,
відповідно до вимог сьогодення.
Ключові слова: музейна педагогіка, культурно-освітнє музейне
середовище, професійні компетенції педагогів, ключові компетенції учнів
The article considers the problem of relevance of introduction of the
institution of Museum pedagogy. Define the role and place in this activity of the
teaching staff, the growth of professional competences of teachers and the
formation of life competences of students, in accordance with the requirements
of the present day.
Key words: Museum pedagogy, cultural-educational Museum environment,
professional competences of teachers, key competences of students.
Створення культурно-освітнього музейного середовища Білолуцької
гімназії
Розвиток освіти в Україні з підтримки держави формує нові моделі
педагогічних систем, які суттєво відрізняються від стандартизованої
системи освіти, до якої звикло суспільство. Виховання сьогодні має бути
спрямоване на відродження прогресивних народно-побутових виховних
традицій і звичаїв, їх духовно-морального, гуманістичного, культурноестетичного характеру, надання їм системності і приведення у
відповідність до потреб сьогодення та сучасних досягнень в питаннях
освіти та виховання.
Доведено, що виховання глибоко національне за суттю, змістом і
характером, не можливе без розбудови власної системи освіти і виховання.
Одним із нових явищ в системі освіти є започаткування гімназій, що є
результатом демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу.
Відкрита педагогічна система гімназії поєднує в собі забезпечення
всебічного розвитку особистості, як члена соціуму в різних його проявах,
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та внутрішні процеси розвитку, що формують конкретну педагогічну
систему даної гімназії, яка приводить до якісних змін в освіті.
В освіті першочерговою стає проблема переходу від викладання знань
та їх репродуктивного відтворення до формування компетенцій. Виходячи
з визначення поняття «компетенція» - що це добра, ґрунтовна обізнаність
з чим-небудь, саме так трактує це поняття «Великий тлумачний словник
сучасної української мови. Отже, визначення «компетентний» - це той хто
має достатнє знання в якій-небудь галузі, який з чим-небудь добре
обізнаний, тямущий, який ґрунтується на знанні, кваліфікований. У
сучасній літературі поняття «компетентність» характеризує загальну
здатність, що має в своїй основі знання, досвід, цінності, здібності, що
набувається завдяки навчанню.
Перехід до технологізації в освітніх процесах передбачає формування
педагогічних технологій. Розглядається педагогічна технологія як
комплекс спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних педагогу для
виконання його професійних функцій, ефективного відбору обраних
методів навчання, виховання учнів, успішного подолання труднощів і
можливості особистим прикладом впливати на своїх учнів. В це поняття
включаються елементи професійної майстерності вчителя, культура
спілкування, прийняття педагогічних рішень.
Поняття фахової майстерності вчителя тісно пов’язане із його вмінням
триматися в присутності учня, спілкуватися з ними.
Історія нашого сходження від середньої школи І-ІІІ ступенів до
гімназії, супроводжувалася педагогічним пошуком. Часто йшли ми ще не
проторованими шляхами, але думаємо, що змогли знайти правильний
підхід до навчання та виховання учнів.
При формуванні моделі нашого культурно-освітнього середовища,
тобто педагогічної системи, в основу було покладено саме навчання і
виховання через втілення в практику діяльності гімназії музейної
педагогіки. Завдяки цьому навчально-виховний процес органічно
поєднується з історією рідного краю, вихованням патріотизму,
толерантного ставлення до представників інших народів, культур,
етнічних регіонів України. Особистість може розвиватись успішно лише в
умовах рідного для неї етносоціокультурного середовища.
Музейна педагогіка – це інноваційна педагогічна технологія, яка
базується
на інтеграції суспільно-гуманітарних наук: історії,
музеєзнавства, природознавства, лінгвістики, соціології, психології,
філософії та сприяє розвитку творчих здібностей учнів.
В гімназії було створено комплекс музеїв: історико-етнографічний,
Світлицю Т.Г.Шевченка та художній музей. Переважна кількість
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експонатів є оригінальними і їх кількість перевищує 1,5 тисячі одиниць
зберігання та експонування.
Музеї стали головною складовою в процесі навчання та виховання
школярів,а експонати стали живими спогадами жителів селища про
минуле, що водночас є відображенням історії України та світової історії.
На базі музею, крім проведення оглядових екскурсій, іде активна
навчальна і краєзнавча робота. Музей став місцем проведення уроків,
зустрічей з цікавими людьми. Учні з задоволенням відвідують музей.
Проводяться екскурсії для школярів з навколишніх сіл. Було підготовлено
радіопередачі і телепрограми.
Найскладнішим на початковому етапі роботи саме з педагогічним
колективом був момент усвідомлення педагогами необхідності до
переходу в своїй роботі до інновацій.
Колектив опрацював великий теоретичний матеріал, що всебічно
освітлює інноваційні системи навчання. Це розробки вітчизняних та
іноземних педагогів вчених. Під керівництвом методичного кабінету
гімназії було розглянуто педагогічні ідеї, технології, системи Дж. Дьюї,
В.Кілпатрика, Р.Курбатова, С.Френе, М.Барре, О.Пометун, Г.Фреймана,
В.Паламарчук, В.Онищука, Н.Кузьміної та багатьох інших.
Термін “система” досить широко використовується в педагогічній
літературі у поєднанні з поняттями “освіта” і “виховання”, головним
чином, у значенні плану, порядку розташування складових частин цілого,
а також як синонім стрункого, обґрунтованого, послідовного навчання.
Виходячи із загального визначення системи як поняття, система
навчання в дидактиці тлумачиться як визначений першочерговими цілями
комплекс елементів, який динамічно функціонує і вміщує в собі вчителів,
учнів, зміст навчання, соціально-матеріальне середовище, а також
взаємозв`язки між елементами, або як сукупність характерних способів
керівництва навчальною роботою, прийомів і методів навчання, які
реалізують певну педагогічну концепцію.
Щодо кількості і значення основних компонентів навчання як системи
існують різні точки зору. Н.Кузьміна визначає п`ять елементів системи:
метод, навчальну інформацію, засоби навчання, педагога і учнів. І.Лернер
включав в систему вчителя, учнів, зміст освіти, засоби і методи навчання,
причому зміст освіти виступає у нього як мета навчання.
В.Онищук, В.Паламарчук складовими системи навчання виділяли
мету, зміст, мотиви учбової діяльності, форми, методи, прийоми і засоби
навчання, контроль і корекцію вчителя, самоконтроль і самокорекцію
учнів, результат навчальної діяльності.
Під інноваціями у навчанні розуміють (у широкому значенні) процес
створення, поширення нових методів і засобів (нововведень) для
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розв`язання тих дидактичних проблем, які вирішуються звичними,
традиційними методами, а також результат творчого пошуку
нестандартних розв`язань різноманітних педагогічних проблем: нові
технології, оригінальні дидактичні ідеї, форми і методи навчання.
Інноваційне навчання, на відміну від традиційного, спрямоване не на
навчальний предмет і подання учневі певної суми знань, а, перш за все –
на інтелектуальний розвиток особистості учня. На думку відомого
американського педагога, не так вже важливо чогось вчити дітей, як
важливо створити ситуацію, в якій дитина просто могла б вчитися сама і
робила б це з задоволенням.
Засвоєння знань як основа навчання у традиційній системі, в
інноваційному навчанні знаходиться на другому плані. Вони
використовуються як засіб інтелектуального розвитку учня, формування
його творчого потенціалу. Якщо брати історію просто як далекі в часі від
нас події, - пише інший американський педагог Дж. Дьюї, - то тоді вона
стає мертвою, нерухомою. Лише тоді її вивчення учнями набуває
соціального, педагогічного значення, коли її розглядають як образ
соціального життя людини та розвиток людства. Отже, на перший план в
інноваційному навчанні висувається вироблення в учнів певних навичок
наукового сприйняття історії, бо саме з ґрунтовним дослідженням цього
навчального предмету в першу чергу пов’язана музейна педагогіка.
В умовах, що змінилися у суспільно-політичному житті, слід
розвивати розуміння представлення та інтерпретації історії на різних
етапах суспільного розвитку. Збір та аналіз матеріалів, що надходять з
різних джерел, критичне використання цих матеріалів в навчальному
контексті (слід звертати увагу на ключові ознаки і характеристику саме
того розвитку суспільства або ситуації, що розглядається). Вміти
відрізнити факт від вимислу. Викривати упередженість, необ’єктивність,
стереотипність, розуміти, що зміна суспільно-економічних процесів
впливає на оцінку тих чи інших фактів. Висновки повинні бути виважені,
збалансовані, спиратися на аналіз всіх доступних фактів, подій, їх
трактування.
Інноваційне навчання являє собою суб`єкт-суб`єктну взаємодію
учасників навчання, одиницею управління якою є цілісна навчальнопроблемна ситуація. У такому навчанні акцент зміщується з традиційних
організаційних форм і методів на творчу імпровізацію вчителя, на його
можливість відкривати, розробляти, удосконалювати і застосовувати
творчі пізнавальні завдання для учнів. В загальних рисах можна говорити
про пріоритети інноваційного навчання. Таким пріоритетом інноваційного
навчання є групова та індивідуальна форма навчання. Групове навчання
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залучає до спільної роботи 5-6 учнів. У такій групі активно
використовується спільний потенціал для розв`язання спільних завдань.
Отже, в інноваційному навчанні на перший план висуваються творчі і
продуктивні завдання, які визначають суть і мотиви вибору навчальної
діяльності учнів.
Музейна педагогіка в своїй основі є педагогіка співробітництва.
Педагогіка співробітництва це така система навчання, яка ґрунтується
на спільній діяльності вчителя та учнів, взаєморозумінні і гуманізмі,
єдності інтересів і прагнень всіх учасників навчального процесу і має за
мету особистісний розвиток школярів. У зазначеному контексті увагу
привертає дидактична система французького педагога С.Френе.
Система С.Френе – це не що інше, як співробітництво груп дітей з
одним або кількома дорослими, зайнятих спільним пошуком,
дослідженням, творчістю. С.Френе визначає мету навчання, як
максимальний розвиток особистості школяра. У зв`язку з цим головним
завданням вивчення будь-якого предмету є не заучування матеріалу, а
насамперед розвиток творчих здібностей дитини, підтримка її прагнення
до самореалізації. Вчитель повинен створити сприятливе середовище, яке
спонукатиме учня до активної пізнавальної діяльності. Зміст навчання
французький педагог вбачав в організації творчої, дослідницької
діяльності. Знання добуваються дослідним шляхом, а не вивченням правил
і законів. – зазначав С.Френе. Отже, інноваційною стороною системи
С.Френе є прагнення організувати навчання як творчий процес
співробітництва вчителя і учнів.
В американській педагогіці під навчанням у співробітництві
розуміють навчання учнів у невеликих групах. Ця структура навчання
базується на трьох основних принципах: заохочування – отримання однієї
на всю групу бальної оцінки; індивідуалізації – виконання кожним учнем
своєї частки групового завдання; рівних можливостей – привнесення
кожним членом групи у спільний результат своє частки.
Педагоги гімназії дослідили і ознайомилися з теоретичними засадами
цілого ряду інтерактивних методів навчання. Розглянувши при цьому
доцільність використання цих методів у формуванні педагогічного
середовища гімназії. Звернули увагу на найбільш перевірені часом та такі,
що знайшли широке висвітлення в спеціальній літературі системи.
Проектна система (метод проектів, метод цільових завдань) –
організація навчання за якої учні набувають знання, уміння і навички у
процесі планування і виконання практичних завдань-проектів.
Своїм підґрунтям проектна система має концепцію Дж.Дьюї, що
обумовило її схожість з лабораторною системою. Мета учбових проектів
157

спрямована на створення умов для самонавчання учнів, збудження їхньої
ініціативи, інтересів і особистих устремлінь.
Відповідно до мети, навчання за проектною системою складається з
ряду дослідів, пов`язаних між собою таким чином, що відомості, отримані
від одного досліду, сприяють розвиткові і збагаченню цілого потоку інших
дослідів.
Автор проектної системи навчання американський педагог
В.Кілпатрик вважає, що, наприклад вивчення історії має бути зосереджене
на соціальних проблемах людства в минулому і сучасному. Більша частина
сучасної історії має поступитися місцем вивченню соціальних стосунків
людей, соціальних проблем, які містять в собі більше історії, ніж є у
історичних працях.
Зацікавилися досвідом реалізації методом проектів, розробленого
Р.Курбатовим, який поклав в основу реалізації цього методу цілий ряд
важливих складових, які працюють на високий результат і дають змогу
реалізуватися учням з різними здібностями.
Основні положення цього проекту:
Надання максимально можливого ступеня свободи учням у питаннях
змісту, фори роботи і складності завдань. Пріоритет дослідницької
діяльності. Підключення до навчання всього досвіду дитини. Побудова
освіти як відповідь на реальні запитання учнів. Поєднання раціонального
та інтуїтивного у пізнанні. Рівні можливості “сильних” і “слабких” учнів.
Інноваційний проект Р.Курбатова побудований на синтезі відомого
методу проектів і школи “діалогу культур” та діалогової методики як
складової. Ми використали ті підходи, які були запропоновані
Р.Курбатовим, коли навчання відбувається у три підходи: 1-4 класи –
пропедевтичне знайомство з музеями, як джерелом знань, 5-ті класи перше знайомство з матеріалом, який вивчатиметься в наступних класах,
6-11 класи – кожному класу відповідає певна епоха, яка і вивчається в
цьому класі. Єдина відмінність, що введення в світ музею у нас
починається з 1-го класу.
Приклади колективних проектів: випуск газети, бюлетеня, створення
електронної презентації які охоплюють певну тему чи кілька тем.
В Україні проектне навчання використовується переважно у вигляді
методу самонавчання учнів, як підготовчий етап для значущого в межах
теми уроку. Наш колектив намагається використовувати його в пошуковій
і дослідницькій груповій роботі гімназистів.
Пройшов час, те що здавалося новим і складним, поступово стає
щоденною практикою. Змінилися самі педагоги. Їх фахова якість зросла.
Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання і виховання
забезпечує діяльнісний підхід вчителя як до формування основних груп
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компетентностей учнів, так і зростання власних компетенцій педагога як
фахівця-практика.
Працюючи тривалий час над втіленням в практику діяльності
музейної педагогіки, ми пересвідчилися, що зростають наступні
професійні компетенції педагогів:
Фахово-методичні. Оптимальний підбір матеріалу для викладання
учням згідно навчального плану і всіх психолого-дидактичних вимог.
Інноваційні. Теоретичне опрацювання і практичне впровадження в
практику діяльності нової педагогічної технології музейної педагогіки.
Інформаційні. Вміння відбору, обробки, збереження інформації, її
каталогізація і систематизація.
Саморозвитку і самоосвіти. Інтелектуальний і духовний
саморозвиток, вдосконалення особистісних якостей, що відповідають
новим освітнім вимогам.
Загальнокультурні. Залучення до підготовки до уроку широкого
спектру інформації та матеріалів полікультурного характеру.
Комунікативні. Здатність працювати в групі колег над опрацюванням
певного аспекту питання, підготовка статей, проектів, вміння прийти до
консенсусу у вирішенні певної проблеми.
Головна мета освітнього процесу в музеї - створення єдиного
історико-культурного простору і введення в нього учня. Приклади із
минулого і сьогодення, традиції, звичаї народу поглиблюють знання і
світогляд гімназистів, дають змогу змістовно будувати навчальну і
виховну роботу в гімназії. Цілеспрямоване вивчення історії, культурної
спадщини допомагають пов’язувати навчання з життям, виховувати
гуманістичні почуття та ідеали. Використання місцевого матеріалу
полегшує розуміння будь-якого періоду історії, забезпечує значний
виховний потенціал, бо учасниками тих чи інших подій були предки наших
учнів, які ходили по цих же стежках і дорогах тільки багато років тому,
співали ті ж народні пісні, із зброєю в руках боронили рідну землю, щоб
передати її нащадкам.
Музеї в гімназії покликані, перш за все, забезпечувати вирішення
проблем, над якими працює колектив вчителів, – це інтерактивні
особистісно орієнтовані технології в умовах сучасного уроку шляхом
втілення в практику діяльності музейної педагогіки та формування
духовної культури особи засобами народознавства.
Навчальна і позакласна робота в музеях дозволяє глибше, конкретніше
вивчати різні історичні матеріали, пам’ятки, а тому, що ця робота
краєзнавча, то учні досліджують історію селища, родини, природи свого
краю, що є великим спонукальним фактором до самостійної і пізнавальної
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діяльності, можливість поглянути на події Вітчизняної та Світової історії
через призму історії свого краю, своєї родини.
Це відповідає потребам сьогодення, бо виховний потенціал
визначається педагогічними умовами гімназії, в якій відбувається
виховання громадянина, який розуміє загальнолюдські цінності крізь
призму національної культури.
Музеї стають осередком розвитку творчих здібностей учнів, коли
провідним є емоційне переживання минулого і вже через це сприйняття
розглядається певна епоха, подія.
Великий компетентнісний потенціал музейної педагогіки у
формуванні життєвих компетенцій учнів дозволяє визначити ключові
компетенції учнів, які формуються засобами музейної педагогіки:
Навчально-пізнавальна, дослідницька. Усвідомлене сприйняття
навчального матеріалу, вміння аналізувати факти, події, відрізняти факти і
домисли, оцінку подій різними людьми.
Інформаційна. Пошук, відбір і аналіз необхідної інформації, її
систематизація, обробка, запис (письмовий, диктофон) робота з
пошуковими мережами системи Інтернет. Комп’ютерна обробка
матеріалів.
Ціннісно-смислова. Орієнтація учня у суспільно-історичних
процесах, що відбувалися і відбуваються в світі і державі на різних етапах
її існування, вибір власної позиції.
Загальнокультурна.
Полікультурний
розвиток,
розуміння
особливостей національної культури, місцевих звичаїв, культурнопобутових явищ, толерантного ставлення до представників інших
національних культур.
Соціально-трудова. Набуття досвіду у суспільній діяльності через
практичну роботу в музеї, оформлення музейного приміщення, експозиції.
Робота дослідника.
Комунікативна. Збір інформації через взаємодію з людьми різних
соціальних і вікових груп, робота в складі пошукової групи.
Форми та методи роботи з учнями в умовах музейного середовища
Музейне середовище нами розуміється як сукупність музейних
предметів (джерел інформації про людей і події), за допомогою яких
здійснюється навчальний процес учнів.
Інформаційні технології у музейному середовищі забезпечують та
підтримують інформаційні процеси: пошуку, збору, передачі, збереження,
накопичення інформації та процедури доступу до неї.
На сучасному етапі розвитку шкільної освіти знаходить застосування
універсальність різноманітних методів і форм музейної педагогіки з
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використанням музейних матеріалів у навчальному процесі, збагачення
змісту роботи новими формами. Пошук відповіді на традиційне
дидактичне питання – як навчати школярів засобами музейної експозиції,
щоб викликати у них інтерес, бажання займатися дослідницькою
діяльністю у музейних закладах – виводить на аналіз форм і методів
навчання учнів.
Звичайно, сьогодні інформаційні технології для музею є допоміжним
інструментом, який дозволяє покращити роботу, стандартизувати підходи
до неї.
Найбільш ефективними формами роботи у рамках музейної
педагогіки є масові, групові, індивідуальні. Масові форми роботи з учнями
передбачають театралізовані екскурсії, походи, експедиції, вечори,
олімпіади, вікторини, зустрічі з учасниками та свідками історичних подій,
краєзнавчі ігри, шкільні конференції, дебати, лекції, поїздки по іншим
музеям та містам.
До групових форм відносяться різні види групової роботи: видання
буклетів, журналів, створення відеофільмів, презентацій, розробка
музейних екскурсій. Вони готуються під керівництвом учителя,
знімаються і монтуються самими учнями. Такі відеонаробки у подальшому
можуть використовуватися у класно-урочній і позаурочній, позакласній
роботі.
Індивідуальними формами роботи є робота з документальними
матеріалами, підготовка доповідей, рефератів, запис спогадів,
спостереження за життям і побутом народу, який вивчається, виконання
пізнавальних завдань, написання наукових робіт, переписка з ветеранами,
пошук епістолярного й літературного матеріалу, який допоможе учням
"озвучити" експонат у ході усної розповіді.
Особливо ефективними у музейній педагогіці є ігрові технології,
технологія колективних творчих справ, технології проблемного й
індивідуального навчання. Як один із варіантів технології індивідуального
та групового навчання може бути використаний метод проектів. Це
комплексний метод навчання, який дозволяє індивідуалізувати навчальний
процес, надає можливість учню виявити самостійність у плануванні,
організації та контролі своєї діяльності.
В минулому році у нас проходив семінар вчителів англійської мови і
ми детально познайомили колег з цим видом роботи.
Важливим принципом науково-дослідницької роботи в гімназії, а тим
більше в музеї є всебічна попередня перевірка матеріалів, систематизація,
їх довершеність, наукова точність, виховна значимість. Гімназійні музеї є
організуючим центром науково-дослідницької роботи, яка поєднується з
вивченням відповідного програмового матеріалу. Для більшої
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ефективності роботи вчителі скоординували цю роботу у відповідності з
програмовим курсом. Таким чином, відбувається поєднання освітнього
процесу і роботи історико-етнографічного музею, Шевченківської
світлиці, художнього музею. Це здійснюється через різноманітні форми і
види роботи: навчальні екскурсії, музейні уроки, збір матеріалів при
вивченні відповідних навчальних тем. Власне музейні форми роботи: збір
та опис окремих експонатів, формування експозицій, екскурсії, робота
пошукових груп, підготовка громадських екскурсоводів – є елементом
всебічного розвитку особистості учнів.
Музейна педагогічна система забезпечує таку організацію навчальновиховного процесу, за якої учень є одним із головних суб’єктів творчої
діяльності. Це відповідає розвитку гуманістичного підходу у формуванні
світогляду школяра засобами музейної педагогіки. Від осмислення
процесів і подій, що відбувалися на «малій батьківщині», учні переходять
поетапно до осмислення подібних чи різко відмінних явищ і процесів у
більш широкому історичному і планетарному значенні. Таким чином,
учень знаходиться в своєрідному центрі концентричних кіл, які постійно
розширюються: формується громадянське, патріотичне мислення, коли
школяр досліджує проблеми, що пов’язані з історією селища і одночасно
віднаходить першопричини саме такого перебігу подій, бо він змушений
заглибитися в курс історії України чи всесвітньої історії. Народжується
національна свідомість, що сприяє неупередженому ставленню до інших
народів і культур, розумінню ролі і значення національної культури у
світовій загальнолюдській цивілізації.
Завдяки поєднанню пошуково-краєзнавчої роботи з науководослідницькою діяльністю в учнів формуються допитливість,
ініціативність, вміння здійснювати операції аналізу і синтезу при
дослідженні певного факту, явища, події.
Комп'ютерні технології у формуванні педагогічної системи гімназії в
умовах впровадження музейної педагогіки
Використання технічних засобів дозволяє розширити межі
можливостей учнів. В першу чергу у нас - це використання комп’ютерів.
Вони використовуються при вивченні нового матеріалу, для контролю
знань, закріплення, повторення, узагальнення, систематизації, а також при
демонстрації результатів різних видів діяльності, зокрема і дослідницької.
Використання комп’ютерів дозволяє реалізувати ідею інтеграції
навчальних предметів. Учні змушені поєднати знання цілого ряду
навчальних дисциплін: основного предмету, що є об’єктом досліджень, та
тих, без яких завдання виконати неможливо, перш за все - інформатики.
Таким чином, формуються ІКТ компетенції учнів та вдосконалюються ІКТ
компетенції педагогів.
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Під комп`ютерними технологіями навчання розуміють сукупність
методів, форм і засобів навчання, які базуються на використанні сучасних
комп`ютерних засобів і спрямованих на ефективне досягнення
поставлених цілей навчання в даній предметній області.
Поєднуючи в собі ціннісні методичні знахідки багатьох традиційних
інформаційних технологій, комп`ютерні технології дозволяють істотно
оптимізувати процес навчання. Він може стати більш цікавим, емоційно
насиченим, динамічним і наочним; комп`ютерна технологія також здатна
індивідуалізувати і диференціювати учбовий процес; реалізувати його
творчий характер, організувати гнучке управління учбовою діяльністю,
інтенсифікувати і активізувати навчання.
Крім цього, комп`ютерні технології дають можливість на якісно
новому рівні вивчати різні предметні курси. Вони надають інформацію в
зручній для учнів формі – у вигляді графіків, таблиць, діаграм, екранних
картинок, а також для статичної оцінки різноманітних фактів і проведення
порівняння різних об`єктів за якимось параметром.
Виконуючи функцію інформативного супроводу навчальних
предметів, комп`ютер здатний полегшити процес оволодіння учнями як
репродуктивними уміннями, так і розвиваючими (вміння логічно мислити,
систематизувати, класифікувати, здійснювати операції аналізу і синтезу
при роботі з навчальним матеріалом). Також розвивається рефлексивні
процеси зумовлені вмінням працювати з статистичними матеріалами,
збором упорядкуванням та аналізом різноманітної інформації.
Комп`ютер відкриває широкі можливості і для побудови
різноманітних моделей, явищ, процесів. Проте інформація, яка фрагментує
світ відповідно до навчальної дисципліни, в окремі курси, завдяки
використанню комп’ютерних технологій в умовах музейної педагогіки
дозволяє поєднати різні за предметом вивчення, але однорідні за епохою,
подією, фактом чи явищем події, процеси. Це в свою чергу дає можливість
відділити випадкове від закономірного, суб’єктивне від об’єктивного в
дослідженні певного питання.
Можна створити своєрідну імітаційну комп’ютерну модель, яка
дозволить проаналізувати те чи інше питання в повному культурноцивілізаційному спектрі. Динамічний аналіз інформації завдяки
використанню комп’ютерних технологій сприяє формуванню цілісного
світогляду учнів.
Широко використовуються учбові мультимедіапродукти, доступ до
інформації, завдяки використанню глобальних комп’ютерних мереж.
Гімназія підключена до мережі INTERNET.
У поєднанні з традиційними і різноманітними інноваційними
методами навчання глобальні комп`ютерні мережі і телекомунікації
163

сприяють реалізації принципу розвиваючого навчання. Застосування їх у
загальноосвітньому процесі розширює можливості музейної педагогіки, бо
відбувається спілкування між учасниками телекомунікаційних проектів,
використовуються дослідницькі методи, робота самостійна, в парі,
групова. Формуються гуманітарні принципи освіти.
У гімназії використання комп`ютера раніше пов`язувалося з уроками
інформатики. Впроваджувати інформаційні технології на інших уроках
було дуже складно. Причинами цього було те, що не вистачало
комп’ютерної техніки, і більшість вчителів не володіла комп’ютером
навіть на рівні користувача.
Але з часом комп’ютер поступово починає відігравати більш значну
роль. Кількість комп’ютерів в гімназії зросла, було здійснено підключення
до мережі INTERNET, що і кількісно і якісно змінило підхід до
можливостей комп’ютера як навчального засобу. Вчитель отримав змогу
швидко перевіряти знання учнів за допомогою тестів, показувати відео
фрагменти з метою подальшого обговорення, систематизації і
узагальнення отриманої навчальної інформації, показувати різноманітні
графічні зображення, карти з подальшою мультимедійною обробкою
інформації, яка дає змогу учневі вільно орієнтуватися в просторі
навчального матеріалу.
Використання комп`ютера у навчальному процесі значно підвищує
його ефективність; його можна використовувати не лише на уроках, а й
позаурочний час.
У методичному кабінеті гімназії створено підбірку розробок
інтегрованих уроків різного предметного спрямування з використанням
матеріалів музеїв гімназії та краєзнавчих розвідок, позакласних заходів.
Саме інтегрований характер уроків дозволяє вирішити дуже важливе на
сьогодні завдання, що стоїть перед освітою - формування цілісного
світогляду учня через аналіз і синтез матеріалів, запропонованих
програмами з вивчення предметів, та практичними дослідженнями з цих
предметів.
Перспективи розвитку гімназії
В «Концепції розвитку гімназії» педагогічний колектив чітко визначив
загальні завдання і принципи гімназійної освіти, в основі яких лежить
розуміння особистості кожного учня, підтримка та повага, що повинні
забезпечити розвиток можливостей учнів, їх обдарувань, задоволення їх
інтелектуальних, емоційних і соціальних потреб.
Виходячи з цього, перед колективом гімназії стоять завдання:
1.
Забезпечити здобуття освіти понад державний стандарт,
визначивши такі дидактичні підсистеми:

формування актуального фонду знань;
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розвиток загальних та соціальних здібностей учнів, їх
дослідницьких навичок;

розвиток творчих якостей дитини.
2.
Розробити і втілити в життя модель формування
національної свідомості і патріотизму школярів засобами музейної
педагогіки.
3.
Створити дидактико-методичну базу діяльності педагогів
щодо втілення даної проблеми в практику діяльності гімназії.
4.
Дослідити
процес
навчання,
творчого
розвитку,
формування національної свідомості і патріотизму в ході втілення в
практику діяльності навчального закладу інноваційної технології музейної
педагогіки, де об’єктом дослідження буде процес формування
національної свідомості і патріотизму засобами музейної педагогіки,
предметом дослідження будуть зміст, технології та психолого-педагогічні
умови процесу формування національної свідомості і самосвідомості
засобами музейної педагогіки.
Робота колективу спрямована на те, щоб кожен учень міг:
 розвинути здібності, вчитися критично мислити і висловлювати
свою думку;
 отримати знання та розширити їх у тих сферах, які цікаві учневі;
 вміти приймати самостійні рішення;
 розвивати свій інтелект і почуття;
 отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку;
 розвивати комунікативні навички, толерантність, вміння
працювати в команді.
Основна мета виховної системи – допомогти дитині сформувати
головні життєві компетенції, що означає знайти себе в житті, відчути свою
необхідність, навчити працювати, реалізовувати всі ті позитивні якості,
які вона принесла з собою в світ.
Одним із завдань виховної системи є підготовка учнів до дорослого
життя. Саме розвиток життєвої компетентності дітей та учнівської молоді
забезпечить у них вміння адаптуватися до нового соціального середовища,
самостійно добувати знання та переводити їх на рівень моральної
рефлексії, комунікативних, толерантних відносин.
Життя в усій його багатогранності починається з моменту народження
дитини. А гімназія є її першим соціальним досвідом. Цей проміжок часу
повинен бути цікавим. Колектив гімназії прагне забезпечити створення
атмосфери співробітництва учнів та вчителів. Багато заходів, які стали
традиційними, є елементом формування життєвих компетенцій,
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соціалізації, підготовки до активної участі в громадському житті
суспільства.
Ми знаходимо підтримку батьків і прагнемо бути з ними
однодумцями.
Відмова від авторитарних методів організації гімназійного життя,
демократизація її устрою, широке залучення батьків і громадськості
дозволяє формувати таку педагогічну систему, яка легко сприймає нові
ідеї, продукує педагогічну ініціативу, відгукується на волевиявлення всіх
учасників освітнього процесу. Ми й далі розвиватимемо такі інституції як
рада гімназії, учнівське самоврядування та об’єднання за інтересами.
Гуманітарна спрямованість навчання, що реалізується великим
потенціалом музейної педагогіки, яка передбачає поглиблення вивчення
мов, історії, художньої культури та інших курсів гуманітарного циклу,
забезпечується коригуванням варіативної частини навчального плану в
інтересах учнів.
Прагнемо перетворити гімназію в освітній центр, де вчителі здатні
надати індивідуальну практичну підтримку кожному учневі, а творчі
роботи учнів є результатом колективної роботи учня, вчителя та батьків.
Адекватно реагуємо на зміну тенденцій освітнього менеджменту, тому
здійснюємо перехід від управління людьми до управління процесами, а це
означає:

відмова від авторитарного стилю управління, перехід до
партнерства, залучення всіх працівників до вирішення нагальних проблем,
відповідно до їх фаху;

розширення межі відповідальності на всіх етапах освітньовиховного процесу;

прийняття науковообгрунтованих рішень на основі аналізу
інформації, зібраної і обробленої за сучасними методами;

принцип роботи колективу «ми всі робимо одну справу,
спрямовану на спільний результат»;

постійна фахово-методична робота, розширення науковометодичної дослідницької діяльності, вдосконалення роботи методичного
кабінету;

застосування інноваційних технологій в традиційному
освітньому середовищі.
Використання внутрішньогімназійного моніторингу якості роботи
гімназії на основі щорічного комплексного аналізу всіма учасниками
освітнього процесу забезпечує впровадження найбільш вдалих знахідок
педагогів в роботу гімназії, формування її освітніх та виховних традицій.
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науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти
Інституту проблем виховання НАПН України,
Андрєєва Юлія Миколаївна,
методист Сватівського районного
молодіжного центру
«Слобожанська духовна криниця ім. М. Щепенка»
ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ПНЗ
Характерною ознакою розвитку сучасної освіти є використання
інноваційних методів навчання. Одним із критеріїв класифікації сучасних
інноваційних методів навчання може служити їхня здатність
забезпечувати моделювання життєвих і професійних ситуацій. На відміну
від інформаційно-рецептивної спрямованості навчання, коли учень є
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об’єктом впливу, пропоновані методи забезпечують проблемнорефлексивний підхід, який, з одного боку, сприяє формуванню критичного
ставлення учня до власного досвіду, його розумінню та об’єктивній оцінці,
а з іншого, – становить учня в позицію дослідника, який виробляє спільно
з педагогом власні рішення. Таким чином, ефективною формою роботи з
учнями в позашкільних навчальних закладах стає педагогічний тренінг.
Особливості тренінгової форми роботи висвітлено в працях К. Левіна,
якого вважають основоположником даної форми роботи та його
послідовниками О. Эверетт, У. Патрик, В. Эрхард.
Тренінг як засіб адаптації людини до професійної діяльності,
перепрограмування поведінки і діяльності людини отримав широке
визнання і впровадження в різних сферах людської діяльності. На сьогодні
відомий досвід Лейпцігськoї (Манфред Форвег, Традель Альбер),
Талліннської (X. Міккін), Санкт-Петербурзької (Л. Петровська,
Ю. Ємельянов, С. Макшанов) та інших шкіл. Серед психологів, практиків
і теоретиків, досліджують проблему педагогічного тренінгу А.М. Маркова
і Н.В. Самоукіна, які ввели поняття, відповідно, «професійний
учительський тренінг» і «педагогічний тренінг», заклавши тим самим
основні напрямки в активних формах підготовки (і перепідготовки)
вчителів, визначивши їх основний зміст і структуру.
Тренінг – (англ. train – навчати, виховувати). Традиційно виникнення
тренінгу прийнято пов'язувати з діяльністю Курта Левіна. У той же час,
елементи сучасних тренінгів можна зустріти в описах підготовки
військових, релігійних діячів, а також діячів мистецтва, термін
використання яких сягає сотні і тисячі років тому.
У 1946 в США під керівництвом Левіна зібралася перша тренінгова
група. Левіним були сформульовані базові принципи тренінгу, які взято на
озброєння, у тому числі, й у вітчизняній школі. Зокрема, принцип
«взаємозв'язку дії і дослідження», який у первинному варіанті звучав як
«ніякого дослідження без дії і ніякого дії без дослідження». У першій
тренінговій групі спонтанно виникло те, що відрізняє тренінг від будь-яких
інших форм навчання, а саме «зворотний зв'язок». Дослідження групової
динаміки, процеси й етапи розвитку групи як цілого, надалі вплинули на
формування вітчизняного підходу до практики тренінгу.
Під поняттям педагогічний тренінг ми розуміємо засіб впливу на
особистість учня, орієнтований на застосування активних методів групової
педагогічної діяльності з метою розвитку професійної компетентності,
формування навичок конструктивної поведінки, відпрацювання системи
вправ (організаторських, комунікативних, гностичних, перцептивних та
ін).
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Тренінг дозволяє: розвивати життєві навички; сприяє щирому
спілкуванню в колективі; розвиває мовленнєвий запас дітей; виховує
впевненість у собі; формує власну стратегію самоосвіти, самовиховання,
саморозвитку; допомагає дітям продемонструвати високі результати
засвоєння знань; вмінь та навичок; виховує відповідальну поведінку.
Компетентнісний підхід до підготовки та проведення тренінгу
враховує такі позиції:
1. Побудова моделей професійних компетенцій.
2. Оцінка наявних компетенцій.
3. Визначення навчальних потреб у формі різниці між необхідними
та наявними компетенціями.
4. Формулювання мети, завдань і результатів навчання.
5. Розроблення концепції тренінгу (тема, проект програми).
6. Добір методів навчання.
7. Підготовка матеріалів.
8. Уточнення програми.
9. Апробація.
10. Удосконалення програми і матеріалів за результатами апробації.
11. Проведення тренінгу.
12. Оцінка ефективності тренінгу.
13. Внесення змін для підвищення ефективності тренінгу.
Тренінг є інтенсивною формою навчання. Методи, що обираються для
його проведення, мають забезпечувати інтенсивність викладення змісту та
бути стислими у часі.
Існує чітка структура тренінгу, яка забезпечує ефективність та
прогнозованість результатів навчання:
1. Вступ: знайомство учасників; ознайомлення учасників із
програмою тренінгу; формулювання правил проведення тренінгу.
2. Основна частина: актуалізація наявних компетентностей;
проведення навчання; виконання самостійної роботи.
3. Заключна частина: підведення підсумків, оцінка ефективності
тренінгу.
Ключовими принципами побудови тренінгу є наявність основних
етапів, логічність і взаємозв’язок між окремими етапами, відповідність
змісту і процесу заявленим цілям і завданням, модульність.
Результативність тренінгу можна оцінити відповідно до критеріїв,
сформульованих російським психологом Д. Устіновим [5]. Автор вважає,
що доцільно розглядати результативність тренінгу за двома напрямами:
перший – емоційний, другий – практичний (отриманий досвід, практичні
вміння).
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За першим напрямом оцінювання результативності тренінгу
найвищий результат найкраще досягається під час вдало проведених
психологічних тренінгів. Оскільки описані тренінги є педагогічними і
спрямованими на опанування певних інноваційних педагогічних
технологій, то для нас є важливою оцінка за другим напрямом в оцінюванні
результативності тренінгу – практичним.
Важливий елемент у проведенні тренінгу – мотивування учасників на
якісну самоосвіту в аспекті інтегрованого навчання мистецьких дисциплін.
Особливо важливим є емоційний аспект впливу тренінгу, оскільки
необхідно створити такий позитивний емоційний настрій у групі, сила
якого буде діяти до наступної зустрічі з тренером.
Емоційний результат тренінгу залежить від таких складових (за
Д. Устиновим): особистісна енергетика тренера; актуальність тренінгу;
вміння тренера мотивувати учасників до роботи; склад групи; глибина
знань тренером матеріалу, який він викладає; вміння подавати матеріал.
Згуртування групи та емоційне піднесення серед учасників тренінгу
досягається з допомогою так званих руханок або криголамів. Це вправи,
які допомагають учасникам краще познайомитися, створити атмосферу
довіри, невимушеності.
Впровадження тренінгових технологій потребує професіоналізму від
педагогів. Доцільно оволодіти тренінговими технологіями безпосередньо
під час проходження тренінгу.
Основна частина тренінгу реалізується в міні-лекціях та практичній
діяльності педагогів (учасників тренінгу). Тренер (методист) будує роботу
таким чином, щоб отримані на лекції знання закріплювалися під час
практичної роботи.
Міні-лекція – метод викладення нового матеріалу для навчання
учасників тренінгу.
Особливості міні-лекції: проводиться після того, як учасники
вмотивовані для сприйняття. Важливо, щоб усі учасники були в стані
активності – триває 10-20 хвилин; педагог-тренер використовує наочні
засоби: записує на дошці ключові фрази; робить малюнки; використовує
метафори (притчі, анекдоти, прислів’я); педагог-тренер обов’язково
використовує виразні засоби: міміка, жести, інтонація, поза; педагогтренер слідкує за активним „включенням” учителів, намагається втримати
увагу кожного з учасників і сам є максимально „включеним”,
використовуючи засоби риторики, створює в учасників тренінгу стан „тут
і зараз”.
Під час практичної роботи доцільно впроваджувати інтерактивні
методи роботи: робота в парах, робота в малих групах, мозковий штурм,
ажурна пилка, снігова куля тощо.
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Так, нами було розроблено психолого-педагогічний тренінг
«Зрозуміймо одне одного» з метою ознайомлення педагогів з формами і
методами інтерактивної взаємодії; сприяння мотивації педагогів до
самовдосконалення у роботі з колегами та вихованцями; ознайомлення і
навчити застосовувати тренінгові вправи; створення позитивного
психологічного клімату у педагогічному колективі.
Перш ніж розпочати роботу доцільно узгодити правила, за якими
будуть учасники працювати. Наприклад, до списку правил вносять:
щирість у спілкуванні, один говорить – усі слухають, не критикувати,
толерантність, активність тощо.
Обов’язковим елементом тренінгу є знайомство. Є різні вправи для
знайомства. Можна використати, наприклад, вправу з м’ячем. Учасники
стають в коло. Тренер дає м`ячик, учасникам необхідно називати своє ім`я,
кинути м’яча тій людині, з якою у них є щось спільне, наприклад: «Мене
звати Юлія, я кидаю м`ячик Людмилі, бо ми працюємо в одному закладі»
тощо.
Згідно наукових досліджень Х.Хекхаузена поведінка людини
направляється очікуваннями, оцінкою передбачуваних результатів своїх
дій і їх більш віддалених наслідків.
Таким чином, вправа «Мої очікування» є обов’язковою. Пропонуємо
на аркушах записати декілька позицій, які відображають сподівання на
результат від тренінгу (листочки прикріплюються на дошку, можна
використовувати художній образ – очікування, як зернятка, які будуть
проростати протягом тренінгу).
Актуальною для розкриття теми тренінгу стає вправа «Малюємо разом
спільний дім». Учасники об’єднуються в пари, і, не кажучи жодного слова,
беруть разом один фломастер. На аркуші паперу малюють будинок, у
якому було б зручно жити. Після того, як завершено малюнок, треба
відповісти на питання: «Хто був лідером? Чи змогли намалювати те, що
хотіли? Чи дратував вас напарник?».
Наступним кроком є обговорити, узгодити та записати рецепт щастя
для мешканців створеної оселі, презентувати свої рецепти на загал.
Корисною та досить влучною є вправа - «Оцініть мої успіхи». Учасник
тренінгу виконує невеличке завдання: «Розв’язати кілька прикладів з
математики (на дошці вивішується аркуш з прикладами: 1+1, 1+5, 1+7,
1+2, 1+4 тощо. В одному з них треба зробити помилку). Реакція учасників
тренінгу на помилку відбувається відразу - всі учасники вказують на
зроблену помилку. Після цього тренер робить висновок - крім однієї
помилки було зроблено все правильно, замість того, щоб спочатку
відзначити успіхи, ви акцентували увагу саме на помилці. Учасникам
тренінгу пропонується зробити власний висновок з цієї вправи.
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На «озброєння» кожному з учасників тренінгу
пропонується
оптимістична педагогічна гіпотеза, яка базується на таких вихідних
положеннях: усі діти народжуються хорошими (це головний секрет
життя); наші очікування щодо майбутнього (зокрема, й те, якою ми бачимо
в майбутньому ту чи іншу дитину) творять сьогодення; кожний дорослий
відповідальний за кожну дитину; ми відповідаємо за свою поведінку,
почуття, вибір тієї чи іншої дії та її наслідки.
Загальний висновок з вправи - треба вчитися шанувати успіхи
вихованців, колег-педагогів, не лінуватися їх хвалити, адже так легко
зробити людину щасливою.
Під час вправи «Мозковий штурм» доцільно обговорити запитання:
«Від чого, на вашу думку, залежить успіх та ефективність гурткової
роботи, яким має бути ідеальний гурток?».
Рефлексія – важлива частина тренінгу, адже педагоги підбивають
підсумки навчання та планують подальші дії для саморозвитку, або
формується мотивація до навчання на наступному тренінгу. Для
проведення рефлексії використовують різні методи: мікрофон,
анкетування тощо.
На даному тренігу для проведення рефлексії пропонуємо виконати
вправу «Святковий букет». Треба звернутися до учасників тренінгу з
пропозицією на «квіточках» написати, чи справдились ваші сподівання
(учасники пишуть, прикріплюють на дошку, тренер зачитує кілька
варіантів).
Завершальною вправою може стати вправа «Емоційний ланцюжок».
Учасники стають у коло і кладуть ліву руку на плече сусіда. По-черзі, один
за одним дякують сусіду зліва за гарну плідну роботу, позитивні емоції,
висловлюють побажання тощо.
Отже, на нашу думку, для ефективного впровадження тренінгових
технологій в навчально-виховний процес ПНЗ є організація навчальних і
розвиваючих тренінгів для педагогів позашкільних закладів для
досягнення стійких змін у їхній поведінці. Доцільно передбачити
організацію тренінгів для особистісного розвитку педагогів, тренінгів
креативності та тренінгів професійного спрямування.
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Кремінська школа-гімназія виконує особливу місію: «Зростити
людину не тільки компетентну у своїй справі, але й здатну брати на себе
відповідальність
за вирішення суспільно значущих завдань,
конструктивно реагувати на найменші зміни в житті суспільства: навчити
робити вибір – гуманний, обґрунтований, такий, що приносить благо
суспільству й самій людині».
Сучасний етап розвитку шкільної освіти свідчить про інтенсивність
інноваційних процесів, які охоплюють усі сфери шкільного життя.
Важливою ознакою таких процесів є науково-дослідна та
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експериментальна робота педагогічного колективу. Виступаючи стрижнем
позитивних змін у навчальному процесі, вона забезпечує зв’язок
психолого-педагогічної науки з практикою, сприяє розвитку творчого
потенціалу вчителя, оновлює навчально-виховний процес.
Особливого значення при цьому набуває провідна ідея, яка виступає
основою таких змін і кардинально впливає на результативність та
ефективність педагогічної праці 1 Інформаційно-бібліотечний центр для
роботи користується збіркою «Інноваційна діяльність в сучасних освітніх
закладах: досвід, проблеми, перспективи з досвіду роботи навчальних
закладів Черкащини», що вміщує матеріали обласної Інтернет-конференції
„Інноваційна діяльність в сучасних освітніх закладах: досвід, проблеми,
перспективи”, у яких висвітлюються теоретико-практичні аспекти
використання інноваційних підходів до організації навчально-виховного
процесу в закладах освіти2.
Гімназія має статус експериментального закладу регіонального рівня
з теми «Виховання податкової правосвідомості гімназистів через створену
в навчальному закладі систему неперервної економічної освіти».
Експеримент — це довготривалий процес, складний але цікавий, у якому
всі структури школи-гімназії, у тому числі й бібліотека, потребували
реконструкції й удосконалення.
Гімназійна бібліотека існує одночасно й у режимі функціонування й у
режимі розвитку. Об’єктом режиму функціонування є інноваційний
навчально-виховний процес в умовах упровадження нових освітніх
Державних стандартів, а об’єктом режиму розвитку — процес
перетворення бібліотеки в сучасний інформаційно-бібліотечний центр.
У статті Н.Пасмор «Інноваційна діяльність зі створення науковоосвітніх ресурсів: бібліотечний досвід» розглядаються питання сучасної
діяльності бібліотек в умовах модернізації процесів підготовки фахівців у
вищій школі України 3. У методичному збірнику ВКНЗ «Херсонської
академії неперервної освіти» Херсонської обласної ради КЗ «Херсонська
обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки Херсонської обласної
ради «Бібліотечно-інформаційний центр – нова модель бібліотечного
обслуговування у загальноосвітніх навчальних закладах» надається
інформація щодо перспективної форми модернізації шкільної бібліотеки.
Бібліотечно-інформаційні центри позиціонуються й діють як дослідницькі
лабораторії, а робота в них вимагає професійної компетенції, творчого
підходу до справи, нестандартних рішень. Прикладами таких рішень може
бути інформаційно-бібліографічне обслуговування дистанційних олімпіад
школярів; «відкриті лабораторії» - дослідницькі майданчики для
самостійної науково-дослідної роботи школярів; корпоративна співпраця
шкільних бібліотек; створення в структурі ІБЦ служби міжбібліотечного
176

абонемента тощо, оригінальні проекти, що виходять за рамки традиційного
уявлення про шкільну бібліотеку 4.
У сучасному інформаційному суспільстві все більшого значення
набуває віртуальний вид комунікації. Цей спосіб спілкування стає все
більш визвичним для сучасної людини : e-mail, ICQ, Skype, чат, форуми,
блоги, соціальні мережі — усі ці сервіси Інтернету становлять невід’ємну
частину соціальної активності людини. Саме вони дозволяють зробити
активним і відкритим будь-який культурний, просвітницький або освітній
процес. При цьому читання залишається потужним чинником розвитку
особистості, а бібліотека — середовищем, яке формує освіченого й
культурного читача. З іншого боку, за даними внутрішньошкільного
контролю, «больовою точкою» учнів середньої ланки є недостатні вміння
працювати з текстом. При правильному використанні оновлена бібліотека
допоможе вирішити цю проблему.
Тож використання інноваційних педагогічних технологій та оновлена
бібліотека мають стати ресурсним центром з освоєння та широкого
застосування цих технологій педагогами гімназії.
Оновлення структури бібліотеки Кремінської школи-гімназії
Суттєвих змін бібліотека зазнала у 2013 році. У сховищах та читальній
залі проведений капітальний ремонт приміщень. В умовах жорсткої
конкуренції з електронними засобами масової інформації, Інтернетом
створення комфорту й сучасного дизайну в бібліотеці є умовою боротьби
за читача. На користувачів значний вплив справляє загальна бібліотечна
атмосфера: затишність, оформлення інтер’єру. У роботі з читачами
бібліотекар прагне привернути увагу дітей, учителів до книги, періодичних
видань. Задля цього для читачів-дітей 1–4 класів створено куточок
«Книжковий потяг», для користувачів також влаштовано куточок із айстоперами (eye stoper — дослівно «той, що зупиняє очі», тобто назва, що
використовується в рекламі, щоб привертати увагу).
Поповнення фонду бібліотеки здійснюється відповідно до профілю
комплектування новими документами, які б повністю забезпечували
інформаційні потреби й запити читачів в умовах упровадження новітніх
освітніх програм. При відборі документів ураховуються пропозиція ринку
інформаційних носіїв, яка постійно змінюється; потреби користувачів, що
постійно зростають; фінансові можливості бібліотеки; цінність документа
в науковому, естетичному, літературному, історичному значенні. Із метою
якісного комплектування фондів проводиться вивчення читацького попиту
шляхом
аналізу
наданих
бібліографічних
довідок,
ступеня
вкомплектованості фонду відповідно до запитів користувачів на основі
аналізу відмовлень, • статистичних даних фонду 5.
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Для поповнення фондів бібліотекою проведено акції «Подаруй
бібліотеці нову книгу», «Випускник — школі», результатами яких є
поповнення фонду на 25 % виданнями художньої літератури. Однак
основними джерелами поповнення фонду бібліотеки школи-гімназії є
закупівля літератури в торгівельній мережі за рахунок батьківських
коштів; одержання літератури, прийнятої в читачів замість загубленої;
одержання літератури, подарованої бібліотеці учнями школи, їхніми
батьками, спонсорами; передплата періодичних видань. Завдяки
періодичним виданням (21 найменування) бібліотека майже в повному
обсязі відповідає потребам користувачів: для учнів — 3 видань, для
вчителів — 17 видань, для бібліотекаря —1 видання. У 2016 році фонд
інформаційно-бібліотечного центру також поповнився виданнями, які
надійшли від Благодійного фонду «Національне Відродження».
ІКТ як засіб підсилення ресурсів бібліотеки
Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства, що
означає, що в сучасній освіті необхідно застосовувати найновітніші
інформаційні технології. Створення добротного інформаційного
середовища є ключовим завданням на шляху переходу до інформаційного
суспільства. Масове впровадження інформаційно-комунікативних
технологій (ІКТ) в освітню сферу ставить проблему комп’ютеризації
закладів освіти в розряд пріоритетних 6.
Бібліотека Кремінської школи-гімназії отримала електронну
бібліотеку в кількості трьох електронних одиниць у 2011 році. Електронна
бібліотека набуває популярності особливо для організації дослідницьких
робіт. На нашу думку, на зміну міжбібліотечного абонемента (МБА)
прийшла електронна бібліотека. Для отримання літератури по МБА
необхідно більше часу, а за допомогою електронної бібліотеки це
відбувається миттєво.
Веб-ресурси бібліотеки Кремінської школи-гімназії у Всесвітній
мережі
«Хто володіє інформацією, той володіє світом»— це висловлення
відоме всім. У наш комп’ютеризований час інформацію можна отримати
не тільки з книги, а й з Інтернету, хоча він має переваги й недоліки.
Розвиток комп’ютерної техніки, нових технологій вирішальним чином
вплинув на інформаційне поле шкільної бібліотеки. Соціальні мережі є
додатковим джерелом для професійного спілкування шкільних
бібліотекарів.
У наш час реклама бібліотеки є рекламою навчального закладу. Для
ширшого інформування про бібліотечні послуги бібліотека Кремінської
школи-гімназії створює свої сторінки в соціальних мережах, навіть
виникла ідея ведення блогу. Результати можна знайти в соціальних
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мережах: на Фейсбуці https://www.facebook.com/kgimnlibr/, у Контакті
http://vk.com/feed?section=
notifications,
сторінка
на
каналі
Ютуб
http://www.youtube.com/watch?v=
eqTx3OdSaMs, у блозі http://kglibr.blogspot.com/. У мережах
бібліотекарі із задоволенням приєднуються для обговорення актуальних
питань, обміну досвідом тощо, що сприяє формуванню позитивного
іміджу бібліотеки.
Бібліотека Кремінської школи гімназії має логотип, який є
обов’язковим атрибутом будь-якої організації.
Уміння вибирати книгу чи знаходити інформацію за допомогою
комп’ютера — це справжнє велике мистецтво, саме бібліотека навчає
цьому дітей. Тому сучасну шкільну бібліотеку можна називати
коворкінгцентром, а замість слова «читач» з’явився термін «користувач»
бібліотеки. Це вже не тільки місце для читання, а простір, у якому
користувачам можна разом навчатися, спілкуватися, дружити. Це розумна
бібліотека, у якому учні можуть знайти не тільки інформацію, а й отримати
професійну допомогу 7.
Упровадження ІКТ у роботу бібліотеки сприяє використанню нових
форм масової роботи: віртуальна мандрівка «Подорож правознавчими
сайтами», віртуальні ігри «Логічні онлайн ігри», пізнавальна онлайн
година «Що? Де? Коли?». На хвилях радіостудії «Розмай» щотижня
проводиться радіоогляд «Інформаційні вітрила». Радіостудія та прес-центр
— це чудова можливість для бібліотекаря систематично виступати з
оглядами, інформувати про нові надходження, формувати художні смаки
читачів, рекламувати бібліотеку.
Інформаційно-бібліотечний центр Кремінської школи-гімназії
забезпечує інформаційну підтримку методичного кабінету та предметних
кафедр, гімназійного осередку Малої академії наук, батьківського
лекторію, музеїв гімназії тощо. На базі інформаційно-бібліотечного центру
проводяться заняття гуртка ЛОМАНУМ «Основи науково-дослідницької
діяльності». Інформаційно- бібліотечний центр має змогу спілкування з
колегами під час проведення та підготовки лекцій у ЛОІППО.
Хоча Інтернет і є важливим джерелом отримання інформації в
сучасних умовах, але варто пам’ятати, що саме книга сприяє формуванню
логічного, образного мислення. У процесі читання дитина уявляє той чи
інший персонаж, формує власний погляд і ставлення до головних героїв і
до книги взагалі 8.
Діяльність інформаційно-бібліотечного центру школи-гімназії
Гарантією ефективності діяльності бібліотек у сучасних умовах є
здатність до перетворень, до пошуку нових бібліотечних моделей.
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Перспективним нововведенням останнього часу стало створення
бібліотечно-інформаційних центрів. Діяльність таких центрів спрямована
на підвищення статусу книги в суспільстві, її популяризація на рівні
гімназії, залучення до читання широких верств учнів та вчителів 9.
Головні умови успішної роботи центру — творчий підхід, пошук
інноваційних форм, які б привернули увагу до книги. Інноваційними
формами, які використовуються в роботі, є буктрейлер, буккросинг,
книговорт, лібмоб, позитиватор. Буктрейлер — це ролик-мініатюра, тизер
(teaser), який містить у собі найяскравіші моменти книги, візуалізує її
зміст. Буккросинг — це сучасна інноваційна форма популяризації
літератури. Книговорот — хобі й громадський рух, що діє за принципом
соціальних мереж і близький до флешмобу, це дія звільнення книг. Дитина
або вчитель, прочитавши книгу, залишає («звільняє») її в будь-якому місці
гімназії для того, щоб інший, випадковий користувач, зміг цю книгу знайти
й прочитати; той, у свою чергу, повинен повторити аналогічну дію.
Лібмоб «Читайте самі, читайте з нами!» — рекламна акція, під час якої
бібліотекар та учні виходять на вулиці з рекламними буклетами та
проспектами, роздають перехожим та проводять бліц-опитування.
Позитиватор – позитивні мотиватори, спрямовані на позитивне сприйняття
світу, це своєрідні роздуми для тих, хто читає, в основу яких покладено
розумні думки великих людей.
Для звітності оформлюються фотоколажі до проведених масових
заходів, наприклад, «Інформаційна бібліохвилинка «Подорож у країну
Періодики». Бібліотекар Кремінської школи-гімназії використовує всі
форми інформування: виставки нових видань, бібліографічні огляди
літератури, години цікавих повідомлень, дні інформації, презентації нових
книг. Бібліографічні огляди поєднуються з підбором літератури й
організацією книжкових виставок: виставка-кросворд «Луганщина —
світанок України», виставка-приказка «Ці книги знають усе» тощо,
виставка тематичних тек «Кремінська школа-гімназія в ЗМІ», «Знаменні
дати».
Традиційний абонемент та читальна зала завдяки електронній
бібліотеці стали центром інформації, міжособистісного спілкування,
сімейного читання. Бібліотекар надає читачам такі послуги: допомога в
написанні рефератів, повідомлень, підбір інформації до науково
пошукових робіт Малої академії наук, залікових тижнів, тематичних
оцінювань, олімпіад та конкурсів. У бібліотеці для користувачів є WI-FI
зона, що надає змогу працювати в Інтернеті кільком користувачам.
У 2016 році у зв’язку з тим , що це рік є роком англійської мови, на
базі Інформаційно-бібліотечного центру проводилися безкоштовні курси
для громади «Кремінщина SPEARING».
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Важлива ланка інформаційної діяльності бібліотеки — це робота з
батьками. Налагодження роботи з батьківською громадою – це один із
головних акцентів системи виховної роботи гімназії 2, с.10, тому
постійно функціонує книжкова виставка «Для вас, батьки». Бібліотекар є
учасником батьківських зборах, надає рекомендації та поради щодо
організації домашнього читання учнів.
Велику допомогу в роботі гімназійної бібліотеки надає актив читачів
— клуб «Бібліотечна сімейка», створений для любителів читання, який дає
можливість для об’єднання й спілкування однодумців. Членами клубу
створено відеоролик для популяризації першої книги всіх малят «Буквар
для дитини, для Владислава та Катерини» та розпочато реалізацію проекту
«Я люблю бібліотеку!».
Більш творчого підходу потребує виставкова робота. Бібліотечна
виставка служить інформаційною основою для інноваційних форм роботи
в бібліотеці. Тому розроблено методичні рекомендації «Книжкова
виставка — обличчя бібліотеки».
Один із напрямів роботи бібліотекаря Кремінської школи-гімназії є
участь у різноманітних конкурсах, оскільки це один зі способів
самовдосконалення., бо, створюючи конкурсну роботу, учасник розвиває
свої талант і вміння, тим самим піднімається на щабель вище у своєму
розвитку.
У 2014 році бібліотека разом із читачами узяла участь у конкурсі
«Бібліо.сом», підсумком участі в якому є друге та третє місця. У журналі
«Шкільна бібліотека» (№ 23–24 2013 рік) надруковано конкурсну роботу
«Один день із життя бібліотекаря». Серед найвизначніших результатів перемога в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2014»,
отримання нагорода 2015 року від Української бібліотечної асоціації за
перемогу у конкурсі відеоробіт «УБА: 20 років єднання», розміщення
конкурсних матеріалів на хмарі Всеукраїнського вебінару «Виховуємо
громадянина – патріота України» (26.11.2015).
Національно–патріотичне виховання- одна з найважливіших
напрямів виховної роботи Інформаційно – бібліотечного центру
Кремінська школа-гімназія брала активну участь у другому
Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек за наказом Міністерства
освіти і науки України від 12.08.2014 № 931 «Про проведення щорічного
Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек» під гаслом «Виховуємо
громадянина – патріота України».
Ураховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні,
усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття
патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни,
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активної громадянської позиції тощо. Тому Кремінська школа–гімназія
стала для кожної дитини осередком становлення громадянина-патріота
України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну,
незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її
національну безпеку, сприяти єднанню українського народу та
встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.
В інформаційно-бібліотечному центрі Кремінської школи-гімназії
оформлені постійно діюча книжкова виставка–вірш «Це моя Україна . Це
моя Батьківщина», тематичні полиці «Рідна земле моя, ти козацькою
славою щедра», «Вони боролись , бо любили Україну», «Герої не
вмирають», до 80 –річчя з дня народження Б.Олійника «Коли вже
народився ти поетом. За все відповідай у цім житті».
У зв’язку з тим, що вишиванка серед учнів та молоді з кожним днем
стає все більш популярною, модною та й демонструє патріотизм
інформаційно-бібліотечним центром Кремінської школи-гімназії було
створено інформаційний буклет «Вишиванка вміє промовляти».

Виставки в ІБЦ Кремінської школи-гімназії
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Буклет «Вишиванка вміє промовляти»
Останнім час інформаційно-бібліотечним центром було проведено
сторітеллінг «Я біла ластівка Донбасу», відеозвіт якого можна переглянути
за посиланням : https://www.youtube.com/watch?v=43vrKPwXyDw, усний
альманах «Революція на граніті», конкурс авторських патріотичних поезій
«З Україною в серці», фотоконкурс «Кремінщина – це Україна», засідання
НТ «Промінь», конкурс патріотичних закладинок, подорож «Разом з
королевою книг до бібліотечної країни», «Посвята в читачі», акції
«Бібліотечка
воїну
АТО»,
«Подаруй
книгу
бібліотеці».
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Сторітелінг «Я біла ластівка Донбасу»

Усний альманах у ІБЦ Конкурс закладинок
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Подорож із королевою книг Посвята в читачі
Отже, саме патріотизм, громадянськість повинні об’єднувати
українців, зберегти те, що протягом століть було нашою метою, –
незалежну державу.
Інноваційні стратегії розвитку Інформаційно-комунікаційного
середовища освітнього закладу
Американські дослідники піднімають проблеми читання ще з 1983
року. Вони вбачають небезпеку пов'язану із зростанням функціональної
неграмотності – у нездатності людини цивілізованого суспільства
виконувати свої елементарні професійні, громадські та побутові обов'язки
10. Тому інформаційно-бібліотечний центр націлює свою роботу на
розповідь дітям про цінність читання, показує зв'язок читання з їх успіхами
в навчанні та в інших справах, наводить приклади позитивного впливу
книги на власне життя або життя інших людей. У зв’язку з цим було
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проведено промоакцію «Арт-букінг» (дітям представлені улюблені книги
всіх вчителів гімназії в яскравій презентації, що заохотило їх
познайомитися з ними).
Гімназійна спільнота дійшла висновку, що саме бібліотека є головним
агентом впливу на якість освіти. Більшості здається, що наявність
бібліотечних послуг, доступ до інформації, - усе це буденність. Однак
свідома особистість дуже швидко розуміє, що за цими буденними словами
стоїть сучасна соціальна політика держави, а саме – рівний доступ до
якісної інформації, що особливо важливо для дітей соціально-незахищених
категорій.
Інформаційно-бібліотечний центр передусім здійснює вплив на
формування креативної особистості, яка володіє інформаційними
навичками. Головне в зміні концепції сучасної шкільної бібліотеки – бути
частиною освітнього процесу, виконувати педагогічну функцію.
Деякі стратегії розвитку бібліотеки
По-перше, залучення соціальних партнерів як традиційних, співпраця
з якими зміцнюється, так і нових, серед яких Українська бібліотечна
асоціація, воїни 24-ої «Залізної бригади» імені Данила Галицького,
Острозька академія наук України, Державний університет Шимона
Шимоновича (місто Замостьє, Польща), Українське радіо, партнерська
взаємодія учителів та ІБЦ в процесі підготовки до ЗНО, театральна студія
«КЛАС» Кремінської школи-гімназії.
По-друге, популяризація книги, виховання читацької культури за
допомогою інноваційних формах роботи - діяльності секції «Основи
наукових досліджень», організація участі в конкурсах, акціях
Всеукраїнських та міжнародних рівнів, наприклад,
Радіодиктант
національної єдності, «Візьми у руки «Заповіт».
По-третє, використання ІКТ під час проведення будь-яких заходів у
бібліотеці й підготовка до них, при цьому особливої популярності
набувають буктрейлери, скрайбпрезентації , стендові доповіді,
сторітеллінги.
По-четверте, найголовнішим стратегічним напрямком освіти є
виховання патріота України., тому найактуальнішими формами роботи
стають зустрічі із патріотично налаштованими відомими особистостями,
зокрема з українською письменницею Ганною Гайворонською та бійцями
АТО.
Висновки
Спільна творчість бібліотеки, учнів та вчителів дає свої результати.
Кремінська школа-гімназія — постійний учасник Міжнародної виставки
«Сучасні навчальні заклади» та Національної виставки «Інноватика в
освіті України». Чотири роки поспіль навчальний заклад є лауреатом
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довідково-біографічного видання «Флагмани освіти України», щороку
імена гімназистів заносяться в книгу «Обдаровані діти Луганщини».
Навчальний заклад є лідером у районі за кількістю призових місць у ІІ та
ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін, за останні роки в
обласних конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів
МАН України взяли участь 14 гімназистів і 9 стали дійсними членами.
Учасники Клубу шанувальників книги своїми досягненнями відомі
широкому загалу міста й далеко за його межами: це перемога в обласному
конкурсі «Золотий диктофон», у Всеукраїнському конкурсі поетичної
творчості «Джерельце», у Міжнародному фестивалі-конкурсі прикладного
мистецтва, в обласному конкурсі «Бібліоком» у номінації «Кращий Вебпроект». Зростає кількість переможців і учасників Міжнародного
математичного конкурсу «Кенгуру», Всеукраїнських інтерактивних
предметних конкурсів «Колосок», «Соняшник», «Олімпус», «Левеня»,
«Лелека», «Гринвіч».
Також урізноманітнюється проведення панорами творчої діяльності
предметних кафедр, Днів науки, творчих зустрічей з ученими, митцями,
круглих столів із цікавими людьми, інтелектуальних змагань. Багатьох
приваблюють персональні виставки учнів та вчителів «Моє захоплення»,
спільні родинні літературно-мистецькі вечори в бібліотеці.
Значному підвищенню рівня якості знань учнів сприяє залучення до
навчання англійської мови волонтерів Корпусу Миру США, які в співпраці
з учителями, бібліотекарем створили інформаційно-освітнє середовище,
тобто педагогічну систему нового рівня. У ході успішної роботи було
отримано грант від уряду США на придбання та оснащення гімназійного
радіо-, пресцентру, організовано телемости з учнями шкіл штату Меріленд
(США).
З кожним роком розширюється географія співпраці з різними
організаціями, громадськими структурами, вищими навчальними
закладами та видатними особистостями. Серед них Київський
національний торгово-економічний університет, Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти України, Проект «Об’єднана Європа», Корпус
Миру США, Всеукраїнська федерація споживачів, Представництво
Європейського Союзу в Україні, проект «Pachwork» —співпраця гімназії
та шкіл штату Меріленд (США), проект «Партнери в освіті» й навіть
королева Великобританії.
Щорічний
високий
рейтинг
знань
учнів
гімназії,
конкурентоспроможність випускників при вступі на бюджетні місця до
престижних вищих навчальних закладів України є підтвердженням
правильності обраних шляхів розвитку навчального закладу та її
інформаційно-бібліотечного центру, який разом з усіма учасниками
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навчально-виховного процесу має на меті подальшу модернізацію
Кремінської школи-гімназія як сучасного закладу освіти нового типу, який
виховує еліту нації, допомагає учням розвивати вміння, необхідні для
досягнення успіху у ХХІ столітті.
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ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА В ІННОВАЦІЙНОМУ НАВЧАЛЬНОВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Однією з найважливіших соціально-виховних проблем сучасного
суспільства є введення юної особистості у світ цінностей та норм соціуму,
її здатність до самореалізації, до адекватної культурної самоідентифікації,
до вільного вибору власної позиції та самоствердження у взаємодії з
навколишнім середовищем. Вагоме місце у формуванні соціальної
компетенції займає театральне мистецтво. Театр необхідний людям, як
повітря. Бо він – накращий засіб пізнати самого себе, засіб зрозуміти
самого себе, вивчити й прийняти оточуючих, а також найменш болючий
засіб зрозуміти, вивчити й сприйняти життя.
Саме у школі відбувається становлення особистісної самосвідомості,
формується культура почуттів, здатність до спілкування, опанування
власним тілом, голосом, пластичною виразністю рухів, виховується
почуття міри і смаку, необхідні людині для успіху в будь-якій сфері
діяльності. Театральна естетична діяльність, органічно введена в освітній
процес, – універсальний засіб розвитку особистісних якостей людини,
удосконалення соціальної взаємодії сучасних дітей, а це зумовлює
необхідність більш системного використання театрального мистецтва у
соціально-виховній практиці.
У сучасній школі діти мають велику завантаженість, а це знижує для
них привабливість навчання, робить його важким та виснажливим.
Одухотворити процес навчання, зробити його радісним, натхненним
допоможе шкільний театр. Заняття в шкільному театрі – особливий процес
становлення широко ерудованої, різнобічно розвиненої особистості,
здатної активно використати отримані навички та основи естетичного
світогляду.
189

Шкільна театральна педагогіка ˗ міждисциплінарний напрям, поява
якого зумовлена соціокультурними та освітніми факторами. Вона
передбачає створення спектаклю не як мету, а як засіб створення емоційночуттєвої сфери учня; включення уроків театру в навчальний процес школи;
формування шкільного театрального колективу та репертуару з
урахуванням вікових особливостей учасників, а також змісту навчального
процесу. Задача шкільного театру співпадає з ідеєю організації цілісного
освітнього простору школи як культурного світу, де він, шкільний театр, є
універсальним педагогічним засобом. У цьому світі театр із повною силою
реалізує свої виховні функції, повною мірою впливаючи на особистість,
стаючи художньо-естетичним освітнім дійством, виявляючи свою
неповторність і глибину, красу і парадоксальність.
Шкільний театр постає як форма освітньої художньо-естетичної
діяльності. І якщо у рольовій грі, ім'я якій «театр», метою і результатом є
художній образ, то метою шкільного театру – моделювання освітнього
простору, призначеного для пізнання.
Включення мистецтва театру в навчально-виховний процес школи –
дійсна потреба розвитку сучасної системи освіти, яка переходить від
епізодичної присутності театру у школі до системного моделювання його
освітньої функції, яка передбачає створення умов для всебічного й
гармонійного розвитку дітей, розкриття творчої індивідуальності через
театральні форми вираження.
В епоху, коли зміна знань і технологій відбувається швидше, ніж зміна
людського покоління, учитель має бути не лише носієм знань, а й людиною
культури і вселюдських цінностей. Він повинен не обмежуватися оцінкою
навченості учнів, а стимулювати їхні особисті досягнення.
За останні роки інтерес до проблеми творчості значно зріс, а в умовах
закладів нового типу він є особливо актуальним. Саме тому в Кремінській
школі-гімназії духовною основою виховання стала діяльність театральної
студії «КЛАС» (Клуб Любителів та Аматорів Сцени), в основу якої були
закладені принципи:
▪ пріоритет розвитку й саморозвитку дитини
▪ духовність як потреба в прихильності до високих моральних
цінностей та ідеалів
▪ культура як основа сприйняття духовно-моральних цінностей
Учасники театру презентують свою творчу роботу не тільки на
шкільній сцені, а й далеко за межами Луганщини. Так, наприклад,
співпраця з відомою в Україні місцевою письменницею Ганною
Гайворонською дала можливість виступити з п'єсою «Війна в Божому
винограднику», написаною на реальних подіях, що відбуваються на
Донбасі останнім часом, у Києві, Львові, Крехові, Жовкві. Під час виступу
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завжди відчувалось єднання глядачів з акторським складом. Прикладом
може стати виконання Гімну України, яким щоразу завершувалась
вистава, коли і глядачі, і виконавці були єдині в па тріотичному пориві. А
в Крехівському чоловічому монастирі на зберігання було передано прапор
із побажаннями миру й щастя Україні від жителів Донбасу, з яким проїхали
учасники колективу від сходу до заходу країни. Він став символом
єднання, надії на краще, могутності й процвітання нашої країни.
Пріоритетні завдання сучасної освіти, гімназійний компонент –
формування функціонально грамотної людини, яка вміє адаптуватися в
сучасних умовах. Саме цьому сприяє застосування елементів театралізації
на уроках мови та літератури.
У процесі гри дитина приміряє на себе різні образи. Граючи, вона
набуває соціальний досвід, долучається до духовних цінностей.
Особливо важливо те, що все проходить через її особистий досвід,
емоційні переживання, які викликаються не тільки візуальним
осмисленням, а й власною грою. Вона копіює побачені жести, імітує
манеру поведінки, інтонацію. Таким чином дитина осягає культуру
людських відносин.
Традиційний підхід у навчанні не використовує творчого потенціалу
учня. Для вирішення цього завдання використовуються прийоми
театральної педагогіки, де крім емоційних переживань у дитини є
можливість виразити це в дії.
У навчальній діяльності має бути обов’язково творчий початок.
Театральна педагогіка – це своєрідна творча навчальна діяльність,
спрямована на засвоєння матеріалу за допомогою художньої подачі.
Введення в навчальний процес елементів театральної педагогіки не тільки
урізноманітнює його, але й збагачує, створює на уроці творчий
психологічний клімат.
Сучасний творчий підхід до процесу освіти повинен враховувати різні
ігрові форми навчання. Це можуть бути різні етюди, що демонструють
різні емоційні стани: радість, здивування, байдужість, захоплення. При
цьому дитина розуміє природу демонстраційного процесу. Все це дає в
комплексі розвиток інтелекту та емоцій, народжує почуття й розвиває
руховий фізичний апарат, під яким мається на увазі не тільки голос, фраза,
але й міміка, жести, рухи. Всі учасники гри стають партнерами,
привчаються до колективної роботи.
У процесі навчання мови та літератури я пропоную учням обігравати
різноманітні ситуації для міцного засвоєння навчального матеріалу. Мене
цікавить не тільки результат навчання, а й те, які здібності учень при цьому
розвиває. Для більш успішного освоєння знань я намагаюсь обіграти
прочитані тексти за допомогою прийомів театралізації.
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Дуже продуктивні уроки літератури з використанням елементів
театральної педагогіки. Це майстерня читання текстів, застосовування
міміки та жестів, використання відповідної атрибутики й бутафорії, ігрові
прийоми.
Елементи театралізації я використовую в середніх і старших класах:
диспути, дискусії, де учні розглядають проблеми суспільства й місце
людини в ньому. Учні готові до такої форми організації навчальних занять,
тому що застосування прийомів театралізації дало потужний поштовх до
розкріпачення особистості учня, сформувало вміння аналізувати,
абстрагуватися й вільно висловлювати свою точку зору.
У творчості діти стають самі собою, оскільки вони не так прямо, як в
реальних ситуаціях, обмежені й стиснуті зовнішніми обставинами.
Входячи в роль, учні іноді вступають в інший, більш глибокий контакт з
самим собою і відкривають у собі нові грані. Самосприйняття
поглиблюється, вони впізнають себе з іншого боку, з усіма нюансами, яких
у повсякденному житті вони не помічають. За допомогою прийомів
театралізації розвивається здатність до абстрагування, підвищується
впевненість у собі під час контакту з іншими учнями. Здатність до
співпереживання стає жвавішою, інтенсивнішою, ширшою.
Прийоми театралізації будять уяву, яка дозволяє відчути й оцінити
радість існування, радість життя. Ця творча робота дозволяє розширитися
реальності й навіть створити основу для її зміни.
У цьому зв’язку знання мови та літератури означає не тільки мовне,
культурне та інтелектуальне збагачення, але також і збагачення
переживань.
Звернення до театральної педагогіки допомагає учневі краще
зорієнтуватися в навколишньому світі, пройти соціальну адаптацію. Учні
розвивають у собі такі навички, вміння, які зможуть потім застосувати в
реальному повсякденному житті.
Таким чином, вивчення мови та літератури за допомогою театралізації
сприяє «оволодінню життям».
Театральна педагогіка сприяє інтеграції різних форм і видів творчої
діяльності учнів; підвищенню рівня сприйняття навчального матеріалу,
вдосконаленню вміння виразного читання, цілісної характеристики
образу, об’єкта, явища в сукупності словесних і невербальних його
складових; збагаченню мовленнєвої культури, розвитку особистісного
спілкування.
Театр може бути і уроком, і захоплюючою грою, і засобом занурення
в іншу епоху, і відкриттям невідомих граней сучасності. Він допомагає
засвоювати в практиці діалогу моральні й наукові істини, вчить бути
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самим собою та «іншим», перевтілюватися в героя й проживати багато
духовних колізій, драматичних випробувань характеру.
Можливості
шкільного театру в сучасній педагогіці важко
переоцінити. Доброзичлива атмосфера театрального колективу сприяє
розвитку почуттів колективізму, терпимості один до одного, поваги до
індивідуальності. Дитина, аналізуючи все те, що відбувається, привчається
«думати вголос», формулювати, викладати свої думки в певній
послідовності, виділяти головне та відкидати другорядне, що є необхідним
у соціальній комунікації.
Як інструмент соціального пропагування, театр сприяє вирішенню
проблем, що постають перед молодою людиною, у профілактиці кризових
ситуацій у молодіжному середовищі, у навчанні конструктивним діям у
складних життєвих моментах.
Театр забезпечує комплексний особистісний розвиток вихованців;
підвищує рівень загальної культури та інтелекту, розвиток емоційної
сфери; формування базових особистісних якостей; розвиток здатності
творчо, нестандартно вирішувати проблему; формування соціальних
компетенцій засобами театрального мистецтва.
Отже, у педагогічній практиці утверджується розуміння важливості й
необхідності використання засобів театру в навчально-виховному процесі
для досягнення різноманітних цілей, зокрема соціального розвитку юного
покоління. Тому важливим є залучення до театральної діяльності якомога
більше числа дітей, активне використання театральних засобів у процесі
навчання та позаурочній діяльності школярів, вирішення через театральну
самодіяльну творчість як естетичних, так і соціально-культурних завдань,
розвиток через театральні технології соціально-адаптаційного потенціалу
особистості.
Театральна діяльність сьогодні є не тільки «дзеркалом життя», що
яскраво відображає сукупність виразних засобів, усіх життєвих аспектів, а
й так званим «новим порятунком» для дітей і юнаків. А це значить, що
кожен бажаючий може знайти собі заняття по душі: від актора до гримера.
Дитяча сценічна творчість має велике значення для людства, тому що
все починається з першоджерел й азів, що закладаються з дитинства. А
його величність Театр – це щаслива й неповторна країна творчості, яка
надає можливість піднятися особистості над сірою буденністю, стати
людиною, патріотом. Це мистецтво, долаючи кордони й мовні бар'єри,
являє світові нові відкриття, дарує глядачам насолоду та справжнє свято.
А учасники незвичайного театрального дійства – діти є яскравими,
безпосередніми «глашатаями», які можуть сказати світові з театральної
кафедри багато чого доброго, можуть допомогти зробити наше
суспільство чистим, кращим і справедливим.
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Рикова Лариса Петрівна,
учитель англійської мови
Кремінська школа-гімназія
Кремінської РДА Луганської області
МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ У
ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Налагодження партнерських зв’язків та розширення міжнародної
співпраці – одне із пріоритетних завдань розвитку системи освіти в
Кремінському районі. Кремінська школа-гімназія активно співпрацює з
громадськими організаціями та органами місцевої й районної влади.
Метою міжнародного співробітництва Кремінської школи-гімназії
є: запровадження інноваційних технологій щодо залучення учнів та
педагогів до діяльності в рамках міжнародних освітніх проектів і програм.
Забезпечення представництва вчителів
гімназії в міжнародних
програмах, конкурсах, виставках дає змогу підвищувати фаховий рівень
педагогів, набувати досвіду впровадження інформаційних технологій в
освіті, формувати нові світоглядні засади сучасного навчальноговиховного процесу, залучати учнів до практичної діяльності в рамках
міжнародних проектів і програм. Важливим напрямом європейської й
міжнародної інтеграції є участь у різноманітних програмах, і саме
тому навчальний підтримує багаторічні партнерські зв’язки з Корпусом
Миру та його волонтерами.
Корпус Миру – це урядова американська волонтерська організація, яка
сприяє зміцненню миру й дружби між людьми різних національностей і
культур. Корпус Миру в партнерстві з Міністерством освіти і науки
України налагоджує співпрацю з навчальними закладами та організаціями,
які прагнуть розширити свої мовні, соціальні, політичні та економічні
кордони. Корпус Миру розвиває свою діяльність у трьох напрямках:
викладання англійської мови як іноземної, розвиток бізнесу та захист
навколишнього середовища.
Кремінська школа-гімназія співпрацює з волонтерами Корпусу
Миру в напрямку вдосконалення знань англійської мови та захисту
довкілля. За сім років (з червня 2007 по січень 2014 року) школа гостинно
зустрічала велику кількість волонтерів, серед яких Норма Каді, Мейта
Праут, Хан Чі Чен, Джефрі Гіз, Лорен та Майкл Ворчол, Арон Йерк,
Грегорі Хюбнер, Елізабет Вілмер, Речел Брайан, Елієз Хоубел, Бріттені
Спенсер
Усе почалося з 2003 року, коли вчитель англійської мови
Л.П.Рикова стала фіналістом американо-української програми “PIE”
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(«Партнери в освіті») і отримала можливість пройти стажування в
університеті м. Річмонд (штат Кентуккі, США). У березні 2004 року
Кремінщина щиро вітала вчителів цього міста із зворотним візитом.
Американські освітяни з задоволенням відвідали школи району, були
присутні на засіданні міської дитячої
радіостудії «Сузір’я»,
телевізійної студії «Стоп-кадр», познайомилися з дитячою редакцією
газети «Твій формат», провели уроки для школярів і майстер-класи
для вчителів англійської мови гімназії, обговорювали проблеми освіти
своїх країн за «круглим столом», скуштували смачного українського
борщу та вареників. Американські вчителі взяли з собою багато листів
учнів гімназії для майбутніх дружніх контактів серед молоді.
Наступним кроком у налагодженні міжнародної співпраці стала
перемога нашого навчального закладу в новій програмі - “Open World”,
коли вчитель початкової школи, фіналіст програми О.В.Смага була
запрошена до Сполучених Штатів для проходження стажування в
м. Себастопол (Каліфорнія).
Школярі та вчителі гімназії підтримують дружні зв’язки з учнями
та вчителями Кларк Муер Мідл Скул (м.Річмонд, США) – школярі
обмінюються листами, малюнками, сувенірами. У грудні 2015 року
гімназисти отримали посилку з чудовими янголами, яких зробили
власноруч американські діти. Відповідь з Кремінної не забарилася:
українські обереги – ляльки-«мотанки» полетіли до Сполучених Штатів
із побажаннями миру, добра, злагоди. Також гімназисти пишаються тим,
що вони листуються навіть з королевою Великої Британії Єлизаветою
ІІ. Листи-відповіді від Її Високості зберігаються у шкільному музеї
історії гімназії.
Кремінська школа-гімназія співпрацює з Корпусом миру в галузі
методики викладання англійської мови, позакласної роботи, а також у
літній період (організація мовних літніх таборів). У мовних таборах діти
відпочивають з користю. Навчаючись через ігрову форму англійської
мови, нею вони спілкуються з викладачами та фасилітаторами.
Навчаючись іноземної мови, діти здобувають додаткові навички й знання,
через уроки у вигляді клубів, майстер-класів, проектів.
Волонтери Корпусу Миру є активними учасниками літніх мовних
таборів: «Green Forest” та “YESСamp” для учнів 6-10 класів гімназії.
Вони не тільки провели низку тренінгів з англійської мови для
підвищення кваліфікації вчителів Кремінського району, але й брали
активну участь в засіданнях районного методичного об’єднання вчителів
іноземних мов.
Волонтери Корпусу Миру долучаються до підготовки учнівстаршокласників до участі в міжнародній програмі «FLEX» (програма
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обміну майбутніх лідерів). Це програма культурного обміну Бюро в
справах освіти і культури Державного департаменту США, яка
адмініструється в Україні організацією Американські Ради з міжнародної
освіти (American Councils) за підтримки Міністерства освіти і науки
України. Програма надає можливість українським школярам навчатися в
американській школі й жити в американській сім'ї протягом одного
навчального року.
2016 рік оголошено «Роком англійської мови» Президентом
України. Основною метою цього проекту стає розвиток нетворкінгу між
школами країн через широку онлайн-мережу, яка дозволяє будувати
освітнє партнерство, стимулювати вивчення іноземних мов, знайомитися з
культурою та традиціями інших країн, розвивати інтелектуальний діалог.
Волонтер Корпусу Миру США, Елізабет Вілмер, долучилася до
організації телемостів із учнями однієї зі шкіл США. Школярі двох
країн мали чудову нагоду поспілкуватися в онлайн режимі.
У травні 2013 року в гімназії відбулося відкриття шкільного
радіоцентру «Розмай» - це спільний проект учителів англійської мови,
учнів та волонтера Корпусу Миру Елієз Хоубел. Кожної п’ятниці вся
школа слухає радіопрограми, які готовить редакція та диктори.
Учителі та учні м. Річмонд подарували гімназистам невелику
бібліотеку художньої літератури для позакласного читання., яка стала
часткою Інформаційно- бібліотечного центру гімназії.
Українська бібліотечна асоціація активно підтримує Рік англійської
мови в Україні оголошений президентом. Серед різноманітних заходів
Української бібліотечної асоціації – підтримка кампанії з популяризації
вивчення англійської мови в суспільстві, демонстрація ролі й можливостей
бібліотек у вдосконаленні викладання та вивчення англійської мови,
надання доступу до актуальних ресурсів, заохочення бібліотек до
впровадження інноваційних програм, поширення прогресивного досвіду.
Українська бібліотечна асоціація співпрацює з громадською ініціативою
«GO Global», мета якої - приєднання України до ділового освітнього та
культурного простору світової спільноти, а також із програмою «Україна
Speaking», яка популяризує та вивчає іноземні мови в Україні, яка також
координується командою «Go Global».
Адміністрація та вчителі гімназії
втілили й свій проект «Кремінщина Speaking», запросивши бажаючих дорослих до вивчення
англійської мови. Згодом з’явився й новий проект «Кремінщина
Speaking Діти» за ініціативою учениці 9 класу Кабаргіної Варвари,
слухача Всеукраїнської школи «Агенти змін». Діти початкової школи
отримають можливість додатково вивчати англійську мову в ігровій
цікавій формі й отримувати від цього задоволення та радість.
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У Рік англійської мови Українська бібліотечна асоціація пропонує
бібліотекам запровадити нові програми й послуги, активно рекламувати
свою діяльність у цьому напрямку, розповідати громаді про свої заходи й
програми, метою яких є підвищення рівня володіння англійською мовою.
Гімназійний Інформаційно-бібліотечний центр долучився до акції та
випустив ролик «Заповіт» Т.Г.Шевченка різними мовами.

Ініціативність
означає здатність
особи втілювати
ідеї в життя. Вони
охоплюють
творчість,
інноваційність, а
також
уміння
планувати заходи
та здійснювати їх
для
досягнення
поставлених
цілей. Однією з
таких цілей стало
проведення
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фестивалю англійської мови «Театральна весна», на який були
запрошені учні та вчителі з інших шкіл району. Глядачі з захопленням
дивилися, як учні різних класів читали вірші, співали пісні та були
справжніми акторами в казках, джазових композиціях, кумедних
сценках.
У рамках Року англійської мови планується провести уроки в нашому
телемості з учнями школи м. Річмонд (штат Кентуккі, США), поновити
формат листування “Post Сrossing”, підтримувати подальше міжнародне
партнерство як інноваційну стратегію у вивчення англійської мови.
Театральна весна – 2016
Англомовний табір «Green Forest» з волонтером Корпусу Миру
Нормою Каді

Разумна Альона Валеріївна,
учитель зарубіжної літератури
першої категорії Кремінської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №2 Кремінської районної ради
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО - КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ І
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНЯ
Анотація
На матеріалі власного досвіду у пропонованій статті розглянуто
проблему «Використання ІКТ на уроках зарубіжної літератури як умова
професійного розвитку вчителя і самореалізації учня». У даній роботі
узагальнено матеріали щодо використання на уроках зарубіжної
літератури
інформаційно-комунікаційних
технологій,
розкрито
нетрадиційні підходи у проведенні уроків зарубіжної літератури з
використанням мультимедійних презентацій та відеоматеріалів, що
створює умови для високоякісного засвоєння навчального матеріалу,
розвитку інтелектуальних, творчих здібностей учнів, виховання
гармонійної особистості, залученні учнів до пошуку додаткової
інформації в мережі Інтернет при виконанні дослідницьких і самостійних
робіт: написання рефератів, підготовки повідомлень, історичних довідок,
представлення оригіналу твору, різних варіантів перекладу, унаочнення
уроку, створення власних презентацій.
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Зарубіжна література як навчальний предмет – унікальне явище з
погляду дидактики, адже література є одним із видів мистецтва, а
мистецтво покликане впливати на емоційну сферу життя, будити людську
душу, розвивати її естетичний смак, виховувати високі моральні якості.
Урок літератури, а особливо зарубіжної літератури, який охоплює
найкращі надбання світового письменства, стає уроком споглядання і
вивчення світової історії в художніх образах, пізнання себе і світу.
Оновлена концепція літературної освіти та новітні підходи до її вивчення
ґрунтуються на розгляданні художніх творів не окремо, а в широкому
мистецькому контексті.
Зарубіжна література – навчальний предмет, який передбачає в собі
відповідно до Державного стандарту літературної освіти реалізацію трьох
основних ліній: аксіологічної, літературознавчої, та культурологічної.
Учитель зарубіжної літератури за звичай обмежений кількістю годин, які
відводяться на вивчення тієї чи іншої теми. Брак часу не завжди дозволяє
реалізувати все, чого прагне викладач. Все це викликає певні труднощі у
доборі ефективних, з погляду на мистецький вплив, методів та прийомів
навчання. Тому так важливо володіти в достатній мірі і вмінням вдало
дібрати матеріал для аналізу, і зацікавити учнів неординарними рішеннями
його інтерпретації.
Серед педагогічних технологій інформаційно – комунікаційні
технології посідають особливе місце в сучасній системі освіти.
Інформація виступає як основний механізм реалізації нової навчальної
парадигми, як нова якість системи освіти, як засіб реалізації функції
прогнозування освітньої системи. Перехід до гуманістичної парадигми
освіти призводить до зміни усієї традиційної системи освіти. Потрібні нові
технології, нові моделі, методи навчання, які сприяли б розвитку кожної
людини в освітньому процесі. Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є
використання нових інформаційних технологій в учбовому процесі школи,
особливо в літературній освіті.
Використання інформаційно-комп'ютерних технологій відкриває для
учителя зарубіжної літератури нові можливості у викладанні свого
предмета. Вивчення зарубіжної літератури з використанням ІКТ дає дітям
можливість для роздуму і участі в створенні елементів уроку, що сприяє
розвитку інтересу школярів до предмета. Запровадження інформаційно199

комунікаційних технологій у навчально-виховний процес – це не данина
моді, а необхідність сьогодення.
У зв’язку з цим змінюються мета і завдання освіти: формування знань
та вмінь поступається формуванню компетентностей.
Саме виходячи із зазначеного вище, я обрала проблему, над якою
працюю останні роки: «Використання ІКТ на уроках світової літератури як
умова професійного розвитку вчителя і самореалізації учня».
Актуальність досвіду:
 сьогодні застосування ІКТ (інформаційних і комунікаційних
технологій) є необхідною умовою для розвитку освітнього простору;
 в сучасних умовах інформаційні і комунікаційні технології
стають стабільним компонентом літературної освіти.
Тема досвіду відображає головну проблему реформування сучасної
освіти, озброєння школярів уміннями і навичками саморозвитку
особистост, яке значною мірою вирішується шляхом упровадження
інноваційних технологій організації процесу навчання та виховання.
Ідея досвіду полягає у тому, що використання ІКТ на уроці світової
літератури розширює інтерпретаційне поле художнього твору:
 отримання інформації з різноманітних джерел, аналіз інформації,
символічне кодування та розкодування інформації;
 поєднання традиційних джерел інформації з нетрадиційними;
 новий рівень освоєння навчального матеріалу, що пов’язане з
використанням зорової та адитивної наочності.
Новизна досвіду полягає в оригінальному використанні
інформаційно-комунікативних технологій, елементів дослідницької
роботи в урочній та в позаурочній діяльності.
Індивідуальний внесок
автора: розробка системи уроків світової літератури (6-7 клас) з
використанням ІКТ технологій, створення збірників активних та
інтерактивних завдань.
Моніторинг річних підсумкових оцінок учнів в класах де
використовувались ІКТ на уроках зарубіжної літератури свідчить:
- використання ІКТ-технологій істотно вплинуло на якість
навченості школярів і має такі переваги;
- матеріал краще сприймається;
- забезпечуються умови для самостійної роботи над отриманням
знань, самооцінки учня;
- відбуваються позитивні зміни в якості знань;
- підвищується мотивація до вивчення предмету.
- розвиваються інтелектуальні і творчі здібності учнів, усвідомлення
учнями моральних цінностей, що згодом дозволить стати здатним до
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самореалізації, самостійного мислення, прийняттю важливих рішень,
вміння працювати над розв’язуванням важливих суттєвих проблем.
- змінюється в цьому процесі роль учителя, він стає координатор,
партнер, консультант.
Умовами використання інформаційних технологій на
уроці
зарубіжної літератури є:

знання вчителем теорії питання, основних ідей технології,
методики викладання, вікових та психологічних особливостей учнів;

достатнього рівня ІКТ-компетентності педагога;

бажання творчого підходу щодо вирішення проблем
якісного навчання школярів в умовах інформатизації освіти.
Отримані позитивні результати переконують в тому, що робота по
створенню і впровадженню дидактичних засобів з використанням ІКТ на
уроках зарубіжної літератури має бути продовжена.
Курс «Зарубіжна література» істотно впливає на оновлення змісту
вітчизняної освіти, плекання гуманістичного світогляду та гуманітарної
зорієнтованості
особистості,
сприяє
виконанню
стратегічного
загальнодержавного завдання інтеграції України у світовий духовнокультурний простір.
Концепція курсу отримала свою послідовну розробку у наукових
розвідках провідних фахівців, серед яких – М. Борецький, Є. Волощук, Д.
Затонський, М. Жулинський, З. Кирилюк, Ю. Ковбасенко,
Л.Мірошниченко, І.Мойсеєв, Д. Наливайко, О. Ніколенко, О. Пронкевич,
Ю. Султанов, Б. Шалагінов, К. Шахова.
Мої напрацювання базуються на конкретних наукових і практичних
досягненнях досвіду вчителів : Шуляр В.І. “Сучасний урок
літератури: технологічні моделі”, «Стратегії літературної
освіти
школярів у системі профільного навчання”, О.Пронкевич «Власні моделі
уроків з використанням комп’ютерних технологій», а також досвіду
учителів України Пометун О, Пироженко Л.,Подмазін С.І., Ельконін Д,
Давидов, Махмутов М.І.)
Про користь комп’ютерних технологій в процесі розвитку
читацької культури висловлюються О. Ісаєва, Г. Дегтярьова.
Проаналізувавши досвід застосування комп’ютерних методичних систем
на уроках літератури, Н.Вукіна та І. Якіманська відзначають високу
результативність
роботи за умови тісного взаємозв’язку різних
технологій.
Новим етапом моєї педагогічної діяльності стало використання блогу
як новітнього ресурса підвищення якості освіти (2010), на сторінках якого
було розміщене власне портфоліо. Готуючись до участі в конкурсі
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«Учитель року-2014» розпочала створення власного сайту як новітнього
ресурсу професійного розвитку.
В ході роботи над проблемою дійшла висновку, що ІКТ дозволяють
значно підвищити ефективність організації контролю якості знань учнів,
перш за все, тестового контролю. Комп’ютер дозволяє використовувати
при цьому декілька різновидів тестів. Перевага у тестовому контролю у
тому, що він є науково - обґрунтованим методом емпіричного
дослідження, тобто на відміну від звичайних задач, тестові завдання мають
чітку однозначну відповідь і оцінюються стандартно.
Сьогоднішня психолого-педагогічна наука вважає, що нове у
педагогіці, поширення педагогічних новацій це не лише ідеї, підходи,
методи, технології, які ще не використовувались, а й той комплекс
елементів, або окремі елементи педагогічного процесу, які дають змогу
ефективно вирішувати завдання розвитку і саморозвитку творчої
особистості.
Нові інформаційні технології кординально вплинули на всю систему
моєї роботи, зачепивши її зміст, форми і методи навчання. 3 моменту
використання на уроках мережевих технологій, онлайнових баз даних,
комп'ютерного моделювання стало можливим навчати учнів не лише
працювати в Інтернеті з метою засвоєння навчального матеріалу, але й
використовувати його ресурси в позашкільній дослідницькій діяльності.
Використання ІКТ технологій - сприяє
формуванню навичок,
розвитку певних умінь, навчання вмінню спілкуватися, розвитку
відповідних здібностей та психічних функцій, пізнання, запам’ятовування.
Цінність новітніх технологій полягає ще й у тому, що учень із слабкими
знаннями може стати в рівень з іншими дітьми, використовуючи
винахідливість та кмітливість, що іноді є важливішими від безпосередніх
знань. А відчуття зацікавленості і посильності допомагають подолати той
бар’єр, який виникає при вивченні предмету.
Серед усієї різноманітності методичних прийомів, використання
комп'ютерних технологій, найкориснішими є:
 можливість реалізації диференційованого та індивідуального
підходу у навчанні, розсилаючи на електронну адресу кожного учня його
персональне домашнє завдання.
 використання комп'ютерних технології як джерела інформації.
Інтернет дає можливість безкоштовно як учителям, так і учням отримати
доступ до художніх текстів, газет, журналів, наукових статей, словників,
підручників, посібників та інших матеріалів, які раніше були доступні у
друкованому вигляді за велику ціну.
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Беззаперечною перевагою Інтернету є постійний доступ до
найновішої, "найсвіжішої інформації. У своїй практиці використовую
інформацію розміщену, наприклад, на таких тематичних сайтах:
- Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru
- "Літературна газета" – http://www.lgz.ru
- Електронна поетична бібліотека – http://article.da.ru
Досвід показує особливу цінність програми компанії Microsoft – Power
Point. Вона дозволяє використання текстового формату, звукових та
відеофайлів, анімаційного оформлення, різноманітних схем, таблиць,
динамічних графіків тощо. Все це сприяє кращому розумінню учнями
презентованої інформації.
Необхідно підкреслити важливу роль презентацій для підвищення
якості літературної освіти.
Презентація - форма подачі матеріалу у вигляді слайдів, на яких
можуть бути представлені таблиці, схеми, малюнки, ілюстрації, аудіо-та
відеоматеріали.
Саме вони надають можливість більш глибоко , за допомогою
наочності ознайомити учнів з біографічним, ілюстративним, краєзнавчим
матеріалом, поняттями теорії літератури, здійснювати зв'язок з іншими
дисциплінами, а також залучати їх до пошуку цікавої інформації, що, в
свою чергу, сприяє набуттю досвіду самостійної роботи.
Для уроку зарубіжної літератури презентація часто стає основою
уроку, його "скелетом". На таких уроках чітко визначаються етапи з метою
побудови логіки міркування від постановки мети до висновку. У
відповідності з етапами уроку слід визначити зміст текстового і
мультимедійного матеріалу (схеми, таблиці, тексти, ілюстрації, аудіо-та
відео-фрагменти). І тільки після цього створюються слайди відповідно до
плану уроку, у програмі Power Point. Можна також створити нотатки до
слайда, що відображають переходи, коментарі, питання і завдання до
слайдів та матеріалами на них, тобто методичне оснащення презентації,
"партитуру" уроку.
До безперечних переваг мультимедійних технологій у шкільній
практиці можна віднести:
- розширення сфери доступу до різних видів інформації (Інтернет,
електронні бібліотеки, довідники, книги, енциклопедії тощо);
- швидкість знаходження, передавання, опрацювання великого обсягу
інформації;
- динамічність у створенні різних за ступенем складності схем,
таблиць, кросвордів, ребусів, вікторин тощо;
- використання значного обсягу аудіовізуального навчального
матеріалу (малюнки, фото, репродукції картин, карти, портрети,
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ілюстрації, аудіо-, відео- та кіноматеріали тощо) та можливість його
творчого комбінування;
- моделювання навчальних ситуацій у просторі та часі (віртуальні
екскурсії до музеїв і культурних центрів світу, подорожі до різних країн,
історичних епох);
- ефективність використання мультимедіа у проведенні
нестандартних уроків (урок-подорож, урок-вікторина, урок-семінар, урокдиспут і т.д.);
- можливість індивідуального, групового, колективного, самостійного
та дистанційного навчання (взаємодія вчителя й учня за допомогою
комп’ютерних комунікацій);
- проектна діяльність (дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні
проекти);
- розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей;
- формування інформаційної культури учнів тощо.
Нові можливості для організації проектної діяльності учнів надають
мультимедійні технології. В основі методу проектів лежить розвиток
пізнавальних навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання
та орієнтуватися в інформаційному просторі. Діяльність школярів може
бути індивідуальною, парною, груповою для виконання конкретного
завдання, розв’язання певної проблеми шляхом пошуку й дослідження із
використанням різноманітних засобів для створення “продукту” –
результату докладених зусиль. Це можуть бути учнівські публікації
(газети, збірки, буклети, бюлетені), презентації, Web-сайти та інші
матеріали. При комп’ютерному навчанні значно зростають вмотивованість
учнів, їхня незалежність, а це приводить до підвищення самоконтролю в
процесі навчання. Відповідно, зацікавленість учнів веде їх до створення
творчих робіт із застосуванням сучасної техніки (розробка проектів, вебсторінок тощо).
У своїй практичній діяльності я застосовую методичні прийоми із
використанням комп’ютера на різних етапах уроку.
Етап підготовки до сприйняття твору.
Заочна екскурсія місцями подій, що відбуватимуться у творі.
Подорож музеями письменника.
Перегляд фрагментів худ. фільмів про життя письменника з
подальшим розв’язанням проблемних запитань
Перегляд ілюстрацій, фотографій до твору чи теми.
Етап аналізу художнього твору.
Інтернет-знайомство з оригіналом твору.
Шкільна лекція із залученням мультимедійних презентацій.
Створення опорних конспектів, схем, таблиць
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Прослуховування художнього тексту в електронному варіанті
Етап закріплення знань.
Виконання тестових завдань.
Розгадування вікторин,
кросвордів, ребусів. У процесі
закріплення діти після опрацювання виучуваного матеріалу отримують
завдання на слайді, працюють над його вирішенням, після чого можуть
перевірити себе або, свого товариша, перейшовши до наступного
слайду, де вчителем заздалегідь уведено правильні відповіді. Це дає
змогу дитині оцінити самого себе. Якщо в учня виникають труднощі
з виконанням через неуважність під час отримання нової інформації
у процесі роботи з презентацією, він має можливість повернутись
до потрібного слайду, опрацювати його ще раз. Учень працює
самостійно, використовуючи стільки часу на вивчення матеріалу,
скільки йому потрібно, аби його засвоїти. Колективна ж робота не дає
учневі такої можливості.
Таким чином, сучасний урок зарубіжної літератури вже є не
можливим без застосування ІКТ. Інформаційні технології на уроці не
мода, але цілком виправданий при вдалому застосуванні засіб пізнання і
навчання. Тому, до системи уроків у шостому та сьомому класі які я
розробила, пропонується система розроблених комп’ютерних презентацій,
які унаочнюють матеріал, збагачують учнів візуальними образами.
Сам час, дійсність вимагає від учителя нестандартних дій. З розвитком
комп’ютеризації, телебачення нажаль наше суспільство втрачає читача
художньої літератури, і саме вчитель літератури, особливо зарубіжної у
змозі виховувати культурного читача.
Спільна зацікавленість щодо пошуку і вирішення проблеми
впровадження інформаційних технологій навчання сформувала колектив
творчих педагогів нашої школи. Їх діяльність сприяє популяризації
перспективного педагогічного досвіду щодо використання інформаційно –
комунікаційних технологій навчання зарубіжної літератури для розвитку
особистісного потенціалу кожного учня, формування інформаційної
компетентності.
Звичайно, використання інформаційних технологій не розв’яже всіх
питань як в освіті, так і в повсякденному житті. Але вони в змозі допомогти
вчителю найбільш ефективно використовувати навчальний час, та час
підготовки до уроку, а також забезпечити молоде покоління знаннями,
уміннями та навичками, і найголовніше, навчити їх вчитися, виживати в
цьому інформаційному світі, світі швидких змін.
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Горобинська Ірина Вікторівна,
директор середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №5
міста Сєвєродонецька Луганської області
«СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ В
УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ
ШКОЛИ»
Завдання всіх майбутніх діячів руху
громадсько-активних шкіл – це знайти
кращі способи розкриття потенціалу в дітях,
їхніх сім’ях і всіх членах громади.
Ларрі Е.Декер
Анотація. Cучасна школа має надати учням не лише певні знання,
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виробити вміння та навички, а й виховати соціально-адаптовану та
громадсько-активну особистість, яка після закінчення школи буде
успішною в житті.
Для досягнення цієї мети середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№5 міста Сєвєродонецька Луганської області як головний просвітницький
та виховний осередок розвитку громади (згідно Концепції ГАШ), створює
всі умови для всебічного та гармонійного розвитку особистості, формує
основи
патріотичної свідомості, активності, громадянської відповідальності.
Ключові
слова:
освітній
простір,
громадсько-активна
школа,виховна діяльність, соціальне партнерство.
Summary. Modern should give pupils not only knowledge, develop their
skills. But also should bring up socially adapted and community active
personality that will be successful in life after graduating school.
To reach this aim secondary school #5 Severodonetsk, Ukraine, as a main
educational center of the microdistrict community (according to the concept
of the Community Active School) creates all the conditions for comprehensive
and harmonious development of the personality, forms the basics of patriotic
consciousness, activity, social responsibility.
Key words: educational area, Community Active School, educational
activity, social partnership.
Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №5 міста
Сєвєродонецька Луганської області належить до числа навчальних
закладів, які перебувають у постійному пошуку оптимальних шляхів
удосконалення навчально-виховного процесу. Уже з початку свого
існування у 1962 році діяльність школи була інноваційною, соціальноактивною. У різні роки на задоволення потреб громади міста у школі було
організоване навчання у робітничих, хімічних, педагогічних класах, по
закінченню яких випускник отримував професію.
Школа постійно брала активну участь у державних, республіканських
та регіональних виставках та оглядах досягнень, була неодноразовим їхнім
призером (1965, 1969 – призер ВДНГ, 1970 – спроектована перша в області
замкнена телевізійна система, 1992 – здійснено набір до класу з
українською мовою навчання).
Рік заснування – 1962.
З 2012 р. працює за моделлю ГАШ.
У 2015-2016 н. р. – 20 класів, 454 учні, 40 учителів.
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5
міста Сєвєродонецька Луганської області
Зараз педагогічний колектив школи налічує 40 працівників. У 20
класах навчаються 454 учні, з них – 43 дитини з сімей вимушених
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переселенців із тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької
областей.
Сучасне обличчя школи №5 - інноваційне, соціально-активне. З 2013
року ми постійні учасники освітніх виставок «Сучасні заклади освіти»,
«Інноватика в сучасній освіті». Учителі школи – переможці та призери
фахових конкурсів
«Учитель року» та «Класний керівник року», учасники
Всеукраїнських освітніх форумів.
Із 2012 року СЗШ №5 працює за моделлю громадсько-активної школи.
Свою місію вбачає у створенні освітнього простору для
забезпечення
формування особистості учня нового покоління в умовах
функціонування
ГАШ. Отож стратегія роботи школи визначає основні педагогічні
умови його
формування. А саме:
• особистісно орієнтовані та гуманістичні підходи до його створення з
урахуванням партнерського співробітництва, поваги та довіри всіх
учасників навчально-виховного процесу;
• спрямування на розвиток і саморозвиток кожної особистості;
• робота в творчому пошуковому режимі;
• ефективне використання науково-методичних, матеріальнотехнічних та кадрових можливостей освітніх закладів регіону;
• застосування інноваційних технологій.
Завдяки гуманізації педагогічної діяльності СЗШ №5, новим підходам
до організації навчального процесу відбувається формування особистісних
компетентностей учнів, що надає їм можливість для найкращої
самореалізації.
Це підтверджується результативністю участі учнів школи у
предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, турнірах.
Команди школи є неодноразовими призерами міських та регіональних
інтелектуальних ділових ігор як то: «Гуманітарна карусель», «Екологічний
марафон», «Блакитне намисто».
Однак сучасна школа має надати учням не лише певні знання,
виробити вміння та навички, а й виховати соціально-адаптовану та
громадсько-активну особистість, яка після закінчення школи буде
успішною в житті.
Для досягнення цієї мети наша школа, як головний просвітницький та
виховний осередок розвитку громади (згідно Концепції ГАШ), створює всі
умови для всебічного та гармонійного розвитку особистості, формує
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основи
патріотичної
свідомості,
активності,
громадянської
відповідальності.
При організації виховної діяльності ми враховуємо індивідуальнопсихологічні особливості кожного учня, вивчаємо загальну спрямованість
особистості та на цій основі допомагаємо учню визначити для себе
найбільш оптимальні види освітньої діяльності, знайти своє коло
міжособистісного спілкування, побудувати концепцію особистісного
зростання.
ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК
ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ
ДІТЕЙ
ТА
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НА 2016 – 2020 РОКИ ПРОГРАМА
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ
МОЛОДІ НА 2016 – 2020 РОКИ КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
СИСТЕМА
ВИХОВНОЇ
РОБОТИ
СЗШ
№5
МІСТА
СЄВЄРОДОНЕЦЬКА
ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
В
УМОВАХ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ ШКОЛИ
НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:
національно-патріотичний;
•художньо-естетичний;
•навчально-трудовий;
•морально-правовий;
•екологічний;
•здорового способу життя.
ЗАВДАННЯ:
сформувати почуття патріотизму, громадянську позицію,
розуміння прав і свобод особистості;
сформувати моральні основи особистості, підвищити
рівень духовної культури;
сформувати гуманістичне відношення до навколишнього
світу та людей;
сформувати внутрішню потребу особистості у постійному
самовдосконаленні;
вести постійну роботу із соціалізації учнів, готувати їх до життя у
сучасній дійсності.
УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
(спілка лідерів; комітети:
•з національно-патріотичного виховання;
209

•з питань освіти;
•з пропагування спорту і здоров’я;
•євроінтеграції;
•правових знань; волонтерів “Милосердя”)
ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ УЧНІВ СЗШ №5
Участь у Творчих проектах (“Справа. Вголос”, “Відкривай Україну”)
Партнерство (співпраця з громадськими міськими , регіональними,
міжнародними організаціями, установами (“Червоний Хрест”, ГО“Діти
райдуги”, інтернет-радіо “BezMezh”, телекомпанія “Ірта”, телестудія
“Телепатія” тощо).
Діяльність шкільного Патріотичного молодіжного руху “UA Party”
(проведення заходів патріотичного спрямування: флешмобів, дискотек,
радіолінійок, літературних студій тощо) Волонтерська Діяльність
(проведення шкільних благодійних акцій, ярмарків, допомога військовим
підрозділам ВСУ )
Проведення Шкільних еко-марафонів, творчих конкурсів, військовоспортивних змагань.
Однією із найбільш ефективних форм організації такої роботи є
діяльність органів учнівського самоврядування.
Саме участь у шкільному самоврядуванні дає школярам можливість
на практиці навчитися основ демократії.
Результативність
та
ефективність
діяльності
учнівського
самоврядування напряму залежить від сильної команди лідерів. Кожний
класний колектив (5-11 класи) шляхом загальних зборів та відкритого
голосування обирає свого лідера, його заступника. Прозорий процес
обговорення запропонованих кандидатур, їхня власна презентаційна
кампанія унеможливлює процес призначення командиром класу
«зручного» учня самим класним керівником чи обрання так званого «цапавідбувайла». Навпаки, учні усвідомлюють серйозність процесу та
ставляться до нього відповідально.
Обрані учні делегуються до роботи у «Спілці лідерів», керівному
органі учнівського самоврядування СЗШ №5.
Діяльність органів учнівського самоврядування
ЛІДЕР ШКОЛИ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ КОМІТЕТ З
ПРОПАГУВАННЯ СПОРТУ ТА ЗДОРОВ'Я ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ
КОМІТЕТ КОМІТЕТ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ КОМІТЕТ З
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
КОМІТЕТ
ВОЛОНТЕРІВ "МИЛОСЕРДЯ" СПІЛКА _____________ЛІДЕРІВ
День учнівського самоврядувння
Лідери класів – творчі, активні учні, «генератори ідей».
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Члени учнівського самоврядування та зацікавлені учні з 2014 року
беруть участь у роботі міжнародного медіа-проекту «Справа. Вголос»,
кураторами якого є Міжнародний благодійний фонд «Академія
української преси» і проект «MАМMEDIA». У процесі участі в проекті
учням пощастило взяти участь у тренінг-семінарі «Медіаосвіта: практичні
моделі» у м. Київ. Результатом клопіткої праці став випуск двох он-лайн
газет «Диво писанкове» (2 випуски) та “CITIZEN”, які були схвально
оцінені тренерами проекту. Зараз розпочався 2й етап реалізації проекту.
УЧАСТЬ У РОБОТІ МІЖНАРОДНОГО МЕДІА-ПРОЕКТУ
«СПРАВА. ВГОЛОС»
Саме з членів шкільної «Спілки лідерів» у 2014 – 2015 навчальному
році була сформована команда «П’ятий елемент» для участі у проекті
культурного відродження «Відкривай Україну». Хоча нашій команді і не
вдалося здобути перемогу в проекті (команда школи отримала сертифікати
за перемогу у двох номінаціях із шести («Музика» та «Література»), та
отриманий досвід, а також спілкування з однодумцями з інших шкіл міста
виявилися неоціненними і стали поштовхом до генерації нових сміливих
ідей.
Далі хочеться зупинитися на прикладі ініціативної діяльності
громадсько-активної учнівської спільноти, яка сприяла появі та
налагодженню нових партнерських відносин.
На початку нового 2015 – 2016 навчального року члени згаданої вище
команди «П’ятий елемент», що діяла в рамках участі в проекті «Відкривай
Україну»), звернулися до адміністрації з пропозицією започаткувати
шкільний медіа-проект “UA Party”, за мету в якому ставили популяризацію
сучасної української музичної культури серед учнів школи (проведення
патріотичних дискотек, музичних перерв).
ПРОЕКТ “UA PARTY”
Керівництво школи підтримало ідею учнів. Педагог-організатор,
Пяташ Т.В. за згодою учнів стала виконувати роль куратора проекту.
Проект переріс у справжню медійну діяльність, яка успішно
висвітлюється та розповсюджується за допомогою Інтернет-технологій, а
саме:
створені відкриті групи з однойменними проекту назвами «UA Party»
у соціальних мережах «ВКонтакте» (https://vk.com/uaparty5 ) та
«Facebook»(https://www.facebook.com/uaparty5).
МЕДІАПРОСТІР “UA PARTY”
До співпраці з командою «UA Party» долучилися і партнери. Це –
Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних
досліджень ЛВЦА, інтернет-радіо «BezMezh» та його фронтмен Аріф
Багіров,
регіональна
телерадіокомпанія
«Ірта»,
телепроект
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Сєвєродонецького центру дитячої та юнацької творчості «Телепатія», арткафе «Артішок», депутат Сєвєродонецької міської ради, приватні
підприємці. Наші партнери не лише підтримують нас морально, а й
надають матеріальну допомогу у проведенні заходів: забезпечують
безкоштовну аренду обладнання для проведення дискотек, допомагають із
придбанням призів, висвітленні діяльності проекту у засобах масмедіа.
Після перших спроб з’явилися нові форми реалізації завдань проекту.
Це – відтворення національних обрядових традицій українського
народу, літературно-поетичні студії, участь у міських культурних заходах
патріотичного спрямування. Надалі у планах команди – переформатування
проекту зі шкільного на загальноміський з метою створення молодіжного
руху
«UA Party».
“UA Party” колядує та щедрує.
На зустрічі з письменником Зустріч із письменницею
Сергієм Жаданом Світланою Талан
Літературні вітальні в арт-кафе “Артішок”
Система виховної роботи школи розроблена згідно нахилів та
обдарувань учнів із метою формування активного гуманістично
спрямованого громадянина демократичного суспільства, який би у своїй
життєдіяльності керувався національними та загальнолюдськими
цінностями.
Особлива увага у виховному процесі звертається на формування
активної громадської позиції у дітей, реалізацію творчих та розумових
здібностей, створення передумов для подальшого успішного життя,
виховання і розвиток здорової та активної життєдіяльної особистості.
Так протягом останнього десятиліття агітбригади нашої школи (ДЮП,
ЗСЖ, ДЮІР, Екологи) є постійними призерами міського етапу конкурсуогляду. У 2013 та 2014 рр. команди ДЮП та Екологи – призери обласного
етапу.
Агітбригади СЗШ №5
У травні 2016 року рій «Ватра» нашої школи посів почесне ІІІ місце у
міському етапі військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
17-й рік поспіль вокально-хореографічний колектив «Діти
майбутнього» -переможець міського фестивалю-конкурсу художньої
самодіяльності – «Діти –майбутнє України».
Вокально-хореографічний колектив СЗШ №5
“Діти майбутнього”
У нашій школі також ми реалізуємо багато соціальних проектів та
проводимо акції різного спрямування із залученням батьків, громади
мікрорайону школи, небайдужих активних мешканців міста.
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Реалізовані проекти СЗШ №5 мають передовсім соціальне
спрямування.
Деякі з них уже стали традиційними, а саме:
Еко-акція «Весняна толока»: організовується у квітні до
Всесвітнього дня довкілля з метою привернути увагу учнів, батьків,
громади мікрорайону до облаштування шкільної та прилеглих до
школи територій, їхнє озеленення, ремонт спортивного устаткування.
Еко-марафон «За чисте довкілля»: акції «Макулатуринг» та збір
пластикових пляшок тривають протягом навчального року, мають на
меті формування екологічної культури учнів.
Благодійний ярмарок: проходить двічі на рік: 1-й - напередодні
Всесвітнього дня людей похилого віку 01.10., 2-й – на початку травня
до Дня Перемоги; зібрані кошти спрямовуються для надання людям
похилого віку дієвої допомоги: мешканцям мікрорайону школи, учителямветеранам, ветеранам та учасникам війни.
“ЕКО-МАРАФОН” БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК “ВЕСНЯНА
ТОЛОКА” “ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ”
«Свято вишиванки» - 19 травня День Вишиванки в СЗШ №5
Події останніх двох років на території Луганської і Донецької
областей обумовили пожвавлення такого напрямку соціальної діяльності
як волонтерство. У цьому напрямку ми співпрацюємо з ГО «Відродження
Сходу», «Очищення», «Восток SOS», волонтерами міста, зокрема з
Наталією Богуславською, з військовими підрозділами (24 ОМБ,
підрозділом спецпризначення Національної поліції України в Луганській
області, прикордонним загоном, який базується у місті Щастя та Станиці
Луганській, військовою частиною 3035 Національної гвардії України у
місті Сєвєродонецьку. Ми ініціюємо та реалізуємо різноманітні акції,
проводимо заходи. Це:
Акція «Навчаймось разом»: проходить щороку впродовж вересня і
ставить на меті збір канцтоварів для учнів соціально незахищених
категорій (малозабезпечені, сироти, діти під опікою, а також ті, хто
опинився у скрутних життєвих обставинах).
Акція «Подарунок другу на Св. Миколая»: напередодні свята
Миколая формуються подарунки для дітей соціально незахищених
категорій із благодійних піднесень учнів та батьківської громадськості. В
останні два роки до переліку тих, хто потребує допомоги додалися і діти,
учні школи, із сімей внутрішньо переміщених осіб.
АКЦІЇ “НАВЧАЙМОСЬ РАЗОМ!” , “ПОДАРУНОК ДРУГУ”
«Дітям райдуги»: реалізується протягом навчального року
шкільною спілкою «Милосердя» та привертає увагу громадськості до
проблем людей із обмеженими можливостями та надання їм допомоги.
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«Тобі, Захисник!»: плетіння захисної маскувальної сітки,
написання листів, оформлення вітальних листівок, випуск стіннівок, збір
продуктів, одягу, гігієнічних засобів для військових на передовій.
Концерт для військових до свята Миколая, військово-спортивні
змагання «Майбутній захисник» із залученням військових при підготовці
до свята та під час суддівства.
ВІЙСЬКОВІ –НАШІ ДРУЗІ ТА ПАРТНЕРИ. СПІВПРАЦЯ З
ВОЛОНТЕРАМИ МІСТА. ПРОЕКТ “ ТОБІ, ЗАХИСНИК!”
Це лише окремі аспекти організації виховної роботи в СЗШ №5. Проте
і ця невелика частина підтверджує проведення активної роботи з метою
формування в учнів активної громадянської позиції, збереження й
примноження моральних, культурних і наукових цінностей в умовах
сучасного життя, вироблення навичок конструктивної поведінки,
збереження й відродження традицій навчального закладу, українського
народу.
Створення освітнього простору, де дитина якнайкраще виявляла б
себе майже нереально для школи організувати самостійно без
налагоджених партнерських стосунків. Тим більше, що партнерство є
одним із трьох компонентів моделі громадсько-активної школи, що діє в
Україні. Це передовсім співпраця з відділом освіти, СМЦ, іншими
державними установами тощо. У реалізації освітніх програм ми
налагодили партнерські відносини з ЛОМАНУМ – 9 учнів школи –
студенти денного, а 4 заочного відділення, Луганським обласним
інститутом підвищення педагогічної освіти, результатом чого є підписання
2-х договорів (ГАШ, «Фінансова грамотність», з квітня 2016 року ми тісно
співпрацюємо в реалізації українсько=литовського освітнього проекту «На
шляху до змін»: 9 учнів школи відвідали з візитом м. Вільнюс, Литва, на
разі готуються до поїздки восени 2016 року вчителі та адміністрація
школи).
Така кооперація стала поштовхом і для подальших пошуків для
самореалізації як учителів, так і учнів. У червні-серпні 2016 року директор
школи, Горобинська І.В., та педагог-організатор, Пяташ Т.В., стали
учасниками проекту Міжнародної освітницької ініціативи ГО «Відкрита
Хата» - «Соціальна інтеграція через розвиток емоційного інтелекту та
набуття навичок миротворення у школах на Сході України» , що
реалізується в рамках Литовської програми розвитку співпраці та сприяння
демократії за фінансової підтримки Шведського Інституту. А 11 учнів 5-8
класів – переможці конкурсу есе від ГО «Відкрита Хата» «Візія України
2030» - відпочинуть в оздоровчому таборі «ЕкстреМал» у м. Кам’янецьПодільському.
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У реалізації виховних завдань нашої школи активну участь беруть
наші традиційні партнери Міський Будинок культури, Міська публічна
бібліотека та бібліотека для юнацтва, Центр дитячої та юнацької творчості,
обласне музичне училище ім. С. Прокоф’єва, Станція юних техніків,
дитяча спортивна школа №2, Сєвєродонецька Школа ґун-фу «Дракон і
Тигр», міського клубу східних бойових та оздоровчих систем «Тигреня».
Представники цих установ співпрацюють з нами у напрямку патріотичного
виховання молоді, розвитку особистісних якостей, творчих обдарувань,
пропагують здоровий спосіб життя.
Олімпійський тиждень разом із партнерами зі школи ґун-фу “Дракон і
тигр” та Станції юних техніків Урок з “Основ здоров’я” на базі міського
Палацу культури у 3-А класі Викладач Станції юних техніків проводить
майстер -клас для 10 класу 9-А на уроці літератури Учні школи – учасники
заходу у “Світлиці” ЦДЮТ пам’яті Небесної сотні спільно з МПК
Отже організація навчальної та виховної діяльності у середній
загальноосвітній школі І - ІІІ ступенів №5 міста Сєвєродонецька
Луганської області розглядається як сукупність процесів, цілеспрямованих
дій суб’єктів НВП (адміністрації, учителів-предметників, класних
керівників, учнівського самоврядування, учнів, батьків) і забезпечує
реалізацію особистісно орієнтованої моделі, додає всім суб’єктам
діяльності більш спрямовану особистісно-гуманістичну орієнтацію в
сферах педагогічної діяльності, сприяє його демократизації. Усе
вищезазначене конструктивно впливає на реалізацію стратегії школи та
забезпечує повноцінне виконання місії нашого навчального закладу –
створення освітнього простору для забезпечення формування особистості
учня нового покоління в умовах функціонування ГАШ.
Завдяки інноваційним процесам у системі роботи нашого навчального
закладу ми досягли певних результатів:
підвищилася мотивація, пізнавальний інтерес учнів до участі в
різноманітних заходах;
збільшилась кількість учнів, які приймають участь в
інтелектуальних та творчих конкурсах;
зріс рівень сформованості комунікативних навичок учнів;
підвищився рівень креативного та критичного мислення;
збільшилась кількість дітей, здатних до самостійної роботи на рівнях
конструктивної та творчої діяльності;
підвищився рівень вихованості учнів.
Таким чином, пошук та впровадження членами педагогічного
колективу СЗШ №5 міста Сєвєродонецька Луганської області ефективних
засобів навчання та виховання дає можливість зацікавити учнів процесом
пізнання, націлити вихованців на пошук знань, формувати життєвий досвід
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особистості, необхідний для розв'язання проблем, вибудовувати власне
життя успішним та значущим для суспільства.
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Верещак Світлана Андріївна,
учитель англійської мови Кремінська ЗОШ I-III ст. №2
«ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ЗА
ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ
НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»
Анотація
У сучасній педагогіці існує багато різноманітних форм та методів
інноваційного навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань учнями,
розвиток їх розумової діяльності, набуття якостей, які стануть у нагоді в
подальшому розвитку самоосвіти та самореалізації.
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Сучасна методика викладання англійської мови приділяє велику увагу
креативній, творчій діяльності для розвитку пізнавального інтересу учнів
на уроках і вдома.
Це ідеальна можливість здобувати та застосовувати знання
англійської мови індивідуально і творчо, що дає учням реальне відчуття
власних досягнень, дозволяє розвивати мовні навички і уміння на практиці.
Застосування нових форм навчання дає можливість розширити межі
творчої діяльності як викладача, так і учнів.
У цій роботі представлені різні аспекти використання інтерактивних
методів та прийомів навчання на уроках англійської мови, особлива увага
приділяється використання різноманітних ігор на уроках англійської мови
в початкових класах.
Актуальність і перспективність роботи:
• сприяє розвитку пізнавального інтересу учня, формуванню
внутрішньої мотивації освітньої діяльності;
• адаптує навчання до індивідуальних здібностей дітей і поступовий
перехід учнів на вищий рівень розумових операцій;
• спостерігається позитивна динаміка рівня навчальних досягнень
учнів;
• забезпечується інтеграція предметного, комунікативного і
рефлексивного досвіду учнів;
• формує ключові компетенції особистості:
- самопізнання
-самореалізації
-самовдосконалення
-досягнення життєвого успіху;
• поглиблюється паритетна взаємодія вчителя і учнів у особистіснорозвивальному спілкуванні та співпраці на основі взаємодопомоги і
довіри.
Мета роботи:
• забезпечити необхідні умови для розвитку пізнавального інтересу
учня;
• формувати оптимальну модель навчання і виховання учнів,
спрямовану на творчу реалізацію особистості;
• формувати мотивацію до навчання і здобуття знань самостійно;
• сприяти розв’язанню пізнавальних і практичних завдань, які
використовуються у повсякденному житті.
Провідна ідея роботи відображає розвиток пізнавальних інтересів
учнів, здобуття ними суми знань в умовах психологічного комфорту і як
результат-творча реалізація особистості учня.
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Результативність : створення умов для самовираження і
самореалізації особистості, підвищення інтересу до вивчення предмету,
формування мотивації до навчання, підвищення рівня навчальних
досягнень учнів, розвиток комунікативних якостей особистості в
атмосфері взаємодопомоги і довіри.
Інноваційна значимість полягає у:
• формуванні оптимальної моделі навчання і виховання учнів,
спрямованої на творчу реалізацію особистості;
• формуванні ключових пізнавальних інтересів;
Наше сьогодення потребує творчих, обдарованих, інтелектуально
розвинених громадян, адже від них залежить майбутнє країни. Згідно
Проекту Державного стандарту базової повної середньої освіти кінцева
мета загальної середньої освіти – виховання громадянина України,
підготовленого до життя в сучасному суспільстві, здатного навчатися,
оперувати й управляти інформацією, приймати виважені рішення,
ефективно взаємодіяти з людьми, усвідомлювати свою роль у державі і
світі, адекватно реагувати на проблеми і виклики часу, нести
відповідальність за власні вчинки, досягати творчої самореалізації. Отже,
створення умов для розвитку особистості – як неповторної
індивідуальності здатної до творчої самореалізації та до навчання
впродовж усього життя - завдання вчителя на уроці. Традиційне навчання,
яке здійснюється, в основному, за допомогою фронтальної форми роботи і
базується на переконанні, що добре поданий учителем матеріал є основою
для його міцного засвоєння учнями, не відповідає сучасним завданням,
оскільки недостатня увага звертається на особистість учня, розвиток його
творчих здібностей, відсутня самостійність учня, слабкий зворотний
зв'язок, що призводить до зниження пізнавального інтересу. Як вихід
сьогодні пропонуються альтернативні інноваційні системи навчання.
Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного
навчання - сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкування
в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм
мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.
Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх закладах
полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої
є комунікативні уміння.
Важливу роль у навчанні іноземних мов відіграють процеси
сприймання. Індивідуальні особливості сприймання виявляються в його
повноті, точності, швидкості. Вони
можуть
характеризуватися
цілісністю, емоційністю, якщо увагу учня привертають самі факти
(
синтетичний тип ), або переважаючою аналітичністю, коли увага
спрямовується на значення і пояснення фактів ( аналітичний тип ), іноді
218

спостереження та опис фактів поєднуються з їх поясненням ( аналітикосинтетичний тип ).
Це свідчить про необхідність індивідуалізації засобів та форм
навчання, особистісно-зорієнтованого підходу.
Загальновідомо, що різна навчальна інформація сприймається порізному. В наш час, коли в учбовий процес впроваджуються нові
комп’ютерні технології, необхідно використовувати
ігри на уроках
англійської мови.
Вони допомагають активізувати
пам’ять, увагу, розумову
працездатність. Водночас розвивають навики мовлення, збагачують
словниковий запас, підтримують інтерес учнів до вивчення англійської
мови. Для цього використовуються інтерактивні методи і прийоми:
дидактичнів ігри, учень у ролі вчителя,театралізовані діалоги, сценки,пісні
,вірші англійською мовою, метод проектів, кожний навчає кожного,
мозковий штурм, робота в малих групах.
Я б хотіла звернути увагу на значення ігор для розвитку пізнавальних
інтересів в учнів.
Ігри урізноманітнюють уроки, роблять їх цікавішими.
Важливо глибоко продумати стимули для мовлення, заохочувати
учнів до активних мовленнєвих дій у зв'язку з певною ситуацією.
Таким чином буде реалізована взаємодія та співпраця вчителя з
учнем, а також розвиток інтересу учня до вивчення мови. За
наявності в
учнів інтересу до мови, вивчена мова не забувається учнями, навіть
якщо
знання цієї мови не буде використовуватись протягом довгого часу.
Одним із основних стимулів є гра. З психології відомо, що дитина
грає завжди.
Гра - рід діяльності, вільної та свідомої, яка дає дитині не тільки
насолоду, але й дозволяє самостверджуватись у заняттях, які її
цікавлять. Гра - розумна, планомірна,
підпорядкована
відомим
правилам система поведінки.
За визначенням Виготського Л.С. гра є природньою формою
праці дитини, властивою лише їй формою діяльності.
Особливість дитячої гри в тому, що її мотив не в результаті, а в
змісті ігрової дії. Ігрові ситуації сприяють створенню особливого
простору
навчальної діяльності, у якому учень готується до рішення
життєвоваж- ливих проблем і реальних ускладнень.
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За допомогою мовної гри реалізується активна позиція учня в
навчальному процесі, адже учень передає не лише інформацію, але й
своє ставлення до неї, а також фіксує і враження інших учасників
гри.
Видатні філософи, психологи і педагоги минулого і сучасного Платон
і Кант, З.Фрейд і Гейзенг, Я.Коменський і А.Макаренко, К.Ушинський і
В.Сухомлинський, Л.Занков і Д.Ельконін, Л.Галіцина і О.Шатохіна
ставили гру в один ряд з будь-якою активною творчістю.
Без гри дитина – засушена квітка.
Проведення ігор на уроках англійської мови допомагає активізувати
пам'ять, увагу, підтримує інтерес учнів до вивчення англійської мови.
Дитина грає завжди. Гра - це планомірна, розумна підкорена певним
правилам система поведінки. У грі
розвиваються творчі,
розумові здібності дитини, в ній передбачається прийняття рішення: як
вчинити, що зробити, як виграти...Навчальні ігри допомагають
зробити процес навчання іноземній мови цікавим та захоплюючим.
Атмосфера захопленості,відчуття рівності дають можливість учням
подолати скутість, зняти мовний бар'єр, втому, знизити тривожність,
тощо. За допомогою гри добре відпрацьовується вимова, активізується
лексичний
та
граматичний матеріал, розвиваються
навички
аудіювання, усного мовлення.
Спілкування, яке є основною метою навчання іноземної мови,
є ситуативним, адже воно завжди відбувається в певній ситуації. Рольова
гра є чудовою основою для навчання спілкування, тому що в ній
задаються умови та ролі, які моделюють реальні життєві ситуації.
Окрім того, у грі виокремлюються реальні стосунки між
учасниками, тобто, за висловом Л.Виготського, "гра - це арифметика
соціальних відносин." Взявши на себе певну роль, учень, для
досягнення ігрової мети повинен взаємодіяти
з
партнерами,
співвідносити свої дії з діями інших учасників гри, вміти вислухати
і зрозуміти іншого, висловлювати свою думку, враховувати побажання
інших учасників гри... У процесі такої взаємодії відбувається обмін
діяльністю - обмін знаннями, вміннями, які є необхідними для досягнення
ігрової мети.
Спілкування під час гри є ефективним та невимушеним, якщо в
учнів є набір завершених фраз, які вони можуть використовувати у
ситуаціях, вільно ними оперуючи.
При виборі завдань для гри потрібно враховувати рівень знань
учнів та потреби, інтереси та досвід учнів.
На уроках іноземної мови проводяться багато завдань, які
пов'язані з рольовими іграми. Ігрові завдання, які не потребують
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створення мовної ситуації і в яких використорується переважно
згадування; групові форми роботи, коли вчитель може втручатися та
корегувати роботу учнів; опрацюваня діалогів, коли учні ( хором та
окремо тренуються у правильній, наближеній до носіів мови, вимові;
заповнення пропусків у діалогах за допомогою необхідної лексики (
але при цьому відсутні ролі, які треба зіграти ); вільне складання діалогів
у групах у письмовій формі - всі ці види завдань можна розглядати,
як підготовчу роботу до проведення рольових ігор.
Стронін М.Ф. пропонує таку класифікацію ігор у відповідності до
мовних навичок, формуванню яких вони сприяють:
1) граматичні;
2) лексичні;
3) фонетичні;
4) орфографічні;
5) аудитивні;
6) мовні.
Як бачимо,
ігри можуть бути лише долексичними,
аудитивними та мовними, тому що саме вони мають можливості для
тренування учнів у вживанні лексики в ситуаціях, близьких до
реального життя, навчання розуміння учнями змісту висловлювань,
розвитку слухової та мовної реакції, навчання учнів послідовно, логічно
і творчо використовувати отримані мовні навички, виражати свої
думки. Ігри можуть ефективно використовуватись на різних етапах
навчання.
Вчитель повинен переконатися, що учні можуть вільно оперувати
необхідними для ситуації вербальними
та
невебральними
мовними засобами і це оперування не викликає у них суттевих
труднощів.
Рольова гра - це діяльність, яка надає
учневі
можливість
практичного застосування мовних засобів, аспектів рольової поведінки.
Отже знання мовних засобів та уміння і навички оперування ними
мають бути вже засвоєні до моменту проведення рольової гри. Іншими
словами, гра буде неефективною, якщо учні не будуть попередньо
підготовлені.
Звичайно, важко зробити кожний урок англійської мови захопливим,
але реальністю є те, що діти чутливо реагують на складні, незрозумілі та
нецікаві вправи. Моє завдання - зробити урок цікавим і динамічним. Тоді
мотивація дитини зросте. Для цього потрібно пам'ятати наступне:діти
живуть у світі, що їх оточує і який психологи називають «зараз і тепер».
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Завдання і теми повинні бути максимально прив'язані до оточуючого
світу дитини; урок бажано планувати як серію різноманітних завдань
(бажано чергувати фізичну і розумову діяльність); діти дуже допитливі.
Без гри дитина – засушена квітка
Використовую це у своїх цілях - те, що цікаво, діти краще
запам'ятовують; шукаю матеріали, які, окрім повсякденних знайомих
ситуацій, показали б дітям світ казки і мали б велику кількість цікавих ігор,
пісень і віршиків. У своїй роботі у 2-5 класах велику увагу приділяю
ігровим моментам, бо саме ігри сприяють мимовільному засвоєнню
лексичних одиниць та граматичних структур, поглибленню набутих знань
та використання їх в усному та писемному мовленні.
Хочу запропонувати різноманітні граматичні ігри та цікаві завдання.
Ці ігри можна використовувати для індивідуальної та групової роботи.
Ними можна користуватись на різних етапах уроку: для пояснення нового
матеріалу, закріплення навчальних досягнень та повторення вивченого.
«Опиши свою групу» Гру варто проводити під час вивчення Present
Indefinite. Об'єдную учнів у групи по 5-6 гравців. Кожен учасник упродовж
визначеного часу повинен описати дії, які він виконує щодня, у неділю,
лише влітку. У групах учні читають речення вголос, викреслюють ті, що
повторюються. Представники груп розповідають про свою групу.
Наприклад:
Ann never watches TV. She plays the guitar every day. .
Nick goes to the swimming pool on Sundays.
Визначаючи групу - переможця, підраховую кількість правильно
побудованих речень.
«Луна»
Я промовляю правильні дієслова, а учні, добавляючи закінчення - ed,
називають їх другу форму. Якщо називаю неправильне дієслово, учні
повинні промовчати.
Той, хто помилково додасть до неправильного дієслова закінчення вибуває. Перемагає той, хто залишився у грі.
Приклад завдання: Change, say, close, clean, come, dress, make, gather,
open, jump, know, look, start, speak, love, leave, plant, repeat.
«Пророк»
Гру доцільно проводити для вивчення майбутнього часу. Об'єдную
учнів у групи.
Кожна команда складає веселі загальні запитання, пов'язані з
майбутнім.
Наприклад:
l.Will I marry Prince Wiliam?
2.Shall I visit my friends next week?
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3.Should I go to the party tomorrow?
Один учень («пророк») дістає з мішечка картки з написаними «Yes»,
«No»,
«Your future is uncertain» і відповідає на запитання.
Завдання і теми повинні бути максимально прив'язані до оточуючого
світу дитини; урок планую як серію різноманітних завдань (бажано
чергувати фізичну і розумову діяльність);
Плануючи урок, думаю над тим, яким буде виховний ефект даного
уроку: чи пробудить він у дітей доброту, повагу до старших, до товаришів,
бажання допомогти тому, кому важко дається навчання, бажання робити
добрі вчинки, чи з’явиться воля перебороти труднощі в засвоєнні іноземної
мови, чи вплине урок на формування їх світогляду
Діти дуже допитливі. Використовую це у своїх цілях - те, що цікаво,
діти краще запам'ятовують; шукаю матеріали, які, окрім повсякденних
знайомих ситуацій, показали б дітям світ казки і мали б велику кількість
цікавих ігор, пісень і віршиків. На своїх уроках завжди застосовую
передові технології, тому вони часто стають нетрадиційними,
перетворюючись то на диспут, то на екскурсію, то на цікаву гру.
Полюбляю, аби діти працювали в групах, що, безумовно, допомагає їм
навчатися, окрім іноземної мови, ще і мистецтву спілкування, передавати
досвід.
Висновки
Основним завданням школи є не вчити, а навчати вчитись, підготувати
учня до безперервного самостійного навчання.
Відповідно до основних положень Державного стандарту школа
повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь і навичок,
а також особистої відповідальності учня за результати навчання, тобто
ключові компетентності, що визначають сучасний зміст та якість
навчання. Набуття компетентності перетворює учня з носія академічних
знань у людину активну, соціально пристосовану, налаштовану не лише на
спілкування щодо обміну інформацією, а й на соціалізацію в суспільстві з
метою практичного використання здобутих знань.
Основною метою навчання іноземної мови у загальноосвітніх
навчальних закладах є розвиток можливостей учнів використовувати
іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного
світу. Саме школа повинна підготувати учнів до спілкування в реальних
життєвих ситуаціях, навчити їх здобувати знання самостійно з метою
вдосконалення в галузі обраної майбутньої професії. Саме на уроках
іноземної мови вчитель формує в учнів уміння і навички іншомовного
спілкування, навчає орієнтуватися у соціокультурних аспектах країни,
мову якої вивчають.
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магістр ПВШ
ОНОВЛЕННЯ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В
ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
У статті висвітлено новітні підходи до форм організації виховної
роботи в інноваційному освітньому просторі, спрямованих на реалізацію
Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді.
Визначено роль шкільного самоврядування, громадянських ініціатив і
волонтерського руху в сучасній виховній системі, розглянуто вплив
музейної педагогіки на становлення особистості учня як суб̍'єкта
виховання в гуманістичній парадигмі освіти. Запропоновані підходи
модернізують освітнє середовище інноваційного навчального закладу.
Досвід може бути використаний заступниками директора з навчальновиховної роботи, педагогами-організаторами, класними керівниками.
Ключові слова: національно-патріотичне виховання, шкільне
самоврядування, музейна педагогіка, волонтерський рух, міні-проекти,
освітній простір, гуманізм.
Renewal of Educational Work Forms in the Innovation Educational
Space
The article highlights new points of view to organization forms of
educational work in the innovation educational space, aimed at the
realization of the National Youth Patriotic Education Conception.
The role of school self-government, civil initiatives and volunteer
movement in modern educational system were defined, the influence of
museum pedagogics on pupil’s personality formation was considered - a
pupil being treated as a subject of upbringing in humane paradigm of
education. Suggested methods of approach modernize public education
space of innovation educational establishment.
The experience can be used by directors of studies, teacher – organizers,
form masters.
Key-words: national-patriotic education, school self - government,
museum pedagogics, volunteer movement, mini - projects, educational
space, humanism.
В умовах модернізації системи освіти визначено нові стратегічні цілі,
тенденції й принципи оновлення навчання й виховання. У "Національній
доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті" її головною метою
224

визначено створення умов для особистісного розвитку творчої
самореалізації кожного громадянина України, формування покоління,
здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності
громадянського суспільства; сприяти консолідації української нації,
інтеграції України в європейський і світовий простір як
конкурентноспроможної
держави
[4].
Концепція
національнопатріотичного виховання учнівської молоді спрямована на формування
свідомого громадянина-патріота Української держави, активного
провідника національної ідеї, представника української національної еліти
через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної
громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів [3].
У зв'язку з цим постає потреба в удосконаленні виховного освітнього
простору, головними завданнями якого стали:
- посилення гуманітарної спрямованості виховного процесу;
- виховання гуманістично зорієнтованої особистості в процесі
свідомої творчої моральної діяльності;
- пріоритет виховання на національно-патріотичних засадах.
Трансформація та оновлення суспільства в Україні потребують
модернізації виховної системи, яка орієнтуватиметься на становлення
такої особистості, від якої залежатиме майбутнє нашої держави, яка не
втратить свою індивідуальність, відчуватиме єдність із рідним краєм і
повагу до духовних, моральних, культурних надбань свого народу.
Виклики часу переорієнтовують сучасну школу на засвоєння нових
організаційних форм навчально-виховного процесу, які мають сприяти
створенню умов для становлення патріота України, дійового учасника
розбудови держави та духовного оновлення суспільства.
Аналізуючи дослідження в галузі педагогіки (О.Больнов, Дж.Дьюї,
Л.Лузін, Г.Наль, Г.Плесснер, М.Шелер), які зорієнтовані на гуманістичну
психологію А.Маслоу, К.Роджерса, Р.Мея, можна дійти висновку, що вони
обґрунтовують системно-цілісний підхід до виховання людини, що
розглядається як істота самостійна та незалежна, тобто здатна до
самовизначення, індивідуального вибору та самореалізації. Тому методи
виховання в такій освітній парадигмі мають будуватися на основі діалогу
та створювати умови для самовиявлення та самореалізації.
Основні положення, ідеї, концепції національно-патріотичного
виховання в контексті гуманізації та гуманітаризації своїми витоками
сягають у сиву давнину ("Слово про закон і благодать" Іларіона
Київського, "Слово" Данила Заточника, "Повчання" Володимира
Мономаха, філософія Г.Сковороди, козацька педагогіка, діяльність
братських шкіл, Острозького культурно-освітнього центру та КиєвоМогилянської академії, пізніше - творчість Т.Шевченка та І.Франка).
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Прибічниками поєднання ідей гуманізму з народними традиціями в
навчально-виховному процесі є українські педагоги Г.Ващенко, С.Русова,
С.Сірополко, К.Ушинський. Вони розробляють теоретичні засади та
шукають практичні шляхи для відродження української нації через
традиційні ідеали українців (цінності). В.Сухомлинський, для якого
людина є найвищою цінністю суспільства, першочерговим завданням
вважає виховання громадянина-гуманіста. Досліджуючи традиції
навчання та виховання, М.Стельмахович дійшов висновку, що за
споконвічними уявленнями "знання без людяності нічого не варті", бо в
народі кажуть: "Знання без людяності - це меч у руках безумця"[6]. Тому
справжнє виховання починається там, де вихователь ставиться до
вихованця з повагою до особистості, а завершується тоді, коли дитина стає
справжньою людиною, на думку В.Красновського, такий виховний простір
може створити лише педагог-гуманіст [2], оскільки В.Сухомлинський
наполягає, що "школа стає великою силою для виховання, якщо
педагогічний колектив зберігає духовні цінності – у переконаннях,
поглядах, традиціях, звичаях учителів, в особистій неповторності кожного
педагога, у живих відносинах між учителями і учнями"[7, с.605].
А.Сущенко, аналізуючи вимоги до сучасного освітнього простору,
стверджує, що "процес гуманного виховання людини - це сукупна дія
багатьох чинників, багаторазового переплетення біологічних і культурних
джерел, змішування думок і почуттів, синтез внутрішніх спонукань і
зовнішніх впливів, а звідси й керівна кінцева мета всієї освіти, яка має
полягати в тому, щоб "забезпечити моральний характер життя всього
народу, створити з народу "моральне ціле", внутрішньо спільне,
перетворити державу в "храм", де тільки і засяє, і розгорнеться справжня
істинна цінність людини, або чиста "людськість" (П.Наторп) [9, с.49].
Останнім часом проблема національно-патріотичного виховання стає
надзвичайно актуальною. Педагогічні та психологічні дослідження І.Беха,
А.Бойко,
М.Боришевського,
О.Вишневського,
Т.Завгородньої,
О.Киричука, В.Красовського, І.Мартинюк, Г.Пустовіта, О.Савченко,
О.Сухомлинської, авторські моделі шкіл В.Сухомлинського, Івана
Ткаченка, Олександра Захаренка, Василини Хайруліної, Миколи Гузика,
Василя Каюкова спрямовані на виховання патріота-громадянина із
високим рівнем національної самосвідомості. Так, В.Сухомлинський
наполягає на тім, що "… патріотичне виховання школярів доцільно
здійснювати на загальнолюдських та національних цінностях, серед яких
провідними є: любов до рідної землі, народу й Батьківщини, любов до
найбільш рідних людей, членів сім’ї та родини, любов до рідної мови,
шанобливе й бережливе ставлення до історії та культури українського
народу, праця на благо свого народу й Батьківщини" [8, с.256].
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Нові цінності у вихованні вимагають нової розбудови навчальновиховного процесу, оновлення його логіки та технології. Тому
завданнями нашої розвідки стає аналіз новітніх форм організації
виховної роботи в інноваційному освітньому просторі Кремінської школигімназії Кремінської районної ради Луганської області, визначити роль
шкільного самоврядування, громадянських ініціатив і волонтерського
руху в сучасній виховній системі, розглянути вплив середовища освітнього
музею на становлення особистості учня як суб̍'єкта виховання в
гуманістичній парадигмі освіти.
Кремінська школа-гімназія (директор - Є.І.Кукуяшна) - сучасний
інноваційний заклад, флагман освіти України, який формує особистість
високоосвіченого гімназиста-патріота, здатного самостійно ухвалювати
рішення та відповідати за свої вчинки. Навчальний заклад є базою
новаторських ідей, всеукраїнського експерименту виховання податкової
правосвідомості через систему економічної освіти, центром національнопатріотичного виховання в районі, майданчиком для виїзних лекторіїв
МАН України та написання наукових робіт (27 членів МАН), за що
нагороджений подякою від Президента НАНУ Б.Патона, середовищем для
проведення обласних науково-практичних конференцій і семінарів,
організатором літніх англомовних таборів "GREEN FOREST".
Провідною формою організації виховної роботи в інноваційному
навчальному закладі на сучасному етапі є шкільне самоврядування, яке
в Кремінській школі-гімназії побудоване як учнівська дитяча країна СХІД
(Спілка хлопців і дівчат) зі своїми атрибутами (герб, гімн, прапор,
конституція, статут, гурти, президент, лідери, рада лідерів, 9 центрів,
загальногімназійна конференція, права та обов'язки, відзнака "Честь і
гордість гімназії", конкурс "Клас-лідер") та ЗМІ (радіостудія "Розмай",
прес-центр, куточки гуртів, стінні газети).
У методичній літературі самоврядування визначається як участь дітей
в управлінні та керівництві справами свого колективу [1], однак не варто
забувати про те, що такий вид діяльності має бути організований із боку
педагогів. Особливу роль при цьому набувають організаційні гарантії, які
забезпечують функціонування органів самоврядування в тих формах, які
оптимально відповідають традиціям навчального закладу, культурі
школярів,
досвіду
педагогічного
колективу.
Ефективно
діє
самоврядування лише в спеціально створених організаційних умовах та
сприяє демократизації виховної роботи, пробудженню національної
свідомості, набуттю громадянських якостей і соціального досвіду,
розвитку самостійності, відповідальності, готовності бути активними в
колективі,
прищепленню
почуття
господаря
школи,
уміння
співпрацювати, здатності до розв'язання нестандартних проблем. Органи
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самоврядування (рада лідерів) мають реальні права та обов'язки,
самостійно ухвалюють свої рішення, контролюють їхнє виконання,
аналізують свою діяльність і підбивають підсумки. Діяльність ради лідерів
імітує модель майбутньої поведінки громадянина України. Лідери активні, ініціативні, авторитетні учні, які мають організаційні здібності,
творчі проекти, ухвалюють нестандартні та володіють сучасними
інформаційно-комунікаційними технологіями. Правильно організоване
учнівське самоврядування є важливою умовою модернізації освітнього
простору в навчальному закладі та
здатне реалізувати потенціал
національно-патріотичного виховання,
розвити лідерські якості,
сформувати активних громадян, пробудити прагнення розбудовувати
Україну як європейську державу та відповідальність за її долю, таким
чином отримавши базовий набір соціальних компетентностей.
Учнівська країна СХІД реалізує на практиці новітні підходи до
виховної діяльності, що засвідчують її перемоги в районних конкурсах
шкільного самоврядування "Крок до успіху", шкільних медіа, огляді
куточків дитячих об'єднань, а найголовніше - активної участі в самому
шкільному самоврядуванні та громадянських ініціативах.
Громадянське суспільство, без якого неможлива побудова правової
демократичної держави, починається з активних та ініціативних груп і
органів самоврядування. Кремінська школа-гімназія також долучається до
підтримки суспільно значущих громадянських ініціатив. Так, була
започаткована акція "Воїне, напиши слова побажання українській дитині
на Прапорі". Один із таких Прапорів України, який театральна студія
"КЛАС" (керівник - Л.М.Щолок) під час літніх гастролей із виставою
члена Національної Спілки письменників України Ганни Гайворонської
"Війна в Божому винограднику" про події на Донбасі було провезено
Україною від Сходу до Заходу, зберігається в Кремінському краєзнавчому
музеї, інший - у музеї гімназії. За ініціативою вчителя англійської мови
Л.П.Рикової відбувся міжнародний обмін янголами між гімназистами та
вихованцями Мідл-скул штату Річмонд (США), виграно грант на поїздку в
літній англомовний табір "GO GLOBAL". За ініціативою чинного
президента гімназії К.Бутко для учнів початкової ланки введено елементи
військово-патріотичної гри "Джура". Лідери учнівського самоврядування активні учасники обговорень громадянської ради при Кремінській
державній адміністрації та районній раді. Ініційована та проведена акція
"Заповіт" різними мовами світу, зокрема кримськотатарською.
Індивідуальні проекти мають учасники Всеукраїнської школи "Агенти
змін": А.Шмельова - для дітей із проблемами зору, В.Кабаргіна - у рамках
Року англійської мови в Україні.
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Важливим видом доброчинної та милосердної діяльності, яким
охоплена учнівська країна СХІД, є волонтерський рух, особливістю якого
в Україні є те, що найчисельнішою групою волонтерів є учнівська молодь,
у тому числі волонтерські загони "Турбота" та "Надія" Кремінської школигімназії. Особистий внесок цього діючого інструменту розвитку
суспільства за останній навчальний рік: виготовлено листівки нашим
захисникам, подушка-оберіг для Н.Савченко, більше 1000 пиріжків і
смаколиків, передано теплі речі та книжки для воїнів, зібрано гроші для
важкохворих, для акції «Від серця до серця», 12 кілограмів закруток для
акції «Жменька добра», виготовлено солодкі подарунки дітям-інвалідам,
відвідані ветерани війни та педагогічної праці.
На початку ХХІ століття на Луганщині активізується процес
створення шкільних музеїв, місія яких полягає в збереженні та передачі
нащадкам правдивої історії про досягнення нашого народу, його культуру,
звичаї та традиції. Активізація пошукової роботи на базі музеїв і музейних
кімнат сприятиме формуванню в молоді свідомості та самосвідомості,
любові до своєї малої та великої Батьківщини. Перші підсумки цієї
діяльності були підведені в збірці "Шкільні музеї Луганщини"[10], яка
систематизує роботу цих просвітницьких закладів. Кремінський район
активно долучається до організації та популяризації шкільних музеїв. Нині
в Кремінській школі-гімназії діє 4 музейні кімнати різного спрямування культури рідного краю "Скарбниця" (відповідальний - Л.М.Щолок), історії
гімназії (відповідальний - В.Г.Назарко), лікарських рослин "Лілея"
(відповідальний - С.М.Рибалко), прав дитини (відповідальний
І.Є.Рябоштанова).
Шкільний музей - це осередок національно-патріотичного виховання,
у якому на засадах музейної педагогіки реалізується технологія hand on виховання через дотик, предметний світ і створюється руками учнів і
педагогів інноваційний освітній простір. Кожен із них унікальний приклад
співпраці педагогічного, учнівського батьківського колективу та громади
міста. Особливу роль у виховному процесі Кремінської школи-гімназії
відіграє музейна кімната культури рідного краю "Скарбниця", яка не
тільки формує в учнів патріотичні почуття, повагу до талановитих митців
рідного краю, але й долучає їх до збирання раритетів, спілкування з
майстрами й надбанням власного досвіду. Оскільки наш відомий земляк
І.Світличний стверджує: "Вітчизна - це не хтось і десь. Я - теж Вітчизна",
а В.Сухомлинський, підкреслюючи особистісну сутність патріотизму,
наголошує: "Приймати близько до серця радощі й жалі вітчизни здатний
лише той, хто не може байдуже пройти повз радощі та жалі окремої
людини""[8]. Тому не менш важливим є музей історії гімназії, у якому
можна доторкнутися до сучасних історичних подій і осмислити їх, у якому
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зберігається Прапор із побажаннями українським дітям від наших
захисників, обереги бойового офіцера, експонати від групи цивільновійськового співробітництва "Лугань".
Серед інноваційних методів і форм національно-патріотичного
виховання, які апробовані в гімназії, провідна роль належить активним
методам і формам організації, які спрямовані на розвиток ініціативи та
творчості, прищеплення любові до Батьківщини та рідного краю,
формуванню патріотичної поведінки, відповідних моральних і духовних
якостей, світогляду справжнього громадянина України. Систему виховної
роботи оновлюють такі заходи та проекти: день гімназії та день здоров'я
із воїнами АТО, сторітелінг "Я біла ластівка Донбасу" із членом
Національної Спілки письменників України Ганною Гайворонською,
усний альманах із диспутом "Революція на граніті - Свято Воскресаючого
Духу", уроки пам'яті "Бабиний Яр", "Річниця початку Кримського
супротиву", брейнстормінг "А.Шептицький. Він змінив Україну - змінюй і
ти", імітація соціальної дії - вибори президента гімназії, радіодиктант
гімназійної єдності та мовна варта, Всеукраїнський місячник національнопатріотичного виховання "Виховуємо громадянина - патріота України" за
сприяння інформаційно-бібліотечного центру школи-гімназії, відкритий
мікрофон до дня Свободи та Гідності України "Бути вільним - це ...",
година-реквіем "Запалимо свічку пам'яті" до Дня жертв Голодомору,
естафета поколінь "Від діда прадіда до сьогодення" та ланцюг єдності в
програмі Національного радіо "Школяда" між львівськими та
кремінськими учнями на День соборності, вахта пам'яті "Небесна Сотня
Україну збереже", соціодрама "Мені наснилось, що вони зустрілись:
убитий в Крутах й вірменин Сергій", загальногімназійний конкурс "Учень
року" із визначенням Людини року, виступи хору хлопців "Духовність",
ток-шоу радіостудії "Розмай", запальні українські вечорниці, вистави
театральної студії "КЛАС", презентація гімназійного самоврядування та
волонтерських загонів, районний мистецький фестиваль "Сурми звитяги",
діяльність Євроклубу, Шевченкіана, олімпійський урок, екологічні та
правоохоронні акції, культурологічні експедиції, творчі конкурси есе та
малюнків, зокрема "Об'єднайтесь, брати-українці", "Я - європеєць",
найбільш популярні нині флешмоби, у тому числі міські масові
патріотичні, до Дня Прапора, Дня Перемоги, Дня миру, Дня Свободи та
Гідності, Дня соборності "Разом - до кінця", "Ти одна така на світі,
Українонька моя".
Проявом патріотичного духу є використання української
національної та державної символіки, які формують громадянські якості
та розуміння приналежності до українського народу. Флешмоб до Дня
Прапора, акція для воїнів, участь у "Великій українській ході", перемога в
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районному конкурсі до Дня вишиванки сприяють утвердженню
національних і загальнолюдських цінностей, притаманних громадянам
нашої держави.
Неабияке значення для виховання свідомого громадянина є
прищеплення шанобливого ставлення до героїв війни, ветеранів, до
пам’яті про тих, хто загинув, захищаючи Вітчизну, поваги до сучасних
воїнів-захисників Батьківщини. Тому особливим напрямом роботи є
військово-патріотичне виховання, яке навчальний заклад здійснює із
своїми соціальними партнерами - офіцерами групи ЦВС "Лугань", воїнами
24 "Залізної" бригади імені Данила Галицького, волонтерською
організацією "Східна варта", "Громадянський корпус", військовими
капеланами, данською групою з протимінної діяльності. Серед заходів участь у обласному конкурсі "Чому я поважаю професію військового",
спортивні змагання із воїнами на день здоров'я, турніри "Козацькі розваги"
, "Козацький гарт" до Дня захисника Вітчизни, військово-спортивні
змагання до Дня ЗСУ, перемога в районному військово-спортивному
конкурсі, спільна підготовка рою "Кремінські лелеки" до районного етапу
дитячо-юнацької патріотичної військово-спортивної гри "Джура".
Досвід переконує, що ефективність виховної роботи, особливо на
сучасному етапі, залежить не лише від систематичної діяльності
педагогічного колективу, а від співпраці із соціальними партнерами,
передусім із батьками й освітньо-виховними структурами гімназії науковим товариством "Промінь" (керівник - Д.І.Борисенко),
інформаційно-бібліотечним
центром
(керівник
Д.І.Борщова),
Євроклубом (керівник - В.Г.Назарко), гімназійною радіостудією "Розмай"
(керівник - Т.О.Токар), театральною студією "КЛАС" (керівник Л.М.Щолок), хором хлопців "Духовність" (керівник - О.І.Мамона),
хореографічним ансамблем "Пролісок" (керівник - Л.Г.Шурмель), гуртком
"Джура" (керівник - Л.В.Данилова), спортивні секції ( керівники В.В.Усатий, О.О.Єременко, К.Ю.Мар'ясова).
Отже, систематична та цілеспрямована виховна робота в
інноваційному освітньому просторі на засадах гуманізму та особистісно
зорієнтованих підходах сприяє прищепленню національної свідомості та
самосвідомості, формуванню дієвого патріотизму, почуття любові до
України та рідного краю, готовності до виконання громадянських і
конституційних обов'язків. Через шкільне самоврядування як
організаційною формою виховного процесу в учнів виховуються лідерські
якості, які сприяють усвідомленню громадської поведінки та підвищенню
соціальної активності. Участь у волонтерському русі та громадянських
ініціативах розвиває особистість як співучасника всіх процесів, які
відбуваються в суспільстві. Музейна педагогіка як осередок виховної
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роботи ефективно формує патріотів своєї держави та малої батьківщини,
прищеплює повагу до свого народу, його традицій, культури та окремої
особистості. Подальшого переосмислення та осучаснення потребують
форми та методи роботи із молодим поколінням в напрямку більш
активного використання інформаційно-комунікаційних технологій і
соціального партнерства.
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ НА ЗАСАДАХ
КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
(З ДОСВІДУ РОБОТИ КУДРЯШІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Анотація:
У статті розглядається козацька педагогіка – зразок виховної
системи, феномен української етнопедагогіки. Представлені елементи
досвіду виховної роботи на засадах козацьких традицій Кудряшівської
загальноосвітньої школи.
Ключові слова: козацька педагогіка, етнопедагогіка.
ABSTRACT: The article deals Cossack pedagogy - a sample of the
educational system, the phenomenon of Ukrainian ethnopedagogics. The
elements of the educational work based on the Cossack traditions
Kudryashivskya secondary school.
Keywords: сossack pedagogy, ethnic pedagogy.
Актуальність дослідження: козацька педагогіка за визначенням
творчої групи Міністерства освіти і науки України, - це частина народної
педагогіки у вершинному її вияві, яка формувала в помолоді українців
синівську вірність рідній землі, Батьківщині – незалежній Україні. Це
народна виховна мудрість, що своєю головною метою ставила формування
в сім’ї, школі, у громадському житті козака – лицаря, мужнього
громадянина з яскраво вираженою українською національною свідомістю
і самовідданістю.
Розбудова національної освіти в українській державі не лише змінює
пріоритети у вихованні і навчанні, а й принципово переглядає зміст освіти,
переходить від однотипного, єдиного для всіх середнього
загальноосвітнього навчально-виховного закладу до шкіл різного типу.
Поява в Україні шкіл, які на основі базового змісту освіти
(стандартних програм) розвивають певну специфічну навчально-виховну
особливість, виходячи з потреб і можливостей, є явищем закономірним і
необхідним. Пошуки шляхів оновлення освіти у новому тисячолітті –
проблеми всього світового співтовариства. Україна йде в
загальносвітовому поступі освіти з вирішенням спільних і специфічних
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для неї проблем. Складність у розбудові національної освіти в Україні
становить не лише створення і забезпечення нового типу навчального
осередку, а й реорганізація, трансформація середньої загальноосвітньої
школи в школу справді національну, яка відповідала вимогам нашої
держави [3, с. 66].
Серед важливих первин національної системи виховання і навчання
виділяється козацька педагогіка. Вона є однією з гілок української
етнопедагогіки. Козацтво – феномен України, яке продовж кількох століть
був оборонцем і захисником історичних здобутків Української нації,
одним із головних напрямів ствердження української державності і
розбудови українського суспільства. Національна школа, побудована на
принципах козацької педагогіки, буде виховувати:
 підростаюче покоління українського народу на патріотичних,
героїчних, національно-державницьких традиціях українського козацтва;
 формування в сім’ї. школі, громадському житті козака-лицаря,
мужнього, з національною свідомістю, з високою мораллю і духовністю
громадянина України;
 виховувати з міцним здоров’ям і духом молоде покоління нашої
держави, її захисників;
 готувати інтелектуальну, духовну еліту нації, наукових,
культурних, політичних, державних діячів України;
 формувати високі лицарські якості, шляхетність духу, моральні
чесноти, глибоку людяність, почуття милосердя, бажання діяти в дусі
«Добра, Краси, Любові» [1, с. 14].
Мета статті: розкрити особливості козацької педагогіки, ознайомити
з практичним втіленням в навчально-виховний процес сучасної школи та
родини ідей і засобів козацької педагогіки.
Школа козацько-лицарського виховання – громадський, або
створений на базі загальноосвітньої школи, навчально-виховний заклад
нового типу, покликаний дати учням додаткову козацько-лицарську
освіту, забезпечити їх надійний духовний зв'язок з предками, розвинути
стосунки з сучасниками і зорієнтувати козачат на інтереси нащадків, бо
творче відродження в житті ідей і засобів козацької педагогіки має
забезпечити виховання фізично здорових, морально чистих, мужніх та
сильних духом громадян України.
Необхідність в наших умовах такої системи розуміють і педагоги шкіл
козацько-лицарського виховання. Організації будуються на засадах і
традиціях українського козацтва за основу побудови їх обрана Концепцією
української козацької педагогіки
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Видатний педагог К. Д, Ушинський писав: «Не зважаючи на схожість
педагогічних форм усіх європейських народів, у кожного з них своя
особлива система виховання, своя особлива мета і свої особливі заходи
досягнення цієї мети» [2, с. 14].
Українське національне виховання – це козацьке виховання, бо
українці нація козацька.

Рис 1. Посвята в козачата
У 1993 році в Кремінському районі в селі Кудряшівка утворилася у
школі незалежна, самостійна організація козачат. Колектив школи
підійшов творчо. Визначили своє положення про нову організацію, її
структуру та правила, за якими повинні жити козачата.
Мету, зміст, завдання, принципи української козацької педагогіки на
українських засадах сконцентровано у правилах кулішат і козачат.
Вже 23 роки існує козацька паланка імені Богдана Хмельницького, до
складу якої входить 5 загонів – куренів (це учні 5-9 класу) козачата та 4
загони кулішат (1-4 класу). Для козачат і кулішат створена програма їх
шкільного життя, робота для дітей цікава та багатогранна. Козацька
педагогіка – фундамент виховної роботи школи. Козачата нашої школи
підтримують тісний зв'язок з дорослими козацькими організаціями:
Лисичанський
осередок
МГО
«Українське
козацтво»
та
Східнослобожанський козачий територіальний округ, до складу якого
безпосередньо входять вчителі нашої школи.
На порозі навчання у 1 – 4 класах кулішата готуються до вступу в
організацію козачат. Для них також створена програма їх шкільного життя.
Вони подорожують у країну знань, країну казок, країну Довкілля, країну
вуличного руху, пісень та танців, а також у доступній формі вивчають
історію українського козацтва.
235

Перейшовши до 5 класу, кулішата звітують про всю свою роботу на
святі «посвята в козачата». Їх загін перетворюється рішенням козацької
ради у курінь. Куреню присвоюється ім’я легендарного народного героя,
який стає для козачат прикладом у їх повсякденному житті. Відбувається
посвята на козацькому колі. Кожен курінь має свій девіз та загонову пісню.
Вищим органом організації є козацьке коло – збори усіх членів
паланки. Збори відбуваються 4 рази на рік. Між зборами паланки керує
«Козача рада», куди входять курені та козачий гетьман. А ще найвища
рада старійшин. Це вчителі на чолі з гетьманом – директором школи. Ось
так в грі вирішуються важливі виховні питання.
Кожен курінь працює по таким напрямкам:
1. Фольклористи
2. Правдолюбці
3. Добротворці
4. Екологи
5. Джури
6. Помагайки
Кожного понеділка – козача повірка. Це звіт учнів про роботу паланки
за минулий тиждень та планується робота на тиждень.
Кожної п’ятниці – засідання козачої ради, де вирішуються питання
навчальної та виховної роботи.
Робота козачат багатогранна. І дійсно: юні історики – правдолюбці.
Підсумком їх роботи є і знахідка про історію назви села, і збирання
матеріалу для музею, що поповнили експозиції. «Роде мій красний, роде
мій прекрасний», «Струни серця», що вміщують матеріали про кращих
людей села, самобутніх поетів, композиторів.
Добротворці у тісному зв’язку з ветеранами війни. Напередодні свят
та знаменних дат готують родинні концерти – поздоровлення. Пам’ятник
загиблим воїнам – це робота добротворців. Кулішата також потребують
уваги. Добротворці допомають їм стати козачатами. Шанувати, поважати,
піклуватися про літніх – це девіз «Козачат».
А скільки турбот у юних екологів. Краса школи у великій мірі
залежить від них. Квіти у помешканні школи і на клумбах, операція
«Зелене вбрання села». Кожної весни та осені кожен козак чи козачка
повинні посадити одне дерево, примножуючи зелене вбрання села. Любові
до рідної природи, намагання зберегти та примножити красу свого краю,
інтерес до сільськогосподарських робіт, бачити доцільність поезії у
навчальній роботі – ось чому навчає школа своїх козачат.
Восени та навесні здійснюють козачата свої походи рідним краєм.
Зустрічі з природою, мешканцями лісів та полів, цікавими людьми
збагачують знання козачат. Тут, один на один з природою, ми вчимося
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берегти все живе, ту природу, часткою якої є і людина. У походах діти
виховують в собі уміння здолати перешкоди, закаляються фізично.
А ще екологи та туристи, разом з вчителями, - організатори таких
позакласних заходів, як природного матеріалу «Моє село», «Чисте
джерельце» - цікава та корисна операція, у якій приймають участь
козачата. Є і в селі криниці, за станом яких постійно слідкують екологи.
Своєчасно ремонтують зруби, чистять джерельця та територію біля
його русла. Приємно напитися у жаркий літній день прозорої кришталевої
криничної води. Як не подякувати тому, хто підтримує існування джерел.
Заходи нашої школи-паланки будуються на засадах та традиціях
українського козацтва, за основу їх побудови обрана Концепція
української козацької педагогіки. Свято Першого дзвоника в
Кудряшівській школі це не просто свято, це – козацьке коло з його
правилами та законами. Свято Покрови – звіт козачат та кулішат про свою
роботу. Новорічні свята, Випускні вечори та інші заходи мають вже свої
багаторічні, традиційні елементи козацької педагогіки. Козацькі повірки,
засідання Козацької Ради – важливий етап дитячого козацького
самоврядування. Свій досвід роботи ми демонструємо на різних рівнях:
семінари, виступи з козацької педагогіки на обласних та районних
конференціях, неодноразова участь в обласному Великому Козацькому
колі, публікації в методичних порадниках. Для дітей нашої школи – це
цікаве дійство, в якому у кожного є свої завдання: отамани, писарі, обозні,
скарбники, осавули, курінні, хорунжі, бунчужні, джури. Форма
повсякденна, форма парадна. Ради великі і малі, урочисті посвяти в козаки.
Волонтерство, Зелені патрулі, пошуково-дослідницька робота. Літнє
козацьке таборування, різного роду фестивалі, конкурси, змагання.
Особливу увагу «рада старійшин» приділяє військово-патріотичним
заходам. Відродження військово-спортивного мистецтва українського
козацтва реалізується в сільській школі за допомогою систематичних
козацьких повірок, де виконуються такі ритуали:
 Підняття державного прапора, виконання гімну.
 Винесення прапора паланки
 Перекличка куренів
 Урочисте шикування козачат, кулішат з нагоди державних і
козацьких свят
 Урочистий прийом у козачата та кулішата.
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На основі конкретних прикладів з життя козаків виховуємо в дітей
прагнення розвивати в собі силу, дух, міцний фізичний гарт. Вивчаємо і
практично відтворюємо народні ігри та забави. «Козацькі забави», «Джура
(Сокіл)» - улюблені дитячі військово-патріотичні свята. Організацією та
проведенням займаються джури разом з вчителем фізичної культури,
членом ради старійшин та наказним отаманом – організатором позакласної
роботи.

Рис. 2. «Козацькі розваги»
Що тільки не відбувається на цих заходах – хто швидше перекотить
бочку, піднімання дерев’яної булави, хто далі кине списа, переправа на
козацьких «чайках». Колоритно та родинно проходять «забави» з
залученням батьків. Кращого спілкування дітей-батьків-педагогів і бути не
може.
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На уроках хореографії велику увагу козацька старшина – «хореограф»
приділяє вивченню рухів бойового гопака. Гопак – найпоширеніший вид
єдиноборства, покликаний піднести бойовий дух, віру в свої сили, порив
до життя, забезпечення фізичного розвитку і загартування тіла (зокрема,
прийоми «повзунці», «голубці», «розніжка», «тинки», «пістоль»,
«шулик»).

Рис.3. «Український гопак»
Відродження військово-спортивного мистецтва козаків не може бути
без бесід, розповідей, екскурсій, походів. Старійшини – «класні
керівники», покладають всі свої сили на виховання у козачат найкращих
рис:вірність, відданість Вітчизні, матері, народу; здатність до незламної
дружби, відстоювання своєї волі, свободи народу.
Народ скаже, як зав’яже: «Один у полі не воїн». За останні роки школа
– паланка тісно співпрацює з батьками. Спільна мета – спільний результат.
Створена й оптимально впроваджується в життя «Батьківська хата» нетрадиційна форма загальношкільних зборів. Під час цих зборів ми
обговорюємо нагальні проблеми, разом знаходимо шляхи їх подолання,
створюємо рольові ситуації, відпочиваємо. Це спілкування сприяє
розумінню, зближенню дітей, вчителів, батьків.
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальших
розвідок: завдання Кудряшівської Паланки далеко не просте, колектив
закладу і надалі робитиме все для того, щоб у молоді, яка, на жаль, почала
губити життєві орієнтири, міцніло почуття патріотизму, любові до
Батьківщини. Досвід свідчить: відродження ідейно-морального, соціальнопедагогічного, історико-культурного змісту козацької епохи і виховних
традицій славетного козацтва – необхідна умова відродження національної
системи освіти та зміцнення незалежності України.

Рис. 4. «Ми – козацького роду»
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ВПРОВАДЖЕННЯМ
МУЗЕЙНОЇ
ПЕДАГОГІКИ
В
ПРАКТИКУ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
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Просіна Ольга Володимирівна,
Андрєєва Юлія Миколаївна
ВПРОВАДЖЕННЯ
ТРЕНІНГОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
В
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ПНЗ
Борщова Олена Анатоліївна
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИЙ
ЦЕНТР
В
ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ГІМНАЗІЇ
Щолок Лідія Миколаївна
ТЕАТРАЛЬНА
ПЕДАГОГІКА
В
ІННОВАЦІЙНОМУ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Рикова Лариса Петрівна
МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО
ЯК
ІННОВАЦІЙНА
СТРАТЕГІЯ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Разумна Альона Валеріївна
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО - КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК
УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ І
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНЯ
Горобинська Ірина Вікторівна
«СТВОРЕННЯ
ОСВІТНЬОГО
ПРОСТОРУ
ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ
НОВОГО ПОКОЛІННЯ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ ШКОЛИ»
Верещак Світлана Андріївна
«ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ЗА
ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ
НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»
Уманська Тамара Олександрівна
ОНОВЛЕННЯ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В
ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Сухаревська Інна Євгеніївна
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ
НА
ЗАСАДАХ
КОЗАЦЬКОЇ
ПЕДАГОГІКИ
В
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ (З ДОСВІДУ РОБОТИ
КУДРЯШІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ
СТУПЕНІВ КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ)
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Науково-методичне видання

Сучасний науково-методичний супровід регіональних та
зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і
педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної
середньої та післядипломної освіти в контексті закону України
«Про освіту»

Тематичний збірник праць
засідання Всеукраїнської школи новаторства керівних,
науково-педагогічних і педагогічних працівників
післядипломної педагогічної освіти
Рівне – 2016
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