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ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ
СЕКЦІЯ 1. ЗАВІДУВАЧІ РАЙОННИХ, МІСЬКИХ МЕТОДИЧНИХ
КАБІНЕТІВ, ЦЕНТРІВ
Ніколайчук Тетяна Анатоліївна, методист кабінету координації
методичної роботи та управління навчальними закладами Рівненського
ОІППО
Профільна освіта – обов’язкова складова повної середньої освіти
в майбутньому та особливості організації профільного навчання
у 2015-2016 навчальному році
Відповідно до законопроекту «Про освіту» повна середня
освіта включає дві складові: загальну середню освіту та профільну освіту.
Профільна
освіта
передбачає
два
напрями
профілізації:
академічний і професійний.
Академічний напрям передбачає профільну освіту на основі
диференційованого підходу до предметного навчання з урахуванням
здібностей та освітніх потреб кожного й орієнтацію на продовження
навчання на наступному рівні освіти.
Професійний напрям передбачає профільну освіту на основі
професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей
та потреб кожного й орієнтацію на ринок праці. Особа, яка отримує
середню профільну освіту за програмою професійного спрямування,
одночасно отримує ступінь кваліфікованого робітника.
Профільна середня освіта здобуватиметься протягом 3-х років
переважно у відокремлених закладах освіти. Це будуть навчальні заклади
трьох типів: професійний ліцей (одночасно із загальною середньою
освітою учні здобуватимуть тут ступінь «кваліфікований працівник»),
академічний ліцей (профільна старша школа, яка готує учнів до
подальшого навчання у ВНЗ) і коледж, навчання в якому триватиме 4 роки,
випускники отримають ступінь молодшого спеціаліста. Такий поділ не
означає, що вступати до ВНЗ можна лише після академічного ліцею.
Старша профільна школа потребуватиме певної кількості учнів,
учителів, ресурсів, тому в сільській місцевості такі установи будуть
спільними для кількох населених пунктів. У профільній школі
передбачається доступність усіх можливих профілів. Форми, методи, зміст
навчання мають бути іншими, ніж у початковій і базовій. Запровадження
профільної школи дозволить дітям у старших класах визначитися з
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професією і зосередитися на тих предметах, які їм знадобляться в
майбутньому.
Старша профільна школа існуватиме паралельно із системою
професійної освіти, яку теж реформуватимуть.
Із початкової школи і аж до 9 класу не буде ні профілізації, ні
спеціалізації. Після закінчення 9 класу випускники складатимуть ЗНО та
профорієнтаційні тести, на підставі яких і визначатимуться з тим, де
навчатися далі.
Означені зміни стосуватимуться тих, хто у 2017 році піде до першого
класу. До того часу слід написати нові державні стандарти, шкільні
програми і навчальні плани.
У 2015-2016 н. р. профільне навчання здійснюватиметься відповідно
до діючих нині нормативних документів.
Із метою реалізації профільного навчання передбачено спеціальні
навчальні плани (додатки 5 – 12) Типових навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки 27.08.2010 № 834. Запропоновані плани дають
змогу залежно від потреб учнів комплектувати старші класи за напрямами
диференціації: природничо-математичним, філологічним, суспільногуманітарним, художньо-естетичним, технологічним, спортивним.
Напрями диференціації конкретизуються в окремі профілі навчання:
фізичний, математичний, біолого-хімічний, економічний, географічний,
екологічний, правовий, інформаційно-технологічний тощо.
В однокомплектній старшій школі (додаток 13) доцільним є створення
в класах різнопрофільних груп за рахунок використання годин варіативної
складової. При цьому базове ядро навчальних предметів вивчається усіма
учнями класу за єдиними навчальними програмами, а частина часу
(близько 20 відсотків) – окремо у групах за програмами відповідних
профілів (напрямів).
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється
відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки від 20.02.2002 № 128.
Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при
наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших
предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення
додаткових коштів.
Відповідно до Листа МОН № 1/9-253 від 22.05.15 року «Про структуру
2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх
навчальних закладів» Робочі навчальні плани на 2015/2016 навчальний рік
складаються:
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 для 8-9-х класів – за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН
України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН
України від 05.02.2009 № 66;
 для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом
МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН
України від 29.05.2014 № 657;
 для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів із
поглибленим вивченням окремих предметів, що є однією з форм
допрофільної підготовки,
– за Типовими навчальними планами,
затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 23.05.2012 р. №
616.
Варіант Типового навчального плану, в тому числі, з вибором профілю
навчання, навчальний заклад обирає самостійно в залежності від типу
закладу, його спеціалізації, освітніх запитів учнів і їхніх батьків та з
урахуванням кадрового й матеріально-технічного забезпечення.
Розроблення робочих навчальних планів здійснюється відповідно до
Листа МОН № 1/9-303 від 11.06.14 року «Про навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального
року».
За потребою, спеціалізовані навчальні заклади (класи) з поглибленим
вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї, колегіуми, можуть
перерозподіляти у 7 – 11 класах кількість годин між навчальними
предметами у межах 15 відсотків. При цьому вилучення з навчального
процесу предметів інваріантної складової не допускається. Години на їх
вивчення можуть перерозподілятися (у бік зменшення) не більше, ніж
удвічі порівняно з показниками Типових навчальних планів.
Варіативна складова Типових планів використовується на:
 збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної
складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми,
передбаченої навчальною програмою, здійснюється вчителем самостійно.
Розподіл годин фіксується у календарному плані, що погоджується
керівником навчального закладу чи його заступником. Учитель записує
проведені уроки на сторінках класного журналу, відведених для цього
предмета;
 запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють
обрану навчальним закладом спеціалізацію, чи світоглядного спрямування
(етика, історія релігій та культур, риторика, логіка, рідний край,
хореографія, креслення, основи споживчих знань, світ професій тощо);
 індивідуальні заняття та консультації.
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Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин
на вивчення окремих предметів інваріантної складової, то в робочих
навчальних планах у колонці «Інваріантна складова» напроти відповідного
предмета ставиться напис X+Y, де X – кількість годин, що передбачена
типовими планами на вивчення предмета, а Y – кількість годин варіативної
складової, додатково відведених на вивчення цього предмета.
Якщо години варіативної складової відводяться на курси за вибором,
то у колонці «Варіативна складова» зазначаються ці курси та вказується
кількість годин на їх вивчення. Курси можуть бути розраховані на 9, 18, 35
чи 70 академічних годин.
За рішенням навчального закладу облік занять із курсів за вибором
може здійснюватися на сторінках класного журналу або в окремому
журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також
приймається навчальним закладом.
Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для
окремих учнів, чи груп учнів. При цьому зазначається, з яких навчальних
предметів інваріантної складової вони проводяться. У класному журналі (у
випадку відсутності вільних сторінок – в окремому журналі) зазначається
склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предмета, та ведеться
облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може
здійснюватися за рішенням педагогічної ради.
Повноцінність загальної середньої освіти та профільного навчання
забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових.
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СЕКЦІЯ 2. МЕТОДИСТИ РАЙОННИХ, МІСЬКИХ МЕТОДИЧНИХ
КАБІНЕТІВ, ЦЕНТРІВ, ЯКІ КООРДИНУЮТЬ РОБОТУ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ:
Тема. Нові вектори науково-методичної підтримки фахового
зростання педагогів у контексті реалізації державних освітніх
стандартів.
СЕКЦІЯ 2.1. ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІАЛЬНА
ПЕДАГОГІКА
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО
ПЕДАГОГА У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Абрамович Тетяна Вікторівна, методист кабінету-центру практичної
психології і соціальної роботи
У «Енциклопедії освіти» компетентність трактується як сукупність
знань і вмінь, необхідних фахівцю для здійснення ефективної професійної
діяльності, а професійна компетентність – як інтегральна характеристика
ділових і особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь,
досвіду, достатніх для досягнення мети з певного виду діяльності [1, с.
722]. У виданні «Педагогіка:
Велика сучасна енциклопедія»
компетентність тлумачиться як відповідність знань, умінь і досвіду осіб
певного соціально-професіонального статусу реальному рівню складності
виконаних ними завдань і вирішення проблем [2, с. 237]. У «Словнику з
соціальної педагогіки» поняття «компетенція» розглядається як
«оволодіння компетенцією; оволодіння знаннями, які дозволяють судити
про що-небудь» [5, с. 125]. О. Пометун визначає компетентність як
спеціальним шляхом структуровані набори знань, умінь, навичок,
спроможностей і ставлень, що дають змогу майбутньому фахівцю
визначити, тобто ідентифікувати, і вирішувати незалежно від контексту
проблеми, які є характерні для певного напряму професійної діяльності [3,
с. 15]. Г. Селевко трактує компетентність як «інтегральну здатність
особистості, яка виявляється в її загальній здатності та готовності до
діяльності, що ґрунтується на знаннях і досвіді, які набуті в процесі
навчання і соціалізації та орієнтовані на самостійну і успішну участь у
діяльності» [4, с. 140].
У пункті 4.5. Положення про психологічну службу системи освіти
(2009 р.) зазначено, що соціальний педагог повинен «постійно
підвищувати свій професійний рівень». Національна доктрина розвитку
освіти ХХІ акцентує увагу на необхідності «забезпечення економічних і
7

соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних, науковопедагогічних працівників, підвищення їхнього соціального статусу;
підготовку людей високої освіченості і моралі, кваліфікованих
спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та
впровадження наукомістких та інформаційних технологій, мобільності та
конкурентоспроможності на ринку праці; наступність і неперервність
освіти; оптимізації системи перепідготовки працівників і підвищення
їхньої кваліфікації (модернізації системи післядипломної освіти на основі
відповідних
державних
стандартів)».
Післядипломна
освіта
(післядипломна підготовка, самоосвіта, підвищення
кваліфікації)
покликана забезпечувати поглиблення професійних знань, умінь за
спеціальністю, здобуття нової кваліфікації на основі наявного освітнього
рівня і досвіду практичної роботи.
Розширення напрямів і сфер професійної соціально-педагогічної
діяльності об’єктивно зумовлює необхідність активізації підготовки
соціальних педагогів у системі підвищення кваліфікації, самоосвіті,
підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня, оволодіння додатковими
спеціалізаціями.
Головне завдання післядипломної освіти – забезпечення
фундаментальної наукової,
професійної та практичної підготовки
фахівців, підвищення освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх
покликань, інтересів і здібностей.
Щорічно у навчальні заклади приходить певна кількість соціальних
педагогів, випускників ВУЗів, які мають ґрунтовну теоретичну підготовку,
проте при влаштуванні на роботу, вони стикаються із значною
варіативністю професійних обов’язків. У зв’язку з цим виникає
розбалансованість між уявленнями про професію, ідеальне місце роботи та
реалії сьогодення. На допомогу та підтримку молодого фахівця
психологічної служби започатковано проведення обласного науковопрактичного семінару для новопризначених практичних психологів та
соціальних педагогів закладів освіти області з теми «Практичний психолог
та соціальний педагог в освітньому закладі: особливості організації
діяльності, основні напрями та зміст роботи». Практичні психологи і
соціальні педагоги ознайомлюються з основними організаційнозмістовими аспектами становлення молодого фахівця, напрямками роботи,
особливостями забезпечення психологічного супроводу дитини у
навчальному закладі. Учасники семінару долучаються до роботи
дискусійної зали із питань організації реабілітаційного простору для дітей
у навчальному закладі, беруть участь у майстер-класах щодо специфіки
роботи працівника психологічної служби зі збереження психічного
здоров’я дитини в системі «школа – сім’я».
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Окремим напрямком роботи інституту є методичний супровід
новопризначених соціальних педагогів упродовж навчального року. Для
них організовано роботу семінару-тренінгу «Розвиток позитивної
особистісної мотивації як шлях до активізації професійного
саморозвитку». Упродовж зустрічі соціальні педагоги актуалізують знання
щодо основних аспектів теоретичної готовності соціального педагога до
професійної діяльності, беруть участь у тренінгу з розвитку позитивної
особистісної мотивації. Учасники тренінгу проектують план майбутньої
професійної діяльності, аналізують ті чинники, які перешкоджають
професіоналізації та які сприяють успішному здійсненню професійної
діяльності.
Для підвищення фахової компетентності та особистісного розвитку
соціальних педагогів на базі РОІППО започатковано діяльність Школи
професійного зростання соціального педагога (далі – Школа). Усі
засідання плануються згідно запитів учасників та вимог навчальновиховного процесу. Важлива роль у процесі соціалізації належить
вивченню особистості учнів. Соціальний педагог у межах своєї
компетентності проводить дослідження самоаналізу особистості для
визначення суб’єктів впливу на учня. Тому одне із засідань Школи
проведено на тему «Актуальні проблеми соціально-педагогічного
супроводу учасників навчально-виховного процесу загальноосвітніх та
інтернатних навчальних закладів області». Позитивом є те, що фахівці
різних закладів (загальноосвітніх та спеціальних зокрема), мають
можливість обговорювати украй необхідні питання щодо співпраці у
соціальному розвитку, навчанні та вихованні вразливих категорій дітей та
впровадження надбань в освітній процес.
Засідання з теми «Формування професійних компетентностей учнів
старшої школи як один із видів діяльності соціального педагога ЗНЗ» дало
змогу учасникам Школи взяли участь у діловій грі «Вперед, у майбутнє!»
та тренінгу з розвитку навичок організації профорієнтаційної роботи у
навчальному закладі «Усвідомлений вибір професії як запорука життєвого
успіху», ознайомилися із методом паперопластики для відновлення
ресурсів особистості.
Важливим завданням діяльності соціального педагога є забезпечення
супроводу дітей із особливими освітніми потребами, захист психічного та
соціального здоров’я на всіх рівнях навчання. Оскільки питання розвитку
інклюзивного навчання є дуже актуальним, одна із зустрічей школи була
присвячена темі «Принципи та функції роботи соціального педагога щодо
інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в середовище
загальноосвітнього навчального закладу». Адже саме соціальний педагог у
закладі освіти покликаний забезпечувати соціально-педагогічний захист
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дитини та її прав, підвищувати психолого-педагогічну культуру батьків,
сприяти успішному соціальному розвитку дитини, її функціонуванню.
На всіх етапах людського життя проходить соціалізація, але її
фундамент закладається в дитинстві. Саме від нього залежить, ким буде
дитина: лідером чи жертвою суспільної системи. А найпершим і
вирішально-спрямовуючим чинником в організації соціалізації дитини є
сім’я. Соціальний педагог є посередником між членами сім’ї, сім’єю та
соціумом, впливаючи на формування гуманних, морально і фізично
здорових відносин у сім’ї, сімейно-сусідському оточенні, між дорослими і
дітьми.
Загальна мета роботи соціального педагога з проблемною сім’єю
полягає у створенні оптимальних умов для життєдіяльності і розвитку сім’ї
та соціалізації її членів шляхом подолання проблемності. Саме тому
організовано діяльність творчої групи соціальних педагогів із теми
«Робота соціального педагога з батьками учнів». За період функціонування
творчої групи було розглянуто та проаналізовано широке коло питань, які
виникають у проблемних сім’ях, в т.ч. сім’ях, які перебувають у складних
життєвих обставинах. Досвід роботи учасників вкотре підтвердив, що
лише комплексно використовуючи різні форми та методи із подолання
проблемності сімей можна сформувати у них негативне ставлення до
протиправних дій та підтримувати позитивну адаптацію родини у соціумі.
Необхідно зазначити і про співпрацю з громадськими організаціями,
спільне проведення навчальних семінарів та тренінгів. Так для практичних
психологів та соціальних педагогів професійно-технічних та
загальноосвітніх інтернатних навчальних закладів кабінетом-центром
практичної психології та соціальної роботи спільно із ГО Центру
підтримки громадських ініціатив «Чайка» та Радою Європи проведено
тренінг із питань опитування дітей, що стали жертвами або свідками
насильства, а також вчинили насильство.
Щорічно, двічі на рік (червень, жовтень) проводиться моніторинг
стану забезпечення посадами (ставками) практичних психологів і
соціальних педагогів навчальних закладів районів та міст області, що дає
змогу відслідкувати потребу у фахівцях, рівень забезпечення закладів
ставками практичних психологів та соціальних педагогів, виявити дефіцит,
а також вивести відсоткове співвідношення потреби в забезпеченні у
районах та містах області.
Однією із форм захисту вразливих категорій учнів стало створення
мобільних соціально-психологічних пунктів (далі – МСПП) для
формування цілісної системи психологічного супроводу та соціальнопедагогічного патронажу в межах освітнього округу, зокрема в тих
навчальних закладах, які не забезпечені фахівцями психологічної служби.
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МСПП залучає дітей та молодь, які опинились у складних життєвих
обставинах, та/або мають функціональні обмеженнями, до груп взаємної
підтримки, де вони не тільки набувають навичок комунікативної взаємодії,
але й навчаються налагоджувати соціальні зв’язки шляхом участі в
тренінгах, корекційних та розвиткових заняттях; організовує дозвілля
дітей, молоді та членів їх родин шляхом створення творчих майстерень,
проведення волонтерських заходів; проводить індивідуальну та групову
просвітницьку та навчальну роботу серед підлітків та молоді на
різноманітні актуальні теми (збереження репродуктивного здоров’я,
планування сім’ї, відповідального батьківства та безпечної статевої
поведінки, інфекцій, що передаються статевим шляхом, проблем ВІЛ /
СНІДу, вживання наркотичних речовин, алкоголю, тютюну; торгівлі
людьми тощо);
Таким чином, виникнення мобільних соціально-психологічних
пунктів є великим кроком у супроводі соціального розвитку школярів
вразливих категорій та реалізації їх допрофільної підготовки та
профільного навчання, а також розвиток творчих здібностей та обдарувань
учнів, впровадження сучасних психологічних та соціально-педагогічних
технологій.
Таким чином, усі форми методичної роботи із соціальними
педагогами зорієнтовані на оптимізацію ними власної діяльності у сфері
надання допомоги у соціальному розвиткові та вихованні вразливих
категорій дітей, які перебувають у ЗНЗ, а також запровадження новітніх
тенденції щодо підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, не тільки у дитинстві, а й дорослому житті.
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Пилипчук Галина Володимирівна, практичний психолог Дерманського
НВК «ЗОШ І ступеня-гімназія» Здолбунівського району
Психологічна гнучкість працівника психологічної служби як
передумова ефективної допомоги в умовах соціально – психологічної
кризи у суспільстві
1. Провідні вчені відзначають, що останніми роками суттєво
підвищилася стресогенність світового простору внаслідок глобальних
соціальних, політичних, економічних змін, інтенсифікації у сфері
суспільного розвитку. У нашій державі стресогенність має теж саме
коріння, що і у світовому масштабі та ще доповнена глобалізацією
національної кризи, зумовленої воєнними діями на сході країни.
2. Практичний психолог сьогодні, у міру виконання своїх
професійних обов’язків, стикається з ситуаціями, які вимагають високої
лабільності, глибокої проникності та не аби якого професіоналізму, щоб
виконати головний пункт етичного кодексу психолога «не нашкодь» і вже
потім, «надай допомогу». Адже, просте завдання для дитини: «намалюй
членів своєї родини», може викликати у неї стрес, якщо її татко воїн АТО,
або, що гірше, загинув у зоні АТО. Багато родин стають заручниками
суспільної нестабільності: призупинки виробництва, банкрутства,
занепаду підприємництва, зміни місця проживання, втрати рідних і
близьких тощо, і за відсутності соціальних служб психологічної допомоги
у багатьох випадках шкільний практичний психолог приходить на
допомогу не лише учням та їх батькам, але й усім тим, хто її потребує:
тимчасово переселеним із зони АТО, воїнам, які повернулися із зони
бойових дій, матерям, батькам, родичам, які пережили трагедії, пов’язані
із воєнними діями на сході країни. Для того, щоб надавати допомогу
іншим, необхідно розуміти суть проблеми та уміти справлятися з нею
самому.
3. Загальновідома фраза «життя - це рух», а рух – це зміна… зміна
у самопочутті та здоров’ї, взаємостосунках та бізнесі, зміна хороших і
поганих новин, хороших і несприятливих обставин; вдома, у родині, на
роботі, з колегами та роботодавцями, з товаришами та друзями, з
недругами та ворогами, з коханими і не дуже тощо. Усі перераховані і
неназвані зв’язки і події вимагають нерідко миттєвої реакції нашого
організму у пристосуванні – адаптації. Життя насичене мереживом
подій, якщо вони сприятливі або посильні; в іншому випадку утворюється
павутина ситуацій, які по - різному впливають на людину, її організм. ..
Співпадання негативних полюсів, накопичення травмуючих подій,
довготривале напруження призводять до критичної фази, коли організм
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неспроможний справлятися із зовнішніми обставинами, ми називаємо
стресом або ж психологічною кризою. У даний час негативні збіги
підсилюються загальнодержавною кризою.
4. Коли виникає раптове фізичне навантаження або виснаження і
організм не встигає включити психологічний захист, настає стан стресу,
який можна трактувати як зворотну реакцію організму на тривожне або
вороже оточення, що проявляється в нервово психологічному напруженні,
негативних емоційних переживаннях, захисних реакціях, стані
дезадаптації та паталогії. Фізіологічна реакція на стрес не залежить від
природи стресора. Синдром зворотної реакції -універсальна модель
захисних реакцій, спрямованих на збереження життєдіяльності організму.
Ця модель єдина для усіх представників тваринного світу, у тому числі і
людини – «загальний адаптаційний синдром».
5. Позитивне мислення завжди допомагає людині подолати
труднощі, вийти із стресової ситуації. Але нерідко саме думки створюють
стресову ситуацію, спричиняють неспроможність організму адаптуватися
та діяти ефективно в проблемній ситуації. Існує дилема про двох вовків
«добро» і «зло», які борються між собою. Який вовк якого загризе? (Той,
котрого ми годуємо).
6. Де Ви себе бачите? Як часто ви буваєте в ситуації того, хто подає
руку допомоги? Чи були ви коли не будь у ситуації, коли вам подавали
руку допомоги? Згадайте свої почуття. Можливо варто не боятися
приймати допомогу, відчути себе розслабленим і зосередити свої думки на
тому, хто і що вам зараз допомагає. Адже у стресовій ситуації ( в ситуації
психологічного напруження, тривоги, страху) вступає в дію
парасимпатична нервова система, яка проявляє одну з двох реакцій: втечу
і боротьбу… (аналіз графіка)
7. Кожна людина має особистий ресурс, який залежить від багатьох
факторів: від нашого внутрішнього уміння мобілізуватися і адаптуватися
(дерево – прогнутися; сильніший характер швидше ломиться); від того
скільки у нас проблем (дупло у дереві чи не зламається); соціум – коріння
(чи не вивалиться!).
8. Консультування у плані: як організувати навчання дітей, куди
звернутися про допомогу, як оформити своє звернення, де знаходиться
відповідна установа, як перебороти мовний бар’єр тощо. Емпатія,
співпереживання – проявляти чуйність, увагу, душевність, не
відмахуватись, мов би - це ваші проблеми; знаходити слова, які
допоможуть людині повірити, що ви її розумієте, що вона не одна зі своїми
проблемами. Вербалізація проблеми: вислухати, інколи мовчазне слухання
допомагає більше, а ніж тисяча порад, дати людині виговоритися, це один
із методів виходу із стресової ситуації. Моральна підтримка передбачає
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готовність прийти на допомогу. Вправа запиши десять номерів телефонів
людей, до яких ти можеш подзвонити у будь – яку пору доби. Хто може
повідати чи є такий хоч один номер телефону. Отже, моральна підтримка
полягає у тому, щоб людина сприйняла вас як того, до кого можна
зателефонувати будь – коли у разі потреби.
9. Оптимальний рівень стресу спроможний викликати позитивні
ефекти: приємне збудження, підвищення трудової активності, духовне і
творче піднесення, мобілізацію адаптивних можливостей організму.
Профілактика стресу орієнтована, перш за все, на ліквідацію
потенційних джерел стресу – не лише зовнішніх, але й внутрішніх.
Особливе значення тут мають навики саморегуляції, які при комплексному
використанні дозволяють швидко повернути затрачені тривалим
напруженням життєво – необхідні ресурси. Важливим аспектом тут є
навчання методам, що дозволяють правильно аналізувати та
інтерпретувати життєво важливі ситуації, давати їм об’єктивні оцінки,
розширяти репертуар стратегій подолання різних видів стресу,
використовувати антистресові технології.
10. Простіше працювати з питаннями, які чітко сформульовані, або
з проблемами, які підлягають під описову симптоматику та визначену
класифікацію. З метою виявлення більш прихованих та травмуючих
стресогенних станів часто застосовую метод піктограм. Діти, малюючи
абстрактні поняття, життєві цінності позасвідомо розкривають приховані
проблеми. У спілкуванні по виконаній роботі можна не лише вичленити
проблему, а й проводити її успішну корекцію. Вдалий вибір форм і методів
роботи у проблемний ситуації є гарантією її вирішення. Звичайні руханки,
які ми часто виконуємо на тренінгах, несуть терапевтичну функцію про яку
ми інколи і не задумуємося. Так, вправа «Австралійський дощ» або
«Гіпопотам» покликані урівноважити дію півкуль головного мозку та
провести стимуляцію роботи парасимпатичної нервової системи.

Янчук Олена Радісівна, практичний психолог Костопільської ЗОШ І –ІІІ
ступенів № 3
“Профілактика насильства у підлітковому середовищі”
в умовах функціонування мобільного
соціально-психологічного пункту освітнього округу
Людина — істота соціальна. Вона не може розвиватися поза
суспільством, коли не враховуються історичні, соціальні й культурні
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цінності, часовий фактор. Сучасний світ набирає усе більше обертів:
здається, що колесо часу крутиться усе швидше й швидше. Темп, ритм,
швидкість, чіткість — ось критерії нашого часу. Отже, нашим завданням є
не тільки не нашкодити дитині, а й не втратити її по дорозі в доросле життя.
За час шкільного життя дитина повинна стати в міру гнучкою, щоб зуміти
вижити в цьому насиченому конфліктами світі. Розвиток особистості в
дитинстві відбувається під впливом різних соціальних інститутів: сім’ї,
школи, позашкільних установ, а також під впливом засобів масової
інформації та живого, безпосереднього спілкування дитини з оточенням.
Тому важливо не тільки володіти знанням про конфлікти, а й уміти
конструктивно їх вирішувати. Особлива увага при цьому приділяється
підліткам, тому що вони ще можуть знімати стрес, правильно виражати
гнів тощо.
Враховуючи проблему підліткового насильства, склад мобільного
соціально-психологічного пункту освітнього округу спрямував свою
діяльність на реалізацію профілактичної роботи серед учасників
навчально-виховного процесу в межах МСПП (мобільного соціальнопсихологічного пункту). Практичні психологи МСПП розробили проект
соціально-педагогічної профілактики насильства у підлітковому
середовищі.
Мета проекту. Здійснити соціально-педагогічний супровід реалізації
профілактики насильства у підлітковому середовищі в межах МСПП
освітнього округу.
Завдання:
- проаналізувати проблему насильства, його теоретичні
аспекти;здійснити підбір діагностичного інструментарію, враховуючи
проблемну тему проекту;
- провести моніторингове дослідження “Визначення проблеми
підліткового насильства” в межах МСПП освітнього округу;
- проаналізувати результати моніторингу та надати рекомендації щодо
профілактики насильства;
- реалізувати просвітницьку діяльність серед батьків з даної
проблемної теми;
- співпрацювати з педагогами МСПП освітнього округу з метою
реалізації профілактики насильства серед підлітків;
- провести “Уроки психології” серед учнів в межах МСПП освітнього
округу;
- систематизувати та узагальнити напрацювання соціальнопедагогічного проекту.
Важливо під час вивчення динаміки проявів поведінкових реакцій у
дітей “групи ризику” вивчити його характерологічні особливості.
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Фізіологічною основою характеру є динамічний стереотип. Його
особливості (так само, як і виховання, труднощі стосунків з людьми)
можуть породити акцентуації характеру, тобто надмірне посилення
окремих рис, що призводить до дисгармонійного спілкування людини з
іншими людьми, до неадекватного ставлення до себе, своєї діяльності
тощо.

Сучасні психологічні технології збереження емоційного здоров’я
педагогічних працівників
Маркович Галина Михайлівна, методист методичного кабінету при
управлінні освіти, сім’ї, молоді та спорту Дубенської міської ради
Світячи іншим, згораю сам.
Латинське прислів’я
 Професійне здоров’я педагога є необхідною умовою його активної
життєдіяльності, самореалізації, розвитку творчого потенціалу. Воно
позначається на здоров’ї його учнів і на результатах всієї навчальновиховної роботи. Професія педагогів і психологів належить до так званих
хелперських (від англ. Help – допомагати), оскільки повязані з роботою в
системі «людина-людина», тривалим міжособистісним спілкуванням, а
також наданням підтримки й допомоги підопічним. Саме в цих людей дуже
високий ризик психічних і соматичних тілесних) реакцій на напружені
ситуації на роботі. У даний час у Міжнародній класифікації хвороб (МКФ)
навіть виділяють окремий стан –«Професійний стрес», визначаючи його як
стрес пов»язаний із труднощами керування своїм життям». Один із
наслідків тривалого професійного стресу-синдром професійного
вигорання.
Аналіз досліджень показав,що:
 73, 6% учителів помічають у себе порушення емоційної сфери
(погіршення настрою, надмірна дратівливість, вразливість);
 52% - порушення пам'яті та уваги;
 43, 5% - погіршення розумової і фізичної працездатності;
 80% - мають хронічні хвороби (особливо хвороби нервової
системи);
 Лише 9,6% почуваються достатньо здоровими.
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Стан професійного здоров’я вчителя впливає на учнів на всіх рівнях:
емоційно-психологічному,
біоенергетичному,
інформаційному,
виховному . Нездоровий педагог не може забезпечити учневі необхідний
рівень уваги, індивідуальний підхід, ситуацію успіху. Він не зможе
займатися і вихованням культури здоров’я школярів, оскільки у цій роботі
необхідний особистий приклад. Неблагополуччя психологічного здоров’я,
деформації особистості педагога, прояви синдрому згорання, педагогічних
криз безпосередньо впливають на здоров’я учнів. Тому проблема
збереження і зміцнення здоров’я учителя повинно бути одним з
пріоритетних у сфері його життєвих і фахових інтересів. Це питання слід
розглядати і як об’єкт особливої уваги психологічної служби у
загальноосвітніх навчальних закладах, а роботу у цьому напрямку — як
важливий вид діяльності шкільного психолога.
У напрямку роботи зі збереження і зміцнення професійного здоров’я
педагога для шкільного психолога є велике поле діяльності. Це
просвітницька, діагностична і психокорекційна робота. Аспектами цієї
роботи є:
— підвищення грамотності вчителів з питань збереження і зміцнення
їх власного професійного здоров’я;
— попередження професійних деформацій (як загальнопедагогічних,
так і типологічних), допомога у їх усуненні;
— допомога у формуванні психологічного захисту від стресу, при
потребі, у подоланні наслідків стресових ситуацій, усуненні синдрому
емоційного згорання;
— профілактика педагогічних криз і допомога в усуненні їх наслідків;
— допомога в усуненні невротичних і психосоматичних розладів
особистості педагога, гармонізації його особистості;
— робота зі створення сприятливого психологічного клімату у
педагогічному колективі;
— співпраця з адміністрацією школи з метою створення безпечного
освітнього середовища у загальноосвітньому навчальному закладі.
Шкільний психолог повинен бути теоретично обізнаний з різними
дезадаптаційними тенденціями в діяльності вчителя, особливостями їх
проявів, зі шляхами збереження і зміцнення професійного здоров’я
педагога, механізмами і шляхами гармонізації його внутрішнього світу. В
арсеналі практичного психолога мають бути оперативні методики для
оцінки самопочуття особистості, для виявлення відхилень в емоційній
сфері, схильності до емоційного згорання, ймовірності виникнення стресу
і т.п.
Для реалізації визначених завдань психолог може використовувати
різноманітні методи роботи: індивідуальні і групові бесіди та консультації,
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круглі столи, присвячені цій проблематиці, брейнстормінг, психотренінг,
психотехнічні ігри і вправи тощо. Фахівець шкільної психологічної служби
повинен володіти технологіями зняття психоемоційної напруги, виходу із
стресу, методами психологічної саморегуляції, які при потребі зможе
запропонувати педагогам, методами психологічної корекції.
Корисним, на нашу думку, може бути випуск практичним психологом
у школі «Пам’яток для вчителя». Вони виконуватимуть, передусім,
профілактично-просвітницьку функцію. Тематика їх може бути різною,
наприклад: «Коли несподівано помітиш, що тобі все байдуже...», «Як
педагогу позбутися професійних деформацій?», «Як не згоріти у полум’ї
професії?», «Стрес, дистрес і психічне здоров’я педагога», «Синдром
“емоційного згорання” — це психологічний захист чи хвороба?», «Ліки
для педагога-трудоголіка», «Ерозія душі педагога: як з нею боротися?»,
«Професійне довголіття і шлях до нього» та ін.
Важливою для практичного психолога є робота з молодими
педагогами. У науковій літературі встановлено, що ризик виникнення
синдрому «емоційного згорання» підвищується до третього-четвертого
року професійної діяльності. У цей час для педагога вже зникає новизна
робочої обстановки та новизна його присутності у колективі. Про нього
вже не говорять як про молодого недосвідченого спеціаліста, а навпаки, до
педагога підвищуються вимоги зі сторони колег по роботі і вже вони самі
починають пред’являти вимоги щодо себе самих.
Для практичного психолога корисно пам’ятати, що:
— краще «горять» ті, хто асоціює свою роботу з своєрідним
призначенням, місією (серед психотерапевтів це називається «комплексом
рятівника»);
— найбільш схильні до «згорання» інтроверти;
— допомоги потребують ті вчителі, які орієнтовані не на результат, а
на створення клімату сім’ї, в якому дитина почуває себе комфортно.
Природна установка таких учителів дуже розходиться з вимогами, які до
неї пред’являють, а це може спричинити появу синдрому «емоційного
згорання»;
— спад професійної діяльності учителів спостерігається після 10-15
років роботи — так званий період педагогічної кризи, що супроводжується
почуттям тривоги, самотності, зневіри в себе, домінуванням негативних
переживань;
— синдром «емоційного згорання» найчастіше розвивається у 40річних людей, коли настає пік біологічного стану здоров’я.
До свідомості педагогів слід довести такі науково вивірені
твердження, що до емоційного згорання найчастіше приводять позиції
учителів, які вірять чотирьом міфам: 1) «Мені не можна помилятися»; 2)
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«Я повинен бути стриманим»; 3) «Я не маю права бути упередженим»; 4)
«Я повинен бути у всьому прикладом для наслідування». Тому недоцільно
входити у професію з установками надзвичайно високих стандартів,
гіпервідповідальності. Не можна поєднувати особисту і професійну
самооцінку, бо тоді фахівець руйнується як цілісність. Він старається
працювати швидше як придуманий, ніж реальний педагог. Такий учитель
ніби стоїть на п’єдесталі своєї непогрішності й виключності. У нього дуже
високі вимоги до себе, його уявлення про хорошого вчителя складають
образ абсолютної професійної досконалості. При зустрічі з реаліями
шкільного життя такі педагоги відчувають емоційний шок, тому що
дійсність не відповідає їхнім очікуванням. З кожною невдачею у такого
вчителя посилюється дратівливість, втома, скорочується дистанція до
професійних хвороб.
Особливо слід зазначити, що педагоги, для яких характерний синдром
емоційного згорання, потребують спеціальних корекційних програм,
питання розробки яких залишається відкритим і вимагає спільної роботи
психологів, психотерапевтів, педагогів, медиків. Недругорядну роль щодо
цього міг би відіграти інститут супервізії.
Вся робота шкільної психологічної служби має бути спрямована на
розвиток внутрішніх сил учителя і розширення його самосвідомості, вияв
і зміну тих рис характеру та способів поведінки, що провокують
виникнення і підтримку емоційної напруги. Вона повинна сприяти
активізації
механізмів
особистісної
саморегуляції,
ресурсів
стресостійкості педагога, гармонізації його внутрішнього світу,
підвищенню рівня компетентності. В усуненні проявів синдрому
вигорання у співробітників дуже великою є роль керівника організації. Від
його вміння вчасно розпізнати перші ознаки професійного стресу у свого
підлеглого, з’ясування його можливих причин, залучення кваліфікованих
фахівців для надання психотерапевтичної або медичної допомоги багато в
чому залежать подальша доля та здоров»я людини, стабільність роботи
колективу.
Ніякі заходи шкільної психологічної служби не допоможуть, якщо
педагоги самі не докладатимуть зусиль для збереження і зміцнення свого
професійного здоров’я, підвищення рівня своєї майстерності,
професійного потенціалу. Як стверджують вчені, кращі вчителі мають
вищу емоційну стійкість, менш схильні до емоційного згорання, легше
переносять негативні емоції, уміють створити обстановку психологічної
захищеності для себе і психологічної безпеки для учнів. Тільки спільні
зусилля — цілеспрямована робота шкільної психологічної служби, увага
до професійного здоров’я вчителів з боку адміністрації школи (не завадила
б увага і з боку держави) і, насамперед, самих педагогів, — сприятимуть
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збереженню професійного довголіття вчителя, його кар’єрному росту,
професійному саморозвитку.
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Додаток 1
Методика В. А. Семиченко
Локалізація стресу у педагогічних працівників
Інструкція: Перед вами твердження за шістьома напрямками:
1. Розділ «Здоров’я» пов'язаний з умінням вести здоровий спосіб
життя, правильно знімати утому і відновлювати рівновагу, а також
можливість самостійно (без допоміжних засобів) розслабитися.
2. Розділ «Контакти з людьми» досліджує рівень почуття безпеки,
виявляє наявність атмосфери, що дозволяє сили, усвідомлення того, що
поруч з вами є люди, що розуміють вас і готові надати необхідну
підтримку.
3. Розділ «Спосіб життя» виявляє уміння без стресу пристосовуватися
до нових ситуацій, умов; відсутність непотрібних переживань, запас
енергії і вміння ім. користуватися.
4. Розділ «Внутрішній спокій» пов'язаний з душевною рівновагою,
умінням не боятися бути таким, якій ти є насправді.
5. Розділ «Побут» є важливим для сучасної жінки, що змушена
поєднувати професію з домашньою роботою, відтак під впливом
побутових факторів може зазнавати стресу: з’являється нав’язливий стан
страху перед «невідповідністю» сподіванням оточуючих, почуття
безпорадності перед вирішенням життєвих проблем.
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6. Розділ «Професійна кар’єра» виявляє рівень напруженості людини
в процесі виконання своїх професійних обов’язків; дискомфорт на
робочому місці; ступінь задоволеності своєю роботою.
Ви повинні або погодитися із запропонованими твердженнями (у
цьому випадку буде відповідь «так») або їх спростувати (відповідь «ні»).
Свої відповіді відзначайте в спеціальному бланку
Бланк відповідей
Здоров’я
так

ні

Контакт з
людьми
так ні

Спосіб
життя
так ні

Внутрішній
спокій
так
ні

побут
так

Професійна
кар’єра
ні так
ні

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Опитувальник
1. Здоров’я
1. Протягом дня в мене є хоча б півгодини тільки для себе.
2. У мене є надлишкова вага.
3. Я не курю.
4. Принаймні 2 рази на тиждень активно займаюся фізкультурою.
5. Чотири рази на тиждень сплю близько восьми годин.
6. регулярно приймаю снодійне, інші ліки.
7. Обов’язково раз у день з’їдаю гаряче блюдо.
8. Протягом дня я випиваю менше, ніж три чашки кави або міцного
чаю.
9. Я випиваю менше, ніж п’ять чарок алкогольних напоїв протягом
місяця.
10. щодня вживаю солодке.
2. Контакти з людьми.
1. У моєму житті є, принаймні, дві людини, яким я можу розповісти
про мої будь-які особисті переживання.
2. Мені подобаються відносини, що склалися в колективі, де я
працюю.
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3. Якщо у моєму шлюбі (у стосунках з близькою людиною) щось не
ладиться, я намагаюся швидше дізнатися причину.
4. Я продовжую підтримувати певні зв’язки з людьми, хоча відчуваю,
що нас уже мало що поєднує.
5. З деякими з моїх найближчих друзів я товаришую вже багато років.
6. Якби в мене виникли матеріальні труднощі, я знаю багато людей,
що прийшли б мені на допомогу.
7. Я можу розпочати задушевну розмову з близькими мені людьми, як
тільки відчую у цьому необхідність.
8. Я відчуваю відсутність надійного друга або кола друзів.
9. Я часто відвідую різні вечірки, щоб мати гарні розваги.
10. Я належу до тісного кола друзів, що поєднує людей з визначеними
культурними або іншими інтересами.
3. Спосіб життя
1. Я нервую, коли мої плани повинні бути змінені через чиюсь
неорганізованість.
2. Якщо занедужаю, то я дуже терплячий пацієнт.
3. після сварки з кимсь з близьких мені потрібно багато часу, щоб
повернути душевну рівновагу.
4. Терпіти не можу, коли скасовують зустріч в останній момент.
5. Під час погано організованого заходу я нервую і дратуюся.
6. Буває, що після гострого обміну думками я значно краще знаходжу
спільну мову з оточуючими людьми.
7. Часто в моєму господарстві різні речі є результатом мого експромту.
8. Наодинці я глузую зі своїх невдач.
9. Не люблю людей, що змінюють свою думку.
10. Люблю проводити вільний час з дітьми.
4. Внутрішній спокій
1. Часто буваю непунктуальним .
2. У розмові часто перебиваю свого співрозмовника.
3. Часто обідаю «на ходу».
4. Рідко дратуюся.
5. Спокійно переношу критику на свою адресу.
6. Коли одна проблема вирішена, то думка одразу переноситься на
іншу проблему.
7. Усе, що від мене залежить, намагаюся зробити на 100%.
8. Я дратуюся, коли стою у довгій черзі.
9. Усі свої справи я веду в боротьбі і протиріччях.
10. Вважаю, що більшість людей не виконують своїх обіцянок.
5. Побут
1. Розподіл обов’язків у моїй родині відповідає моїм бажанням.
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2. Вважаю, що багато які з людей поводяться безкомпромісно.
3. Терпіти не можу, коли близька мені людина цілий вечір проводить
над принесеною додому роботою.
4. Дуже хотілося б знати, що про мене думають інші.
5. Коли я хворію – немає проблем, за мене все роблять домочадці.
6. Не можу відмовити в проханні тому, хто мені близький.
7. Життя часто буває несправедливим.
8. Мрія мого життя - мати стабільне джерело доходів і цілком
присвятити себе домашньому вогнищу.
9. Коли занурююся в спогади, то усвідомлюю, що здійснилися всі мої
мрії.
10. часто оцінюю щоденну монотонність як щось зовсім безглузде.
6. професійна кар’єра
1. Я або перевантажений роботою, або в мене її зовсім немає.
2. Мою роботу оцінюють тільки тоді, коли я припускаюся помилок.
3. Мені хотілося б ділити з близькою мені людиною не тільки особисте
життя, але й професійне.
4. Жінка повинна бути не тільки «домашньою господаркою», але й
активно працюючим професіоналом.
5. Я перебуваю у досить конфліктній атмосфері у себе на роботі.
6. У мене складається враження, що я маю занадто високу
кваліфікацію для тієї роботи, якою я зайнятий тепер.
7. Часто мені не хотілося б брати на себе відповідальність за когонебудь або що-небудь.
8. У своїй роботі я здійснюю багато яких із своїх особистих прагнень.
9. У мене гарні відносини з більшістю підлеглих.
10. Я важко поєдную сімейні і професійні обов’язки.
Обробка результатів: підрахувати суму балів по кожному з шести
розділів.
Якщо сума балів не перевищує 10 балів, то стресу немає; від 11 до 20
– час від часу за даними напрямками у вас бувають стреси; 21-30 балів –
стреси занадто часті і варто переглянути вашу обстановку або ставлення
для уникнення стресів.
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Боровських Оксана
Дубенського району

Ярославівна,

керівник

психологічної

служби

Перша допомога при стресі. Піклування про себе
З 25 по 29 травня у Львові відвідала навчальний тренінг по темі
Кризової інтервенції. Тренер Наомі Пейдж США, академічний
докторський ступінь, лікар вищої категорії з травматичного стресу, член
Американської академії експертів з травматичного стресу, капелан і
кризовий інтервент при ФБР. Були розглянуті теми: «Емоційна та духовна
опіка у наданні першої допомоги при стресі», «Регулювання стресових
ситуацій», «Тривала допомога, перевірка та координація», «Перша
допомога: врятувати від небезпеки», «Вторинна допомога: відновити
дієздатність зменшити страждання», «Активне слухання», «Горе у кризі»,
«Активне втішання», «Допомога військовим – учасникам бойових дій
після повернення додому», «Стрес та працівники, що надають допомогу
постраждалим», «Піклування про себе», «Самогубства».
Рівень стресу який переживають наші військові перебуваючи на сході,
а також їх сім’ї і люди які проживають на території військових дій дуже
високий і обов’язково є психологічна реакція на цей стрес. (СЛАЙД) Але
ж як у будь-якій надзвичайній ситуації коли є війна або будь які інші
військові дії виявляється недостатня кількість людей які можуть надавати
кваліфіковану психологічну допомогу чи то тим самим солдатам чи то
їхнім сім’ям. Але тут ховається ще й інша прихована проблема яка полягає
в тому, що люди які насправді потребують проблеми бояться про неї
попросити. Солдати не хочуть просити допомоги бо їм видається що їх
будуть сприймати як слабких людей. Щодо вірян, то вони думають якщо
звернуться за допомогою то їх вважатимуть не віруючими, а є ще й третя
категорія на яких так вплинув цей стрес, що вони навіть не усвідомлюють,
що їм потрібна ця допомога. Потрібно завжди пам’ятати про існування цих
різних категорій людей.
Отже, у тих солдат які повертаються із зони АТО чи їх сімей, сімей які
постраждали в наслідок бойових дій в них дуже чітко виражені ознаки і
депресії і різних психологічних розладів. Але потрібно пам’ятати , що
війна вона існує на фоні інших проблем, зокрема тут у солдат залишаються
сім’ї у яких можуть бути свої проблеми наприклад фінансові. А проблема
держави є така, що коли в державі не має добре підготовленої армії і
приходить війна то армії приходиться набирати людей, які не є професійно
підготовленими. І нема відповідно фахівців з психологічної допомоги. І
мали би всі разом працювати над вирішенням різноманітних проблем.
(СЛАЙД)
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В історії застосовувалось дуже багато підходів до вирішення стресу.
На деяких людей спрацьовує зокрема «Ти сильний ти зможеш, ти вірянин».
На декого позитивно впливає інформування про те як діяти в тій чи іншій
ситуації. Ще один підхід – це взаємодопомога але добре якщо цей колега
знає що робити, а якщо цей колега теж не підготовлений і на нього вплинув
цей стрес....
Ще один підхід – це душпастерство, а іноді це може бути у формі
надання консультацій. Але ще один з методів який набув зараз
популярності – аналіз ситуації. Цей психологічний аналіз може бути дуже
корисним, але якщо він пробуджує в людині знов пережиту травму то може
бути дуже небезпечним.
Ще один з методів до якого приходиться вдаватися – є медична
допомога. Медичний підхід застосовується до людей з нездоровою
поведінкою. Всі ці методи можуть діяти по своєму. Але потрібно розуміти,
що всі люди які пройшли стрес є окремі індивідуальні особистості. саме
тому нам потрібно залучати усі ці методи і визначати яким чином їх краще
поєднувати.
Новітні підходи.
«один солдат піклується про іншого солдата»
«Одна сім’я піклується про іншу сім’ю». Потрібні хороші лідери які б
допомагали людям об’єднуватися.
Супроводжуюча терапія, бути поруч. Вміти слухати.
Люди які перебувають в стресовій ситуації ніколи не будуть
пам’ятати, що ви їм скажете але вони будуть добре пам’ятати свої відчуття
та емоції в той час коли ви перебували поруч з ними. Потрібно бути
активним слухачем: почути і налагодити діалог з людиною. Але одними
розмовами ситий не будеш. Голодних накормити, травмованим надати мед
допомогу перш за все.
(слайд, аспекти допомоги)
Під час надавання психологічної допомоги в надзвичайних ситуаціях
психолог сам потрапляє в стресову ситуацію і йому стає важче надавати
якісну допомогу постраждалим.
Тому перш за все психолог має вирішити чи він зможе.....чи йому
достатньо вмінь і навичок.
Одним з найважливіших моментів на початку надавання допомоги є:
- постава, мова тіла, людини, яка надає допомогу. Не має бути
вищою зростом, тому, що людина яка переживає стрес уже відчуває себе
маленькою і вразливою. Не підбігати, а підходити повільно і потрібно
налагодити до моменту коли ви підійдете зоровий контакт, щоб люди
бачили, що ви підходите
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- ваш вираз обличчя, він має бути нейтральним з легкою ледь
помітною делікатною, посмішкою;
- далі важливим є те, що ви скажете, і це не лише слова а і тон яким
ви їх скажете;
- потрібно показувати себе, що ви впевнені і знаєте що робити;
- в першу чергу говорити своє ім’я і групу яку ви представляєте (бо
будуть хвилюватись хто ви і рівень стресу зросте)
- потрібно бути ввічливим, дати зрозуміти для чого ви сюди
приїхали, мова має бути простою і зрозумілою «я приїхав сюди аби бути
поруч з вами», а вже потім нехай розкажуть в чому полягає їхня проблема;
- не обманювати людей, говорити правду, щоб люди почувалися в
безпеці і стали довіряти;
- бажано присісти, люди схильні довіряти тому хто цікавиться їх
проблемами, присівши спеціаліст вказує на те, що він нікуди не поспішає
і не байдужий до проблем людей. «Давайте присядемо і поспілкуємось»
Абрахам Маслоу стверджував, що люди мають одинакові базові
потреби. їжа вода повітря і захист – базові потреби вживання.
Якщо не задоволені ці потреби людина не може думати про щось інше,
люди які не мають задоволеною потребу в їжі і воді не будуть думати про
те, де їм провести відпустку, а шукатимуть де їм взяти їжу і повірте вони
будуть іти на ризик, щоб задовольнити цю потребу. (приклад про дітей і
осколки; про людей в коробках)
Потрібно перевірити чи люди почуваються в безпеці в тому
середовищі в якому перебуває.
Питання:
1. Чи маєте ви все для задоволення своїх потреб?
2. А чи відчуваєте ви себе в безпеці?
3. Чи спілкуєтесь ви зі своїми рідними?
(СЛАЙД)
Допомога віковим категоріям за Еріхом Еріксоном. Всі ми
розпочинаємо як новонароджені:
1. Довіра – новонароджена дитина вразлива і має навчитись довіряти
світу.
2. Автономія - дитина ідентифікує себе як окрему особистість,
відділяється від мами.
3. 3-6,7 – прояви ініціативності «Я сам», якщо ініціативність не
сформована, то формується невпевненість в собі і дитина надає перевагу,
щоб справи виконував хтось інший, бо він краще знає і вміє як і що.
4. Шкільний вік – формується працелюбність, якщо не сформувати то
буде комплекс неповноцінності.
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5. Підлітковий вік – «Хто я?», період визначення ідентичності,
приналежності до якоїсь групи. В цей період важливо підштовхнути до
позитивної групи, у майбутньому ця ідентичність впливає на формування
власної сім’ї. Дуже багато банд стартує у підлітковому віці. Ця потреба є
дуже важливою.
6. 18-34 дорослість – виникає потреба у інтимності і духовній теж,
виникає питання «Хто я такий», пошук свого покликання, період прозріння
внутрішнього світу. На цей період припадає пошук дружини-чоловіка,
місії яку на нас поклав Бог, загальної ролі в житті.
7. 35-65 період генеративністі, пошуку людей, духовних наставників,
передати майбутнім поколінням, все досягнуте.
8. після 65- інтеграція (єдність цілісність), задоволення від життя,
думки про те що життя прожито недаремно.
Людина, яка потрапляє в стресову ситуацію, повертається до першої
стадії формування довіри і щоб подолати стрес потрібно поступово
повертатись назад від стадії до стадії.
Піклування про себе
Багато розмов ведеться про те, як допомагати іншим, що таке стрес,
криза, кризова інтервенція. Але важливим питанням є самодопомога.
Працюючи зі стресом і травмами психолог сам потрапляє в стресову
ситуацію. Надаючи підтримку потерпілим психолог може переживати:
(СЛАЙД)
- вигорання – джерело походження - це коли певні речі потрібно
зробити в певний спосіб і в певний термін (забагато роботи, не є достатньо
часу і не достатньо ресурсів). Наступає момент вигорання, коли дуже
поспішаєте бо нема достатньо часу. З’являється відчуття тиску, фізичне і
емоційне виснаження; втрачається впевненість в собі і в свої сили,
знижується самооцінка, можуть змінюватись цінності і віра.
Тому потрібно навчитися передавати свою певну частину обов’язків
іншим, залучати інших до виконання завдань, вчитися виділяти головніше,
розумно розподіляти час. Іноді по іншому потрібно подивитися на те, що
таке успіх, закінчена робота, це ще не є успіх, а якщо ця робота не якісно
виконана? Навчитися ставити для себе певні обмеження в часі і особистих
можливостях. (Приклад про біле поле в книжці Річард Сенсон «Межі».
Дуже високий рівень стресу, якщо нема білого поля. Немає простору для
виконання справ, які вас цікавлять, відпочити. Стерти з меж щоб не
досягати межі вигорання). (СЛАЙД)
- втома від співчуття – ви є дуже співчутливими і ви відчуваєте біль
інших людей. Але надмірна співчутливість стає темною стороною вашого
характеру. Втома від співчуття виникає коли ми так дуже активно
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співчуваємо якійсь людині котра вижила в якійсь складній ситуації. Іноді
ми вже травмуємось тим, що переживаємо ті відчуття разом з людиною,
яка це пережили. Кожна людина має певні межі скільки страшних чи
сумних історій вона може вислухати від інших. І дуже часто відбувається
так, що у людей, які надають допомогу потерпілим проявляються ті ж самі
симптоми як у потерпілих. (приклад про рятівників, і психотерапевта через
5 років, який не бачив як люди вискакують з високих поверхів, лише в своїх
думках... але так багато наслухався, що перед очима ті тіла які падають...
хлопок. Терапевт пережив травму слухаючи історії інших). У період
виснаження період виснаження, може погіршуватися сон, головні болі,
погане самопочуття, втрата себе як професіонала. Психосоматика.
(СЛАЙД)
Стратегії допомоги:
- має бути якась особиста людина, з якою психолог може говорити,
щоб знижувати власний рівень стресу (вести ці розмови з певною
регулярність, щоб не досягати високого рівня стресу);
- добре працювати з потерпілим в двох, тоді обидвоє дбають один про
одного, з боку легше оцінити рівень стресу;
- виробляти стійкість і опірність, здатність повертатися після
стресових ситуацій до норми для цього потрібно дуже чітко
усвідомлювати, які стрес фактори вас чекають і як ви на них реагуєте,
маєте знати які речі особисто вам допомагають знижувати рівень стресу (
скласти список тих речей, план подолання стресу... ).
- якщо у вас немає можливості тут і тепер порозмовляти з відповідною
людиною, спробуйте записати те, про що б ви хотіли розповісти і тоді при
нагоді ви зможете повернутись до тієї ситуації і обговорити її з потрібною
людиною.
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СЕКЦІЯ 2.2. ВИХОВНА РОБОТА ТА ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПРАЦІВНИКІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Давидюк Наталія Юріївна, кандидат педагогічних наук, методист
кабінету виховної роботи, захисту прав дитини, позашкільної освіти,
дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання
Рівненського ОІППО
Професіоналізм – сукупність знань, навичок поведінки та дій, що
свідчать про професійну підготовку, навченість, придатність людини до
виконання професійних функцій [2, с. 742].
Процес розвитку професіоналізму працівників позашкільних
навчальних закладів в умовах післядипломної педагогічної освіти
пов'язуємо із науково-методичним супроводом.
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови за
редакцією В. Т. Бусел «супровід» визначається як дія зі значенням «йти
поруч», «те, що супроводить будь-яку дію, явище» [1, с. 1217].
На думку учених (О.Козакова, М. Певзнер, Н. Рибнікова, Л. Хубер)
науково-методичний супровід необхідно розглядати як сукупність
різноманітних форм, технологій, заходів, які забезпечують допомогу
педагогічним працівникам у подоланні труднощів упродовж усієї
професійної діяльності. Науково-методичний супровід виконує такі
функції: навчальна, консультативна, психотерапевтична, адаптаційна,
коригуюча [6]. Погоджуємось із Т. М. Сорочан [5, с. 246], В. І. Пуцовим [3,
с. 8-10], В. В. Химинцем [7, с. 37], які розглядають науково-методичний
супровід як професійну взаємодію суб’єктів освітньої діяльності, що має
ознаки технології післядипломної педагогічної освіти.
Визначаючи сутність науково-методичного супроводу розвитку
професіоналізму працівників позашкільних навчальних закладів (ПНЗ),
спираємось на особливості реалізації процесу педагогічної взаємодії, які
розкриваються О. П. Рудницькою [4, с. 80]. Вона визначає три види
педагогічної взаємодії у залежності від ступеня самостійності та
активності його суб’єктів. Перший вид взаємодії передбачає активнішу
роль методиста-фасилітатора, який спонукає педагогів ПНЗ до діяльності.
Другий – активність методиста-фасилітатора і працівників ПНЗ є
однаковою. Оскільки методист частково допомагає виконати певні дії.
Третій – переважає активність педагогічних працівників ПНЗ, які діють
самостійно, а фасилітатор спостерігає, аналізує ці дії. Виокремлення таких
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видів методичного супроводу вимагає адекватні форми та методи
реалізації. Для першого виду методичного супроводу важливою є участь
педагогів ПНЗ у діяльності школи педагогічного досвіду, де
застосовуються такі методи: рекомендації, повідомлення, інструктування,
модерування як актуалізація потреб, знань, умінь педагога. Для другого –
діяльність шкіл новаторства, які передбачають консультування,
обговорення, спільної діяльності. Для третього – участь педагогів у
конкурсах професійної майстерності, які створюють ситуацію успіху,
мотиваційне
середовище
для
професійного
саморозвитку.
Охарактеризуємо зміст зазначених вище видів методичного супроводу
розвитку професіоналізму педагогів ПНЗ.
Перший вид методичного супроводу передбачає діяльність обласної
школи педагогічного досвіду з теми «Інноваційна діяльність
позашкільного закладу районного підпорядкування», яка функціонує на
базі комунального позашкільного навчального закладу «Гощанський
районний центр дітей, юнацтва та молоді». Школа діє з 2014 року для
директорів, їх заступників, методистів, керівників гуртків позашкільних
навчальних закладів.
Другий вид методичного супроводу здійснюється через діяльність
шкіл новаторства для керівних та педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів. Школи новаторства мають регіональний та
зональний рівні функціонування. Регіональна школа новаторства
функціонує на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді. Зональні
школи охоплюють три регіони області: північна зональна школа
(Костопільський будинок школярів та юнацтва Костопільської районної
ради); центральна зональна школа (Здолбунівський районний центр
творчості дітей та юнацтва Здолбунівської районної ради); південна
зональна школа (Радивилівський районний Будинок школяра).
Познайомитись із матеріали діяльності Шкіл новаторства можна на сайті
РОІППО http://www.roippo.org.ua/ у вкладці «Діяльність», за посиланням
«Регіональна школа новаторства» («Зональні школи новаторства»).
У межах цього виду методичного супроводу активно
використовується консультування. Актуальним напрямом консультування
є програмно-методичне забезпечення діяльності гуртків, студій, творчих
об'єднань позашкільних навчальних закладів. Так, відповідно до статті 16
Закону України «Про позашкільну освіту» навчально-виховний процес у
позашкільних навчальних закладах здійснюється за типовими
навчальними програмами та іншими навчальними програмами за умови
затвердження їх відповідними місцевими органами виконавчої влади. У
листах Міністерства освіти і науки України «Про навчальні програми з
позашкільної освіти» від 18.07.2013 №1/9-502 та 19.08.2014 №1/9-417
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подані додаткові роз’яснення щодо затвердження навчальних програм з
позашкільної освіти та використання їх у навчальних закладах. При
укладанні навчальних програм з позашкільної освіти необхідно керуватись
вимогами до їх змісту та оформлення, які подані в листі Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013 №14.1/10-1685 «Про
методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з
позашкільної освіти».
Відповідно до наказу управління освіти і науки Рівненської обласної
адміністрації «Про затвердження навчальних програм гуртків» від
08.09.2014 № 459 затверджені навчальні програми гурткової роботи.
Програми
розміщені
на
порталі
«Освіта
Рівненщини»
http://rivneosvita.org.ua/ у вкладці «Документи», перейти за посиланням
«Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації» у розділі
«Програми», підрозділ «Навчальні програми».
При плануванні роботи з військово-патріотичного напряму
рекомендуємо використовувати програми, які мають гриф Міністерства
освіти і науки:
програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки»,
схвалена комісією із захисту Вітчизни науково-методичної Ради з питань
освіти МОН України (протокол № 1 від 23.03.2011 р., лист ІІТЗО від
11.04.2011 №1.4/18-Г-219);
навчальна програма гуртка «Зірниця», схвалена комісією із захисту
вітчизни науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України (лист ІІТЗО від 06.03.2012 № 14.1/12-г-70);
навчальна програма «Юні скаути», схвалена для використання в
позашкільних навчальних закладах (лист Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти від 02.04.2012 №14.1/12-Г-82);
навчальна програма гуртка козацько-лицарського виховання «Джура»
(5 років навчання), схвалена комісією із захисту Вітчизни науковометодичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України, протокол № 3 від 01.06.2012 р. (лист Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти від 14.06.2012 № 14.1/12 – Г–119).
Третій вид педагогічної взаємодії передбачає залучення педагогів
ПНЗ до участі у конкурсах професійної майстерності.
З метою розвитку професіоналізму педагогічних працівників,
стимулювання їх педагогічної творчості щорічно організовується
проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело
творчості». У цьому навчальному році в конкурсі взяли участь 20
керівників гуртків позашкільних навчальних закладів із 14 районів та міст
області: Березнівського, Володимирецького, Гощанського, Дубенського,
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Здолбунівського,
Костопільського,
Млинівського,
Острозького,
Радивилівського,
Рівненського,
Рокитнівського,
Сарненського,
м. Кузнецовськ, м. Рівне. Учасники презентували досвід професійної
діяльності в трьох номінаціях: «Керівник гуртка вокального та музичного
мистецтва», «Керівник гуртка циркового та театрального мистецтва»,
«Керівник гуртка хореографічного мистецтва».
Переможцями обласного етапу конкурсу стали педагоги: Ковальчук
Юрій Васильович, керівник гуртка Рівненської загальноосвітньої школи І
– ІІІ ступенів №28 Рівненської міської ради (номінація «Керівник гуртка
вокального та музичного мистецтва»); Ковальчук Віктор Васильович,
керівник зразкового художнього колективу «Ляльковий театр «Колосок»
комунального закладу «Володимирецький районний Будинок школярів та
юнацтва» Володимирецької районної ради (номінація «Керівник гуртка
циркового та театрального мистецтва»); Махоріна Ольга Павлівна,
керівник
зразкового
художнього
хореографічного
колективу
«Пірует» Будинку дитячої та юнацької творчості Кузнецовської міської
ради (номінація «Керівник гуртка хореографічного мистецтва»), про що
зазначається в наказі управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації «Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів «Джерело творчості» від 03.03.2015 № 110.
Портфоліо педагогів – переможців обласного етапу Конкурсу
розміщені у блогах:
Ковальчук В. В. – http://teatrkolosok.blogspot.com/
Махоріна О. П. – http://olga-makhorina.webnode.com.ua
Ковальчук Ю. В. – http://rankovarosa.blogspot.com
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про
результати завершального 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних
закладів «Джерело творчості» від 15 травня 2015 року №533 та додатків 1,
2, 3 переможцем завершального 3-го етапу Конкурсу став Ковальчук В. В.,
призером (ІІІ місце) Конкурсу – Махоріна О. П., лауреатом – Ковальчук
Ю. В.
Проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу рукописів
навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи
освіти (наказ управління освіти і науки РОДА від 02.06.2015 № 320).
На Конкурс було подано 11 матеріалів, з них: 7 – навчальна література
та 4 навчальні програми. Матеріали презентовані педагогами
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Березнівського,
Дубенського, Рокитнівського, Сарненського районів, м. Дубно,
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м. Кузнецовськ, м. Рівне, а також комунального закладу «Рівненська
обласна станція юних туристів» Рівненської обласної ради.
Учасники презентували рукописи навчальної літератури з туристськокраєзнавчого, фізкультурно-спортивного та військово-патріотичного
напрямів позашкільної освіти. Матеріали розглядались з кожної категорії
та кожного напряму окремо. Переможці обласного етапу Конкурсу (автори
навчальних програм):
Пожарський Анатолій Степанович, Сухолейстер Володимир
Миколайович, керівники гуртків Будинку дітей та молоді Дубенської
міської ради, які розробили програму «Туристи – геральдисти»
(туристсько-краєзнавчий напрям);
Маринич Михайло Степанович, керівник гуртка Березівського
навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад» Рокитнівського району
презентував програму «Юний прикордонник» (військово-патріотичний
напрям);
Козловець Марина Вікторівна, керівника гуртка Рівненського
міського Палацу дітей та молоді підготувала програму «Хореографія в
художній гімнастиці» (фізкультурно-спортивний напрям).
Переможці обласного етапу Конкурсу в номінації «Навчальна
література»:
Григор Леся Михайлівна, методист методичного відділу
комунального закладу «Рівненська обласна станція юних туристів»
Рівненської обласної ради за збірник «Бережи, люби і знай свій рідний
край» (заповідні місця Рівненщини) (туристсько-краєзнавчий напрям);
Кравець Наталія Володимирівна, керівника гуртка комунального
закладу «Дубенська районна станція юних туристів» Дубенської районної
ради за методичний посібник «Захоплюйся старовиною, але живи
сучасністю» (туристсько-краєзнавчий напрям);
Коханевич Віра Никифорівна, керівника гуртка Рокитнівської ЗОШ І
– ІІІ ступенів № 3 за посібник «Вивчай свій рідний край» (туристськокраєзнавчий напрям).
Отже, науково-методичний супровід розвитку професіоналізму
працівників позашкільних навчальних закладів реалізується як технологія
післядипломної педагогічної освіти, яка включає три види у залежності від
ступеня самостійності та активності його суб’єктів.
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Мінакова Наталія Георгіївна, методист кабінету виховної роботи,
позашкільної роботи, захисту прав дитини, дисциплін художньоестетичного циклу та фізичного виховання
Особливості науково-методичного супроводу професійного розвитку
керівника шкільного музею
Свій виступ я б хотіла б розпочати такими словами «Суттєвою
основою соціальної ролі методиста є його неповторність, несхожість з
іншими суб’єктами освіти. Методист – ведучий теоретик педагогічної
майстерності, філософ навчально-виховного процесу. За соціальною
природою – це творчий працівник, за соціальним положенням — новатор».
Реалії сьогодення вимагають нових підходів до роботи з педкадрами,
організації та проведення методичної роботи. Домінантною стає
підготовка педагога, який повинен уміти працювати в умовах вибору
педагогічної позиції, технології, підручників, змісту, форм навчання тощо.
А першочергові завдання сучасної школи чітко визначені Національною
доктриною розвитку освіти: створення умов для розвитку особистості і
творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання
покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом
життя. І провідна роль у реалізації визначених завдань належить вчителю,
який має працювати нині на рівні сучасних вимог, постійно
удосконалюючись, розвиваючи і збагачуючи свою професійну
компетентність, інноваційну культуру, технологічний потенціал.
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Положенням про загальноосвітній навчальний заклад визначені обов’язки
педагогічних працівників, зокрема, необхідність постійно підвищувати
свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну
культуру.
Радикальне оновлення системи загальної освіти передбачає
підвищення професійної самостійності педагогів, надання їм права на
конструювання змісту освіти, вибір форм і методів навчання і виховання.
Все це збільшує ступінь відповідальності педагогів перед суспільством,
учнями, батьками за кінцеві результати навчально-виховного процесу. У
цих умовах надзвичайно зростає роль методичних служб усіх рівнів у
вдосконаленні професійної компетентності педагогів, підготовці їх до
роботи в новій освітній ситуації, у створенні умов для особистіснопрофесійного зростання. Перед методичною службою актуалізувалися
завдання - в першу чергу інтенсивно розвивати методичні межі
професійного досвіду педагогів, прищеплювати інтерес до методичної
творчості в умовах оновлення системи освіти. Головна мета науковометодичної роботи з педагогічними кадрами - забезпечення неперервного
і цілеспрямованого професійного розвитку педагогічних працівників.
У цьому плані система освіти являє собою унікальну можливість для
планомірного впливу на процес формування життєвих цінностей
підростаючого покоління, в тому числі загальнонаціональних та
культурних. І наочну роль тут відіграє система роботи методичного
кабінету засобами шкільного музею, яка вимагає постійного аналізу,
науково-творчого обґрунтування, визначення, практичного забезпечення
та розробки інноваційних технологій у процесі патріотичного виховання
учнівської молоді.
З цією метою методична робота в області проводиться у трьох
напрямках: плануються методичні заходи з методистами районних,
міських
методичних кабінетів, центрів, що відповідають за діяльність
шкільних музеїв та педагогічними працівниками, керівниками шкільних
музеїв освітніх установ; координується діяльність роботи шкільних музеїв;
організовується пошуково-дослідницька діяльність школярів.
У формуванні фахової компетентності керівника музею методичними
службами застосовується потужний арсенал: семінари, конференції, творчі
вітальні, цікаві зустрічі, круглі столи, робота творчих груп. Готуючи
питання на обговорення для семінарів «Проектні технології як ефективний
інструмент у навчально-виховній діяльності шкільного музею», «Місце та
роль шкільного музею в навчальному закладі та його вплив на формування
особистості учнів», «Роль шкільного музею в формуванні національнопатріотичної свідомості учнівської молоді», «Формування моральних
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цінностей учнівської молоді засобами шкільного музею» «Музейна
педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи», педагоги області
вивчають і аналізують стан роботи музеїв, опрацьовують відповідну
науково-методичну літературу, знайомляться з досвідом колег,
визначають шляхи удосконалення, що спонукають кожного педагога до
постійної самоосвіти і професійного саморозвитку.
V обласна науково-практична конференція з теми «Шкільне
музейництво Рівненщини: шляхи становлення та розвитку (ХХ – початок
ХХІ століття)» окреслила та підняла широкий діапазон питань, що
стосуються діяльності шкільних музеїв як виховного центру навчального
закладу.
Діяльність обласної творчої групи з теми «Застосування краєзнавчодослідницької діяльності шкільного музею в формуванні життєвих
цінностей особистості» має на меті підвищення професійної
компетентності керівників музеїв при навчальних закладах із питань
ефективного використання потенціалу шкільного музею у системі
виховної роботи; ознайомлення з системою роботи музеїв при навчальних
закладах освіти області з формування ціннісного ставлення особистості до
історичних, культурних, духовних надбань рідного народу через
організацію краєзнавчо-дослідницької, пошукової та публічної діяльності
шкільних музеїв; використання стратегічного менеджменту в організації
музейної справи навчального закладу; підвищення ефективності та
результативності функціонування шкільних музеїв в загальноосвітніх
навчальних закладах області.
У рамках семінарів ефективно використовуються методи, спрямовані
на колективне спілкування: методичний діалог, творчі дискусії,
проблемний стіл, мозковий штурм, комунікативна атака тощо. Названі
методи застосовуються для вивчення і освоєння нових педагогічних
теорій, концепцій, ідей, для обміну знаннями та
досвідом, для
систематизації і поглиблення знань, формування практичних умінь.
Методичний потенціал педагогів з питань організації роботи шкільних
музеїв яскраво проявився під час проведення обласного конкурсу-ярмарку
педагогічної творчості. На розгляд педагогічної спільноти було
представлено
«Програмно-методичне
забезпечення
шкільного
музеєзнавства»(Сорочук В.Ф.), «Потенціал музею в системі виховної
роботи» (Тимощук Тетяна Олександрівна Гільчанська ЗОШ І - ІІІ ст.),
«Виховний потенціал шкільного музею», (Іщук Олена Романівна, вчитель
світової літератури Сарненського районного ліцею «Лідер»),
«Використання потенціалу музею історії закладу у навчально-виховному
процесі» (заступник директора з виховної роботи РУГ Бойчак Л.А.).
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Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції
гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої
актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття
патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни,
активної громадянської позиції тощо.
Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком
становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе
відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну,
незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її
національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та
встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.
Шкільні музеї є дієвими виховними центрами для учнівської молоді,
результативним стимулом розвитку краєзнавчої освіти, джерелом
додаткової інформації для вивчення програмного матеріалу, в тому числі
й історичного краєзнавства. Функціонування музеїв сприяє активізації
навчально-виховного процесу в навчальному закладі, розвитку творчих
здібностей школярів та вияву посиленого інтересу до краєзнавчої,
пошукової, науково-дослідницької діяльності, добре прислуговуються
педагогічному колективу у впровадженні нових форм роботи.
Пошук специфічно музейних форм роботи – досить складна проблема,
що обумовлена недостатньою підготовкою педагогів до позакласної
роботи з учнями, дається взнаки і те, що вона не передбачена навчальними
планами педагогічних вузів, де якщо і є спецкурси, то, як правило, вони
недооцінюються студентами, вважаються другорядними. При доборі форм
і методів роботи, керівник гуртка, учитель перш за все повинен добре
знати дітей, їх нахили, інтереси, можливості та специфіку населеного
пункту і місцевої громади. При плануванні практичних занять слід
особливу увагу приділити роботі поза межами школи, методам заохочення
дітей, звертаючи увагу на престижність і важливість цієї діяльності,
залучення до дорослих загальносуспільних справ одночасно і до
вирішення регіональних проблем. Важливо те, щоб кожен учень мав
постійні або тимчасові обов’язки – це формує почуття відповідальності.
Особливу увагу слід приділяти підсумкам дитячої праці, оскільки діти
звикли заробляти оцінки, а саме у результаті участі в громадській
діяльності можна заслужити повагу та авторитет.
Форми роботи в шкільному музеї постійно урізноманітнюються.
Серед них найбільш поширені: створення на музейних матеріалах
рукописних зошитів, підготовка текстів та проведення екскурсій, участь у
роботі громадських організацій, екскурсії до пам’ятних місць рідного
краю, робота зі створення літописів школи, родин, концерти, творчі
підсумкові роботи, екскурсії різних типів, тематичні заняття та цикли
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занять, уроки та краєзнавчі виховні години, лекції та лекторії, тематичні
цикли, лекторії вихідного дня, виїзні лекції, консультації, науковопрактичні та підсумкові конференції, конкурси та вікторини, зустрічі з
цікавими людьми, створення шкільних тематичних куточків, зустрічі з
учасниками, свідками історичних подій, позакласні масові читання,
краєзнавчо-дидактичні ігри, тематичні вечори та свята, дні відкритих
дверей, мандрівки з краєзнавчими завданнями, подорожі до пам’ятних
місць, походи, дослідницько-пошукові експедиції, краєзнавчі зльоти,
збори, профільні табори відпочинку, краєзнавчі змагання, пересувні форми
роботи (виїзні заняття, пересувні виставки), тижні музею у школі, участь у
радіо- та телепередачах, публікації в пресі, музеєзнавчі олімпіади, музейні
свята, літературні вечори, концерти, кіноперегляди, театралізовані
вистави, рольові ігри, інтерактивний музей на сайті установи; інтерактивні
екскурсії в режимі мультимедіа чи особлива форма шкільного музей дитячий музей та інше.
Як зазначено в методичних рекомендаціях щодо національнопатріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах МОН
України від 28 травня 2015 року, «…одним із найголовніших напрямів
виховної роботи є національно-патріотичне виховання – справа, що за
своїм значенням є стратегічним завданням». Виходячи з цього, у змісті
експозицій музеїв та окремих тематичних розділів (виставок) у
ретроспективі
має розкриватися боротьба українського народу за
об'єднання своїх земель та звільнення їх від колонізації та загарбників.
Важливим історичним періодом у таких державотворчих кроків українців,
їхньої боротьби за свою ідентифікацію у європейській сім'ї народів є XX
століття, і у тому числі період Другої світової війни.
Важливо у різних формах музейної роботи враховувати сучасні події
в житті українського народу: громадянський подвиг учасників Революції
гідності, вшанування пам'яті героїв Небесної сотні, патріотизм
українських воїнів у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність
України від зазіхань агресора. Матеріали такої музейної тематики можуть
бути оформлені як у стаціонарній експозиції, так і у форматі виставки.
Актуальним є організація збирання та поширення інформації про
героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців добровольчих
батальйонів у ході російсько-української війни, волонтерів та інших
громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності
України.
Виходячи з останніх рекомендацій Міністерства освіти і науки
України, хотілося б зосередити увагу на деяких підпунктах, зокрема:
необхідно скласти (скорегувати) плани роботи музеїв із внесенням змін до
матеріалів експозицій музеїв, а за потреби, провести реекспозицію,
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зокрема у музеях, що висвітлюють події перемоги над нацистами у Європі
у Другій світовій війні або тематично пов’язані із складними періодами
життя українців, які довго замовчували чи трактували з позицій ідеологів
радянського періоду;
- уточнити, а за необхідності змінити, назви музеїв, окремих їхніх
розділів з огляду на більшість музейних предметів та тематику музейних
колекцій;
- оновити експозиції музеїв, кімнат бойової слави з обов'язковим
представленням інформації про героїв антитерористичної операції,
волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення
обороноздатності України (з акцентом на вихідців із відповідної
території);
- використовувати комуністичну та нацистську символіку тільки як
музейні предмети (або складові музейних предметів) певного розділу чи
теми, а не як такі, що формують фонове (іміджове, ідеологічне)
забарвлення музейної колекції (колекцій) та інше (детальніше – Методичні
рекомендації щодо засад діяльності музеїв історичного профілю
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних
навчальних закладів, лист МОН України від 22.05.2015 № _1/9-255).
Важливу роль у підвищенні фахового рівня керівників шкільних
музеїв мають відігравати методичні об’єднання, консультпункти,
семінари. Тематика таких форм роботи різноманітна: від організації та
створення шкільного музею до використання цікавих інтерактивних форм
роботи в ньому. Зокрема, «Основні етапи створення шкільного музею»,
«Нормативно-правова діяльність шкільних музеїв», «Музеї навчальних
закладів як осередки патріотичного виховання», «Основні тенденції
розвитку музеїв навчальних закладів в регіоні», «Значення фондової
роботи у формуванні музейної збірки», «Інновації в музейній справі»,
«Музей у системі діяльності навчального закладу: шляхи реалізації
освітянськими музеями соціальних функцій», «Музей у глобальному світі:
інновації та збереження традицій», «Від музейного просвітництва – до
музейної
педагогіки»,
проекти
«Музейно-педагогічна
палітра
Рівненщини», «Музей у системі діяльності навчального закладу: традиції
та інновації» тощо.
Система методичної роботи, форм і методів, що використовуються у
музейній педагогіці, є досить різноманітною, вона постійно
видозмінюється і поповнюється. І саме вона сприяє активізації розумової
й пізнавальної діяльності школярів, забезпечує зворотній зв'язок та новий
формат суб’єктивної взаємодії вчителя чи музейного педагога із учнями.
В цьому і вбачається виховний потенціал шкільного музею.
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СЕКЦІЯ 2.3. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Шишолік Лілія Андронівна, методист кабінету дошкільної, початкової,
інклюзивної та корекційної освіти Рівненського ОІППО
Дитинство в сучасному освітньому просторі
Чи замислювались ми, дорослі – педагоги, вихователі, батьки – над
таким близьким і до болю рідним кожному з нас поняттям «дитинство»?
Над його сутністю? І що сьогодні можемо зробити для наших дітей, щоб
убезпечити їх від усіляких негараздів і зберегти Дитинство як
соціокультурну категорію?
Дошкільне дитинство суттєво відрізняється від усіх наступних
періодів життя людини не лише динамічністю розвитку та його значущим
впливом на формування особистості, а й відносною свободою: діяльність,
якою займається дитина, здебільшого обирається за її бажанням, вона
емоційно насичена, дає простір для уяви і творчості. Дитинство – це
самостійна країна, особливий дитячий світ. Саме цей «дитячий вік» ми,
дорослі, маємо зробити найвищою цінністю нашого життя, стати на певний
час «дитиною», перевтілитися в її спосіб життя, щоб надалі виховувати і
навчати дитину з мудрістю дорослого.
Дитинство, за В. Сухомлинським – найвідповідальніший період
людського життя, це не підготовка до майбутнього життя, а справжнє,
яскраве, самобутнє, неповторне життя. Вчений зазначає, що від того, яке в
людини було дитинство, хто вів її за руку в дитячі роки, що ввійшло до її
розуму й серця з довкілля, – від цього значною мірою залежить, якою
людиною стане сьогоднішній малюк. Вдумливий педагог писав: «Маючи
доступ до казкового палацу, ім’я якому Дитинство, я завжди вважав за
конче потрібне стати якоюсь мірою дитиною. Тільки за такої умови діти не
дивитимуться на вас як на людину, що випадково проникла за брами
їхнього казкового життя, як вартового, що охороняє цей світ, охоронця,
якому байдуже, що робиться там, усередині цього світу».
Дитинство – фактично хронологічний початок людського життя.
Окремі вчені пов’язують статус дошкільного дитинства з тим, що в його
межах формуються тільки передумови людських здібностей, інші –
акцентують увагу на розвитку універсальних людських здібностей. На
жаль існує й така думка, що дитинство має бути для дитини радісним і
щасливим, тому не потрібно навантажувати її знаннями, долучати до
якихось дорослих справ, натомість дати повну свободу, певною мірою
«вседозволеність» у дошкільні роки, адже попереду школа, навчання, і тоді
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дитина сама всього навчиться, її навчить доросле життя. Такий підхід
побутує в деяких сім’ях.
Однак нині вже ніхто не намагається бачити в дитині маленького
дорослого – всі одностайно наголошують на унікальності і самоцінності
саме дошкільного дитинства. Визначено й провідні якісні психічні
новоутворення дошкільного віку, а саме: довільність і самостійність
поведінки, компетентність, креативність, сприймання довкілля,
відповідальність, безпека і свобода поведінки, розвиток творчої уяви,
образного мислення і мовлення, самосвідомість особистості, здатність до
самооцінки і самоконтролю, поява етичних інстанцій і т.ін.
Зауважимо, що з означеними якісними новоутвореннями, з одного
боку, пов’язується унікальність і своєрідність дошкільного дитинства, а з
другого – психічні досягнення дошкільника розглядають як проміжну
ланку сходження дитини на нову соціально-вікову сходинку дорослого
життя, її перехід у нову соціальну позицію – школяра. Саме цю,
проміжну, ланку подекуди намагаються трактувати досить однобічно – як
підготовку дитини старшого дошкільного віку до навчання у школі.
Створити для дитини комфортне життя – означає забезпечити для неї
змістовне в усьому його розмаїтті, емоційно насичене, позитивно
забарвлене життя на всіх сходинках соціальних осередків: у сім’ї,
дошкільному закладі, школі. Принцип наступності й перспективності
навчання й виховання дітей дошкільного віку частково реалізовано в новій
редакції Державних стандартів початкової освіти та Базовому компоненті
дошкільної освіти, а саме: компетентнісний та особистісно зорієнтований
підходи до навчання, виховання і розвитку дитини, варіативність програм
і методичного навчання, виокремлення змістових освітніх ліній. Водночас
ще й сьогодні відсутня наступність і перспективність у взаємовідносинах,
у системі «вихователь-дитина», «дитина-вихователь» і «учитель-учень»,
«учень-учитель». Особливо небезпечним є відсутність такої спадкоємності
у стосунках з шестилітками. Саме на цей аспект мають бути спрямовані
зусилля як вихователів, так і вчителів початкової школи.
Щодо реалізації принципу комфортності розвивальне предметне
середовище дошкільного дитинства – це сукупність умов, що
забезпечують повноцінний розвиток усіх видів дитячої діяльності і
особистості дитини на позитивно-емоційному тлі з урахуванням як віку
дитини, так і її індивідуальності. Розвивальне предметне середовище має
бути сучасним, відповідати критеріальним показникам комфортності
дитини та вимогам дитячої діяльності, що не тільки забезпечують її
сучасний розвиток, а й окреслюють перспективи подальшого розвитку в
новому соціальному статусі дитинства.
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Реалізація означених гуманістичних принципів організації
життєдіяльності особистості упродовж дитинства сприятиме збереженню
унікальності, своєрідності і самобутності кожної з них, допоможе дитині
уникнути дискомфортності під час переходу в нову соціальну ситуацію
розвитку.
Кіндрат Інна Ростиславівна, вихователь-методист Рівненського НВК
№1
РОЗУМНЕ ВИХОВАННЯ СУЧАСНИХ ДОШКІЛЬНЯТ
Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах
комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради
з питань освіти Міністерства освіти і науки України ( Лист Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки
України від 18.03.2015 року № 14.1/12.Г.116).
Методичний посібник / Н. Гавриш, О. Брежнєва, І. Кіндрат,
О. Рейпольска; За загальною редакцією О. Брежнєвої. – К.:
Видавничий Дім «Слово», 2015. – 176 с.,
У посібнику на основі наукового обгрунтування процесу формування
в дошкільників базових особистісних якостей представлено методичні
розробки і рекомендації щодо практичного втілення означених ідей в
освітньо-виховний процес дошкільного навчального закладу: сценарії ігор
і вправ, конспекти інтегрованих занять, що дасть змогу педагогам
дошкільної освіти суттєво підвищити якість і результативність виховної
роботи з дошкільниками. Конкретні практичні матеріали також можуть
успішно використовуватись в умовах сімейного виховання. Посібник може
бути цікавим для студентів і магістрантів спеціальності «Дошкільна
освіта», батьків, гувернерів, співробітників центрів з підготовки дітей до
школи.

Ройтерова Ірина Миколаївна, вихователь-методист Дубенського ДНЗ
№3
Компетентнісно-діяльнісний підхід до підвищення професійної
майстерності педагогів
Нові

тенденції

в

системі

дошкільної
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освіти,

пов’язані

із

упровадженням у практику роботи нової програми «Українське дошкілля»,
вимагають нових підходів до організації діяльності дошкільного
навчального закладу та зміни мислення педагогів.
Методична робота у дошкільному навчальному закладі спонукає
вихователя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє
збагаченню педагогічного колективу знахідками, допомагає молодим
вихователям переймати майстерність у досвідчених колег.
Завдання методичної роботи полягає у створенні такого освітнього
простору в закладі, де повністю реалізовано творчий потенціал
педагогічного колективу і кожного зокрема.
Фахівець, який сьогодні працює з дітьми має володіти сучасними
педагогічними технологіями. Тож намагаємось використовувати
найрізноманітніші форми й прийоми роботи із вихователями, які
допомагають розкрити їх творчий потенціал, спонукають до роботи поновому.
Відповідно до наказу № 145 від 29 серпня 2014р. «Про організацію
методичної роботи» в закладі працюють такі форми методичної роботи:
Масові
Групові
Індивідуальні
Форми організації методичної роботи в дошкільному навчальному
закладі досить динамічні. Вибір конкретної з них залежить від:
• конкретних завдань над якими працює дошкільний навчальний
заклад;
• якості аналізу результатів діагностування педагогів;
• матеріально-технічних можливостей закладу;
• інноваційної відкритості;
• особливостей організації освітнього процесу з дітьми;
• морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
• активності педагогів та керівництва;
• педагогічної культури вихователів.
Робота із педагогічними працівниками проводиться диференційовано,
на діагностичній основі.
При організації методичної роботи намагаюсь поєднувати наукові,
методологічні, дидактичні та психологічні підходи, що сприяють
формуванню компетентнісно-діяльнісного підходу до підвищення
професійної майстерності педагогів, поліпшенню їх методичної
підготовки, перенесенню акценту з інформаційного на методологічний
аспект.
З метою підвищення фахової майстерності педагогів в закладі
використовується широкий спектр структурних форм методичної роботи.
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Структура методичної роботи із педагогічними кадрами дошкільного
навчального закладу №3.

Методична рада

Масові

Групові

Індивідуальні

Педагогічна
рада

Творча група

Самоосвіта

Теоретичний
семінар

Нарада при
керівникові

Семінарпрактикум
Динамічна
група
Фестиваль
педагогічної
творчості

Консультування

Виставки
Науково-практичний семінар з
реалізації науково-методичної
проблемної теми

Наставництво

Атестація
Курси
підвищення
кваліфікації

Детальніше хочу зупинитися на роботі динамічної групи.

45

Робота динамічної групи є спланованою, але участь у ній беруть ті
педагоги, яким є цікава дана тема. Керівником динамічної групи є
практичний психолог.
На цей рік в нас визначені наступні теми:
• Абетка психологічного здоров’я дітей.
• Психокорекційне малювання з емоційними дітьми.
• Психологічний клімат педагогічного колективу.
Теми визначали на основі роботи психолога.
Заняття даної групи проходять за таким алгоритмом:
1. Теоретичні знання з досліджуваної теми.
2. Моделювання типових ситуацій.
3. Пошук причин та шляхів подолання.
4. Розробка алгоритму розв’язання даних ситуацій.
5. Розробка стратегії спільної роботи закладу та родини з подолання
певної проблеми.
Проведення даних занять вимагає попередньої спільної роботи
вихователя-методиста та практичного психолога, оскільки в процесі
роботи даної структури використовуються інтерактивні форми роботи:
ділові ігри
рольові ігри
робота в мікрогрупах
мозковий штурм
коло ідей
дебати
атака думок
журналіське інтерв’ю (хто, що, де, як, коли, чому)
Поширенню ефективного педагогічного досвіду, підвищенню
професійної компетентності сприяє проведення фестивалю педагогічної
майстерності, який проводиться в дошкільному закладі щорічно.
Проведення фестивалю вимагає серйозної, творчої підготовки вихователів.
Під час проведення ми маємо можливість подивитись:
Тип заняття в розрізі вікових груп. (Тема одна, але завдання
інші).
Як реалізовуються ключові компетентності дитини у
навчально-виховному процесі.
В процесі колективного перегляду досягається ще одна мета:
формування вміння вихователя здійснити самоаналіз проведеного заняття.
Якщо вихователь вміє зробити самоаналіз, то він бачить свої недоліки і
бачить шляхи їх усунення.
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В цьому навчальному році був проведений фестиваль із теми
«Інтегровані заняття як форма узагальнення і систематизації знань
дошкільників» і в рамках даного фестивалю ми зробили:
1. Перегляд заняття у 12 вікових групах.
2. Обговорення заняття з детальним самоаналізом та аналізом.
3. Виставка посібників із творчою презентацією.
Вихователь моделює фрагмент заняття з використанням даного
посібника. Посібники вносяться в каталог, вихователі мають готовий
матеріал готуючись до заняття.
Ефективною є робота семінару-практикуму з елементами тренінгу з
теми «Впровадження у практику педагогічних технологій та оптимальне
життєзабезпечення дитини в дошкільному закладі». Дана форма роботи
дає змогу розширити ділове неформальне спілкування педагогів із
проблеми. На семінарі ми використовуємо різноманітні форми роботи:
бенефіс педагога,
мозковий штурм,
фронтальні ігри,
тренінги з участю психолога,
експериментально-пошукові досліди,
дискусії,
методична естафета,
колективні презентації.
Підвищенню професійної компетентності наших працівників,
розвитку їхньої творчості, удосконаленню педагогічної майстерності,
інтелектуального та культурного рівня сприяють педагогічні ради, на яких
ми не просто радимось, обмінюємось думками. Засідання педагогічної
ради – захід серйозний, його рішення визначають стратегію і тактику
роботи дошкільного навчального закладу. Проте й серйозні питання
цілком можливо розв’язати цікаво, творчо. Таку змогу дає застосування
інтерактивних методів та ігрових технологій у організації засідання
педагогічної ради. Зрозуміло, вони потребують ретельної підготовки,
добору і виготовлення відповідної атрибутики, визначення доречності
використання саме такої форми для конкретного засідання і, звичайно ж,
позитивної налаштованості колективу. Результативною для нашого
колективу стала педагогічна рада «Формування емоційно-значимої
поведінки дітей у природному оточенні». Під час проведення були
використані методи: «Мозковий штурм», «мікрофон», «захист імідж
проекту», «Регламентована дискусія».
Однією з масових форм методичної роботи в закладі була організація
виставок, як тимчасових так і постійно діючих. Умовно їх можемо
поділити на 3 групи
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роботи вихователів (дидактичний матеріал);
поробки дітей;
спільна робота батьків і дітей.
Це виставки дитячої творчості «Ой весела в нас зима», «Весняна
мандрівка», спільних робіт дітей з батьками «Осінь господиня», «Безпека
дитини – спокій країни», виставки поробок, виставка іграшок-саморобок
із покидькового матеріалу; спеціальні виставки за тематикою
педагогічних рад: виставка методичних посібників, методичної літератури,
дидактичних ігор, конспектів на розвиток логіко-математичної
компетенції, виставка атрибутів до організації театральних ігор, що
використовуються у дошкільному закладі.
Центром методичної роботи у дитячому садку є методичний кабінет,
в якому зосереджено традиційний матеріал із програми розвитку дитини
дошкільного віку «Українське дошкілля».У методичному кабінеті
організовуються виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки
методичної літератури», «Працюємо за новою програмою», «Готуємось до
педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічну спадщину»; «Банк
педагогічних ідей».
Також зібрано матеріали із досвіду роботи вихователів (зразки
перспективних планів роботи, конспекти занять, сценарії ранків тощо),
методичні розробки та рекомендації щодо упровадження програми.
Весь матеріал методичного кабінету ефективно використовувався
педагогами під час освітнього процесу. Таким чином, професійна
компетентність – це поєднання теоретичної і практичної підготовленості
фахівця до професійної діяльності, основний показник наявності у нього
розвиненого професійного мислення. Професійне зростання педагогічних
кадрів на засадах особистісно-орієнтованого підходу ефективне при
створенні
комплексу
соціально-економічних
та
організаційнопедагогічних умов і факторів, що визначають особливості процесу
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на сучасному етапі,
застосування традиційних і нетрадиційних форм роботи та засобів
навчання.
Професійна компетентність вихователя є найголовнішою його якістю
й може слугувати гарантією успіху, а компетентністний підхід –один із
чинників, що сприяє модернізації змісту освіти, який поповнює ту низку
освітніх інновацій і класичних підходів, що допомагають освітянам
гармонійно поєднувати позитивний досвід для реалізації сучасних освітніх
цілей. Компетентністно орієнтований підхід, на відміну від традиційного,
є більш ефективним, тому що дає змогу і педагогу, й дошкільнику стати
творцем навчально-виховного процесу, дослідником-експериментатором,
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спонукає до творчості, забезпечує максимальне розкриття потенціалу
кожного вихователя.

СЕКЦІЯ 2.4. ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Андрійчук Валентина Вікторівна, методист кабінету дошкільної,
початкової, корекційної та інклюзивної освіти Рівненського ОІППО
Науково-методичний супровід інноваційної діяльності педагогів як
основи розвитку професіоналізму
На сучасному етапі розвитку освіти дедалі очевиднішим стає те, що
традиційна школа, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок від
покоління до покоління, не встигає за темпами їх нарощування. Значну
частину знань, які освоюють учні, людство здобуло 200 – 400 років тому.
Сучасна школа недостатньо розвиває здібності, необхідні її випускникам
для того, щоб самостійно визначитись у глобалізованому і надзвичайно
динамічно змінному світі, приймати обґрунтовані рішення щодо свого
майбутнього, бути активними, конкурентоздатними та мобільними
суб’єктами на ринку праці. Головні недоліки традиційної системи освіти –
породжені нею невміння і небажання дітей активно вчитися,
несформованість ціннісного ставлення до власного розвитку, освіти та
соціуму в цілому[7, 85].
Отже, потрібна модернізація освіти. Але, це – консервативна система.
Змінити водночас і кардинально освіту неможливо. Потрібно лише
поступово реформувати її через інноваційний процес.
Психолого-педагогічна наука вважає, що нове у педагогіці – це не
лише ідеї, підходи, методи, технології, комплекс елементів або окремі
елементи педагогічного процесу, які дають змогу ефективно вирішувати
завдання розвитку і саморозвитку творчої особистості, а насамперед
відкритість та демократичність освітньої системи.
Реалізація принципу варіативності дає змогу педагогічним колективам
обирати і конструювати педагогічний процес за будь-якими моделями.
Носіями педагогічних інновацій можуть стати лише творчі особистості, які
здатні до рефлексії власних дій, саморозвитку, самоактуалізації,
професійного самовдосконалення.
Сьогодення потребує якісно нової підготовки вчителя, що дозволяє
поєднувати фундаментальність професійних базових знань з
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інноваційністю мислення, практико-орієнтованим, дослідницьким
підходом до вирішення конкретних проблем. Одним з ключових напрямів
системи підвищення кваліфікації сьогодні є розвиток професійнопедагогічної компетентності педагогів, що зумовлено сучасними змінами
в освіті. Тому, при розробці стратегії професійного вдосконалення вчителя
методичні служби можуть використовувати засоби науково-методичного
супроводу.
Супровід є самостійною сферою педагогічної діяльності, який
базується на цінностях гуманізації та гуманітаризації освіти. Поняття
«супроводу» використовується по відношенню до людини, якій потрібна
допомога, підтримка в подоланні труднощів (проблем) в процесі
самореалізації, досягненні життєво важливих цілей.
У педагогічній науці дослідженням проблеми супроводу займається
багато учених.
Сутність даного методу розуміють як комплекс взаємозв’язаних,
ціленаправлених дій, спрямованих на надання всесторонньої допомоги
учителю у вирішенні проблем та труднощів, які виникають у процесі
впровадження інновацій [9].
Метою науково-методичного супроводу є сприяння неперервному
саморозвитку учителя у професії у процесі постійної взаємодії учасників
супроводу.
Пріоритетними
завданнями
науково-методичного
супроводу
інноваційної діяльності педагогів є створення умов, що забезпечують:
суб'єктну позицію кожного педагога у підвищенні кваліфікації, яка
передбачає рефлексивний самоаналіз діяльності, освоєння способів
самоосвіти і саморозвитку;
створення мотиваційних умов участі суб'єктів науково-методичного
супроводу в реалізації нової моделі методичної служби;
створення системи моніторингу результативності навчальновиховного процесу;
здійснення індивідуальної методичної роботи;
організація соціального партнерства для стимулювання неперервного
підвищення кваліфікації рівня професійної компетентності педагогів.
Визначальним у професійній взаємодії суб’єктів педагогічної
діяльності є врахування вимог, які ставляться до науково-методичного
супроводу:
• індивідуалізація, гнучкість;
• урахування динаміки розвитку навчального закладу та педагога;
• постійна взаємодія вчителя з іншими суб'єктами педагогічного
процесу;
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• постійне відслідковування заданої траєкторії, використання
контролюючих та корекційних процедур;
• випереджувальний характер, що передбачає спрямованість
системи супроводу переважно на попередження утруднень;
• систематичність [9].
Цінність науково-методичного супроводу полягає в тому різноманітті
функцій, які він виконує:
• інформаційна (сприяє наданню педагогам необхідної інформації з
основних напрямів навчання, виховання, розвитку і соціалізації
особистості та нових педагогічних технологій);
• навчальна (орієнтована на поглиблення знань і розвиток навиків
педагога в системі неперервної освіти, необхідних для вдосконалення їх
професійної діяльності);
• діагностична (спрямована на виявлення проблемних моментів у
діяльності педагога);
• консультаційна (передбачає надання допомоги педагогу з
конкретної проблеми шляхом вказівки на можливі способи її вирішення
або актуалізацію додаткових здібностей учителя);
• корекційна (спрямована на зміну педагогом моделі практичної
діяльності, яку він реалізує, та на виправлення допущених професійних
помилок);
• психотерапевтична (допомага педагогу в подоланні різного виду
труднощів і бар’єрів, які перешкоджають успішній професійній
діяльності);
• адаптаційна (забезпечує узгодження очікувань і можливостей
педагога з вимогами професійного середовища і новими умовами
діяльності);
• направляюча (сприяє встановленню гуманних відносин між усіма
учасниками навчально-виховного процесу) [9].
Технологія науково-методичного супроводу дає можливість
визначити такі напрями діяльності:
• аналітичний (моніторинг професійних та інформаційних потреб
педагогічних працівників ; виявлення труднощів у навчально-виховному
процесі; створення бази даних вчителів, які впроваджують інновації; збір і
обробка інформації про результати навчально-виховного процесу;
вивчення, узагальнення і поширення інноваційного досвіду);
• інформаційний: формування банку педагогічної інформації
(нормативно - правової, науково - методичної, методичної та ін.);
ознайомлення педагогічних працівників з новинками педагогічної,
психологічної, методичної та науково - популярної літератури на
паперових та електронних носіях; ознайомлення педагогів з досвідом
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інноваційної діяльності інших освітніх установ і педагогів; інформування
педагогічних працівників про нові напрями в розвитку загальної освіти,
про зміст програм навчальних предметів; створення медіатеки, здійснення
інформаційно - бібліографічної діяльності;
• організаційно - методичний: вивчення запитів педагогів,
методичний супровід та надання практичної допомоги педагогічним
працівникам; прогнозування, планування та організація підвищення
кваліфікації; підготовка та проведення конференцій, педагогічних читань,
семінарів; участь у конкурсах професійної педагогічної майстерності;
організація і проведення фестивалів, конкурсів, предметних олімпіад;
• консультаційний: організація консультаційної роботи з
педагогами; популяризація та роз'яснення результатів новітніх
педагогічних і психологічних досліджень; консультування педагогічних
працівників та батьків учнів;
• інформатизаційний: аналіз стану підготовленості педагогічних
кадрів до використання нових інформаційно-комунікаційних технологій
[6].
Варто зазначити, що особливої актуальності вищезазначені напрями
діяльності набувають в умовах створення різних моделей науковометодичного супроводу:
• традиційна;
• мережева;
• проектна;
• інноваційна.
Мережева модель. Мережа – це сукупність установ, що мають спільні
цілі, ресурси для їх досягнення і єдиний центр управління. Визначальною
рисою мережі є особливий тип взаємодії різних установ (організацій).
Мережева взаємодія будується на рівноправності суб’єктів у системі і на
різноманітті горизонтальних, тобто неієрархічних зв'язків. За цими
зв'язками відбувається обмін ресурсами, інформацією. Кожна установа,
включена в мережу, отримує доступ до всіх її об'єднаних ресурсів і тим
самим посилює власні можливості.
Проектна модель – це пошуково - пізнавальна, дослідницька, практико
- орієнтована діяльність, спрямована на результат, який отримуємо при
вирішенні будь - якої проблеми. Виділяють три основних види діяльності:
творчу, дослідницьку та нормативну – кожен з яких має свої особливості,
структуру і характерні етапи реалізації . Проектна діяльність розгортається
в проблемній ситуації, яка не може бути вирішена прямою дією.
Інноваційна модель. Інновація – нововведення в галузі техніки,
технології, організації праці або управління, побудоване на використанні
досягнень науки і передового досвіду, забезпечує якісне підвищення
52

ефективності виробничої системи або якості продукції. Інновація – це не
всяке нововведення, а тільки таке, яке серйозно підвищує ефективність
діючої системи. Прикладом інноваційної моделі методичного супроводу
може бути створення єдиного освітнього середовища, що включає не
тільки загальноосвітній заклад, а й всі інші освітні структури: дошкільні
установи, систему додаткової освіти дітей, спеціалізовані навчальні
заклади, в тому числі і ті, які працюють з дітьми із соціально незахищених
груп, з дітьми з обмеженими можливостями та ін. Інноваційна модель
орієнтована на розвиток мобільності педагогів – здатності до успішної
адаптації в мінливих умовах професійної діяльності, до освоєння інновацій
в освіті, повноцінної професійної та особистісної самоорганізації, до
самоосвіти, самовдосконалення [9].
Динаміка сучасного розвитку цивілізації, прогнозування його
перспектив приводять до висновків, що освітня система, навчальний
заклад, педагогічний колектив, педагог, які ігнорують у діяльності
інноваційний чинник, не лише відставатимуть від суспільних процесів,
тенденцій, а й спричинятимуть формування особистості, покоління,
заздалегідь запрограмованих на аутсайдерські інтелектуальні, духовні,
соціальні позиції.
Педагог із застарілими знаннями, байдужий до пізнання й
використання нового, формуватиме подібні комплекси й у своїх
вихованців. З розвитком цивілізації, тобто продукуванням нових знань,
створенням нових технологій, систем комунікацій, ускладненням
соціальних зв’язків постійно оновлюються вимоги до якості освіти, одним
із найважливіших засобів забезпечення якої є інноваційність освітнього
пошуку[8, 90].
Впровадження інновацій вимагає кардинально нового підходу до
організації науково-методичного супроводу педагогів. В основу
організації такого супроводу покладені принципи:
• гуманізації,
• диференціації,
• інтеграції,
• варіативності,
• адресності,
• відкритості,
• соціального партнерства.
Таким чином, при появі нових тенденцій у сучасному світі та освіті,
необхідно використовувати нові методи підтримки вчителів, такі, як,
наприклад, науково-методичний супровід, що дозволить забезпечити
професіоналізацію вчителя та як результат – якісний рівень освіти.
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Салтишева Вікторія Михайлівна, завідувач кабінету дошкільної,
початкової, інклюзивної та корекційної освіти
Сучасні методи розвитку професійних якостей вчителів початкових
класів
Задачі початкової школи, сформульовані у новому Державному
стандарті, вимагають від учителя адаптації до нових моделей діяльності,
розв’язання нових професійних завдань. У зв’язку з реформами, що
відбуваються в освітньому просторі, зростає необхідність модернізації
післядипломної освіти, посилюються вимоги до особистості педагога.
Життя в змінних умовах вимагає від фахівця уміння вирішувати нові,
нестандартні проблеми. Ознакою часу є підвищена професійна
мобільність. Нові завдання та напрями розвитку освіти визначають і
особливі вимоги до особистості та професійної компетентності педагогів.
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Підвищення професійної компетенції педагогів ґрунтується на
активізації їх пізнавальної діяльності. Це сприяє прояву самостійності,
"підштовхує" до творчого пошуку, розвиває здатність аналізувати,
приймати рішення в різних проблемних ситуаціях.
У зв'язку з цим від вчителя вимагається постійна робота з підвищення
професійної компетентності, а саме:
• підвищення рівня психолого-педагогічної культури;
• розвиток нових цінностей на основі наявних знань і досвіду;
• вдосконалення процесу самопізнання і рефлексії;
• профілактика "синдрому емоційного вигорання";
• формування світоглядних і діяльнісних основ особистісно
орієнтованого взаємодії вчителя з дітьми, їх батьками, іншими учасниками
освітнього процесу і т. д.
На сучасному етапі для вдосконалення професійної компетенції
педагогів найбільш ефективними є активні методи навчання. Активні
методи навчання - це система методів, що забезпечують активність і
різноманітність розумової і практичної діяльності в процесі засвоєння
знань, підвищення своєї професійної компетентності.
Особливості активних методів навчання:
• групова форма організації роботи учасників навчального процесу;
• використання діяльнісного підходу
до навчання;
• практична спрямованість діяльності учасників навчального процесу;
• ігровий і творчий характер навчання;
• інтерактивність навчального процесу;
• включення в роботу різноманітних комунікацій, діалогу та полілогу;
• використання знань і досвіду учнів;
• задіяння у процесі навчання усіх органів чуття;
• рефлексія процесу навчання його учасниками.
На наш погляд, активні форми і методи навчання педагогів мають
великий потенціал при підготовці професіоналів, здатних зайняти активну
позицію у виборі методів роботи з дітьми.
За допомогою активних методів навчання можна розвинути в
педагогах здатність працювати в команді, здійснювати спільну проектну і
дослідницьку діяльність, відстоювати свої позиції, обґрунтовувати власну
думку і толерантно ставитися до чужої, приймати відповідальність за себе
і команду.
Розглянемо призначення, принципи проведення та змістові
особливості деяких форм роботи з підвищення професійної
компетентності педагогів, заснованих на використанні активних методів
навчання.
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Тренінг
Під тренінгами розуміють таке навчання, в якому основна увага
приділяється практичному відпрацюванню досліджуваного матеріалу,
коли в процесі моделювання спеціально заданих ситуацій ті, хто
навчається, мають можливість розвинути і закріпити необхідні знання та
навички, змінити своє ставлення до власного досвіду і підходів, що
застосовуються у роботі.
У тренінгах зазвичай широко використовуються різні методи і техніки
активного навчання: ділові, рольові та імітаційні ігри, розбір конкретних
ситуацій і групові дискусії.
Навчальна дискусія
Традиційно під словом "дискусія" розуміється обмін думками у всіх
його формах. Відповідний метод навчання полягає у проведенні
обговорень з конкретної проблеми у відносно невеликих групах (від 6 до
15 чол.).
Навчальна дискусія відрізняється тим, що її проблематика нова лише
для групи осіб, що беруть участь у дискусії; її орієнтовний результат
відомий організатору. Мета навчальної дискусії - оволодіння учасниками
методами ведення обговорення, пошуку і формулювання аргументів, їх
аналізу. Грамотно організована навчальна дискусія є чинником розвитку
комунікативних та аналітичних здібностей, дозволяє виявити рівень
уявлень з певної теми, проблеми.
Круглий стіл
Круглий стіл - це колективне обговорення заданої теми рівноправними
учасниками. Види круглих столів, найбільш часто використовуються в
практиці роботи:
• навчальні круглі столи проводяться для вивчення нового або
відтворення забутого матеріалу;
• проблемні - служать для презентації та обговорення проблемних
питань або ситуаційних завдань;
• інформаційні- організуються для обговорення нових публікацій з
тематики, аналізу літератури з певної теми; дискусії про застосування
теоретичних знань на практиці;
• системні - це комплекс заходів, на яких обговорюються питання в
певній послідовності з метою більш глибокого знайомства з проблемою
або приведення знань у систему.
Форми проведення круглого столу:
• колективна бесіда з проблемних питань обговорюваної теми;
• регламентована дискусія або диспут - публічне обговорення спірного
питання, що проводиться за підсумками освоєння теми, розгляду
проблеми;
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• навчальна конференція призначена для освоєння легкого, але
об'ємного матеріалу (учасники заходу виступають із заздалегідь
підготовленими міні-повідомленнями з теми, решта задають питання);
• навчальні зустрічі з фахівцями за круглим столом (учасники
заздалегідь готують по темі питання, які зможуть поставити спеціалісту).
Метод кейсів
Метод кейсів (від англ. Сase method (кейс-метод), case-study (кейсстаді), метод конкретних ситуацій) - техніка навчання, при який учителі
повинні проаналізувати ситуацію, розібратися в суті проблеми,
запропонувати можливі рішення і вибрати найкраще з них. Кейси
базуються на реальному фактичному матеріалі, або ж наближені до
реальної ситуації.
Пропоновані до обговорення ситуації можуть бути реальними подіями
або штучно сконструйованими описами, в основі яких має лежати розгляд
професійної діяльності, емоційно-поведінкових аспектів взаємодії
учасників освітнього процесу. При вивченні конкретної ситуації, її аналізі
учасники роботи повинні "вжитися" в пропоновані обставини, зрозуміти
ситуацію, оцінити обстановку, визначити, чи є в ній проблема і в чому її
суть. Кожному учаснику пропонується позначити свою роль у вирішенні
проблеми і виробити доцільну лінію поведінки.
Етапи організації роботи за методом кейсів
На підготовчому етапі організатором заняття конкретизуються цілі
роботи з педагогами; ведеться підбір і розробка ситуацій, відповідних цілі;
написання сценарію заняття.
Ознайомчий етап - це презентація практичної ситуації організатором,
її первісне обговорення. Цей етап роботи рекомендується організовувати в
малих групах.
Аналітичний етап включає в себе наступні напрямки роботи:
виявлення групою суті проблеми, її конкретизація; пошук шляхів
вирішення проблеми, необхідних джерел інформації; формулювання
мікрогрупами або окремими учасниками роботи варіантів рішення; аналіз
групою різних рішень, виявлення їх сильних і слабких позицій.
Підсумковий етап - вибір єдиного варіанта рішення, аналіз ходу і
змісту виконаної роботи, рефлексія.
Ігрове навчання
Ігрове навчання - це форма навчального процесу в умовних ситуаціях,
спрямована на відтворення і засвоєння суспільного досвіду у всіх його
проявах: знаннях, навичках, уміннях, емоційно-оціночної діяльності.
Особливості ігрового навчання:
• педагоги здійснюють діяльність за вказівкою організатора, але без
його диктату, за власним бажанням;
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• творчий характер діяльності, імпровізація;
• змагальність учасників у процесі гри;
• наявність прямих і непрямих правил;
• імітаційний характер діяльності, в якій моделюється професійна
сторона життя людини;
• обмеженість місцем дії, тривалістю, рамками простору і часу.
Ділові ігри спрямовані на зняття певних практичних проблем, набуття
навичок виконання конкретних прийомів діяльності. Ділові ігри можна
розділити на кілька підвидів. Розглянемо кожен з них.
Операційні ігри допомагають відпрацьовувати виконання конкретних
специфічних операцій, в них моделюється відповідний робочий процес.
Моделювання конкретної ситуації - процес навчання дітей звукобуквеному аналізу.
Педагоги діляться на дві групи: вчителі першої групи пояснюють
навчальний матеріал педагогам другої групи, які виступають у ролі дітей.
Організатор просить вчителів пояснити "дітям", що таке звук. "Діти"
повинні поводитися відповідно до ситуації: якщо пояснення не точне можуть "не розуміти", неправильно виконувати завдання (в даному
випадку моделюється конкретна операція).
Імітаційні ігри допомагають моделювати конкретні ситуації, що
відбулися в реальності, обстановку і умови перебігу цих подій.
Ситуація: мама Петрика, учня 3-го класу, забираючи дитину зі школи,
роздратовано запитала у вчителя: "Коли ви перестанете задавати так багато
домашніх завдань? Нам ніколи їх робити!"
Учасники гри повинні розіграти ситуацію:
• продумати відповіді вчителя;
• можливі репліки мами;
• реакції дитини.
Рольові ігри дозволяють відпрацювати тактику поведінки, дій
конкретної особи в уявній ситуації. Для проведення цих ігор розробляється
модель-п'єса ситуації, між педагогами розподіляються ролі.
Ситуація: мама вчить
вдома дитину читати, але при цьому
припускається серйозних методичних помилок.
Педагогам потрібно тактовно виправити ситуацію. Одні педагоги
виступають в ролі мами, інші - в ролі дитини і вчителя.
Ігри-інсценізації дозволяють розіграти будь-яку проблемну ситуацію
в певній обстановці.
Ситуація: педагоги спільно з дітьми готуються до свята 8 Березня.
Фахівці (чим їх більше, тим краще), задіяні в навчанні дітей,
обговорюють сценарій свята. Їх завдання - з одного боку, зробити так, щоб
діти отримали задоволення від свята, з іншого - показати батькам, що всі
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діти успішно засвоїли програму. При цьому кожен педагог не повинен
забувати про свої професійні інтереси.
Ігри-соціодрами (психодрами) допомагають педагогам відпрацювати
вміння "відчувати" ситуацію. При підготовці до таких ігор бажана
консультація педагога-психолога. Текст гри заздалегідь не пишеться,
необхідна імпровізація відповідно до обраної роллю.
Ситуація: організатор гри просить вчителів уявити ситуацію, коли їм
необхідно попросити батьків заповнити анкету про соціальний статус сім'ї
та роз'яснити правила її заповнення. При цьому педагоги ще погано
знайомі з батьками першокласників.
Педагоги діляться на "дітей", "батьків" і "вчителів". При розігруванні
ситуації дуже важливо, щоб "батьки" були різними, тому педагоги, що
виконують їх роль, повинні домовитися про розподіл між собою типажів.
Конкурсні або навчально-ділові ігри призначені для перевірки
теоретичних знань педагогів з теми, відпрацювання навичок практичного
досвіду їх застосування. Часто для проведення подібних ігор
застосовується метод ігрового моделювання (використання в навчальних
або діагностичних цілях загальновідомих ігор типу "Хто хоче стати
мільйонером?" та ін.). Це досить ефективний метод, що дозволяє
активізувати творче мислення педагогів. При підведенні підсумків ділової
гри основна увага спрямована на аналіз її результатів, рефлексію ходу гри.
Моделювання та виконання проектів
В основі проекту зазвичай лежить якась проблема. У залежності від її
характеру, способів вирішення і переважаючих форм діяльності учасників,
розрізняють кілька типів проектів:
• дослідні - мають на меті перевірку якогось припущення (гіпотези) з
використанням наукових методів пізнання (спостереження, експеримент);
• творчі - пов'язані з підготовкою свят, театральних вистав, зйомкою
відео та мультиплікаційних фільмів;
• ігрові - учасниці вживають на себе певні ролі, обумовлені характером
і змістом проекту. Це можуть бути літературні персонажі або вигадані
герої, що імітують соціальні чи ділові відносини у певних проблемних або
навчальних ситуаціях;
• інформаційні - спрямовані на збір і аналіз інформації про якийнебудь об'єкт, явище;
• практико-орієнтовані - пов'язані з роботою на досягнення об'єктивно
чи суб'єктивно значущого результату.
Метод проектів - це педагогічна технологія, стрижнем якої є
самостійна дослідницька, пізнавальна, ігрова, творча, продуктивна
діяльність людини, в процесі якої він пізнає себе і навколишній світ, втілює
нові знання в реальні продукти.
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При виконанні проекту можуть використовуватися інші активні
методи навчання. Наприклад, пошук форми реалізації проекту може
здійснюватися в ході дискусії, ділової гри або "мозкового штурму".
Структура інтерактивного заняття з використанням активних методів
навчання
При використанні активних методів навчання дорослих
рекомендується дотримуватися єдиної структури інтерактивного заняття
або окремого навчального циклу, що включає в себе кілька етапів. :
Мотиваційно-орієнтовний етап. Організатор знайомить учасників
роботи з темою, обраної на основі попередньої діагностики, аналізу
освітніх потреб вчителів, завдань розвитку школи, проблем, що об'єктивно
виникають у освітньому закладі. Повідомляється, в якій формі буде
проводитися робота, організатор пропонує своє бачення
завдань
діяльності.
На даному етапі використовуються різні методики виявлення
очікувань, побоювань та ідей учасників, пов'язаних з майбутньою
роботою, навчанням в цілому.
Пошуковий етап. За результатами аналізу інформації, отриманої від
учасників заходу, внесених ними пропозицій, конкретизуються цілі і
завдання майбутньої роботи, складається план. Важливо відзначити, що
мова йде не тільки про загальні завдання діяльності на занятті, але й про
цілі саморозвитку, які ставить перед собою кожен педагог.
Основний етап-реалізація базового методу активного навчання,
обраного організатором відповідно до змісту даної теми, пізнавальними і
поведінковими особливостями педагогів. Це може бути тренінг, семінар,
презентація, диспут, педагогічний ринг, ділова гра, "мозковий штурм",
КВК, рішення ситуаційних і педагогічних завдань, проект.
Наприклад, з проблеми мовної агресії у молодших школярів можна
провести семінар "Проблема мовної агресії в педагогічній практиці",
рольову гру за темою "Способи ефективного реагування на мовну агресію
дітей", тренінг "Мовний етикет».
Приблизний перелік питань для проведення рефлексії:
• що ви відчували і чому;
• що справило на вас найбільше враження, здивувало, запам'яталося;
• чим ви керувалися у процесі прийняття рішення;
• чи враховувалося вами при вчиненні дій думка учасників групи;
• як ви оцінюєте свої дії і дії групи;
• якби ви грали в цю гру ( приймали участь в даному заході) ще раз,
що б ви змінили в моделі своєї поведінки?
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Також в структуру основного етапу за необхідності вбудовуються
різні методичні прийоми, необхідні для консолідації групи, розкріпачення
учасників роботи, зняття затискачів і релаксації.
Рефлексивно-оцінний етап - оцінка ефективності виконаної роботи,
відповідності результатів позначеним цілям, виявлення професійних і
особистісних придбань.
Засідання «круглого столу». Вид круглого столу: навчальний
Тема: Активні методи навчання вчителів початкових класів.
Мета: закріпити знання активних методів навчання;
навчити вибирати доцільні методи для вирішення певних
педагогічних задач;
навчити професіональному конструктивному спілкуванню.
Хід заняття
Продовжіть речення для розкриття теми інтерактивних методів:
Підвищення професійної компетенції педагогів ґрунтується
на….(активізації їх пізнавальної діяльності);
Активізація пізнавальної діяльності підштовхує учителя до …(
самостійного творчого пошуку, розвитку здатності до аналізу, рефлексії).
Активні форми і методи навчання педагогів мають великий потенціал
для … (підготовки професіоналів, здатних зайняти активну позицію у
виборі методів роботи).
Підкресліть вислови, що відображають сучасні компетенції
вчителя початкових класів :
підвищення рівня психолого- педагогічної культури ;
розвиток нових цінностей на основі наявних знань і досвіду;
вдосконалення процесу самопізнання і рефлексії ;
профілактика " синдрому емоційного вигорання " ;
формування світоглядних і діяльнісних основ особистісно
орієнтованого взаємодії вчителя з дітьми, їх батьками, іншими учасниками
освітнього процесу.
1. Дайте визначення активних методів навчання, заповнивши
пропуски у визначенні.
Активні методи …- це система…, що забезпечують …і
різноманітність розумової і практичної діяльності …в процесі засвоєння
знань, підвищення своєї професійної компетентності.
(Активні методи навчання - це система методів, що забезпечують
активність і різноманітність розумової і практичної діяльності учнів в
процесі засвоєння знань, підвищення своєї професійної компетентності.)
2. З’єднайте назву методу з його змістом
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Назва активного методу
Тренінг

Навчальна дискусія
Круглий стіл

Ігрове навчання

Моделювання та виконання проектів

Методика «Фруктовий сад»

Метод кейсів

Ознаки методу
методика використовується для
виявлення потреб, цілей , очікувань і
побоювань вчителів на початку
навчального циклу, перед проведенням
окремих занять . Робота проводиться в
групі.
колективне обговорення заданої теми
рівноправними учасниками.
техніка навчання, при якій учасники
повинні проаналізувати ситуацію ,
розібратися в суті проблеми ,
запропонувати можливі рішення і
вибрати найкраще з них , базуються на
реальному фактичному матеріалі , або ж
наближені до реальних ситуацій.
обмін думками в усіх формах.
В основі звичайно лежить якась
проблема . В залежності від її характеру
, способів вирішення і форм діяльності
учасників , що переважають,
розрізняють кілька типів.
допомагають відпрацьовувати
виконання конкретних специфічних
операцій , в них моделюється
відповідний робочий процес.
основна увага приділяється практичному
відпрацюванню досліджуваного
матеріалу, коли в процесі моделювання
спеціально заданих ситуацій учасники
мають можливість розвинути і закріпити
необхідні знання та навички .
форма навчального процесу в умовних
ситуаціях, направлена на відтворення і
засвоєння і суспільного досвіду в усіх
його проявах: знаннях, навичках,
уміннях, емоційно-оціночній діяльності.

3. Розмістіть елементи структури інтерактивного заняття з
використанням активних методів навчання у правильному порядку.
Підпишіть назви етапів (пошуковий, мотиваційний, основний)
За результатами аналізу інформації,
отриманої від учасників заходу, внесених
ними пропозицій, конкретизується мета і
задачі роботи, складається план.
Організатор знайомить учасників з темою,
вибраною на основі попередньої
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діагностики, аналізу освітніх потреб
учителів, проблем, що об'єктивно
виникають в освітньому закладі.
Організатор знайомить учасників р з
темою, вибраною на основі попередньої
діагностики, аналізу освітніх потреб
учителів, задач розвитку школи, проблем,
що об’єктивно виникають в освітньому
закладі. Повідомляється, у якій формі буде
проводитися робота, організатор пропонує
бачення їЇ задач. На даному етапі
використовуються різні методики вияву
очікувань, ідей учасників, пов’язаних з
майбутньою роботою, навчанням в цілому.
реалізація базового методу активного
навчання, вибраного організатором у
відповідності зі змістом теми, що
розглядається. Це може бути тренінг,
семінар, презентація, диспут, педагогічний
ринг, ділова гра, «мозковий штурм», КВК,
розв’язання ситуативних та педагогічних
задач, проект.

4. Підберіть доцільний активний метод роботи для засвоєння
матеріалу
Навчання дітей звуко-буквеному аналізу.
Як зекономити ресурси протягом місяця?
Як подолати проблему мовленнєвої агресії
учнів ?
Мовленнєвий етикет
Зміни у навчальних програмах для 1-3
класів
Назвіть тематику для використання активних форм роботи в початковій школі та
відповідний активний метод для її навчання.

5. Підсумок заняття
Назвіть активні форми навчання вчителів.
Назвіть структуру активних занять.
Продовжіть речення для розкриття теми інтерактивних
методів:
Підвищення професійної компетенції педагогів ґрунтується на
_______________________________________________________________
Активізація пізнавальної діяльності підштовхує учителя до
_______________________________________________________________
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Активні форми і методи навчання педагогів мають великий
потенціал для ___________________________________________________
Підкресліть вислови, що відображають сучасні компетенції
вчителя початкових класів :
підвищення рівня психолого- педагогічної культури ;
розвиток нових цінностей на основі наявних знань і досвіду;
вдосконалення процесу самопізнання і рефлексії ;
профілактика " синдрому емоційного вигорання " ;
формування світоглядних і діяльнісних основ особистісно
орієнтованого взаємодії вчителя з дітьми, їх батьками, іншими
учасниками освітнього процесу.
1. Дайте визначення активних методів навчання, заповнивши
пропуски у визначенні.
Активні методи …- це система…, що забезпечують …і
різноманітність розумової і практичної діяльності …в процесі засвоєння
знань, підвищення своєї професійної компетентності.
2. З’єднайте назву методу з його змістом
Назва активного методу
Тренінг

Навчальна дискусія
Круглий стіл

Ігрове навчання

Моделювання та виконання проектів

Ознаки методу
методика використовується для
виявлення потреб, цілей , очікувань і
побоювань вчителів на початку
навчального циклу, перед проведенням
окремих занять . Робота проводиться в
групі.
колективне обговорення заданої теми
рівноправними учасниками.
техніка навчання, при якій учасники
повинні проаналізувати ситуацію ,
розібратися в суті проблеми ,
запропонувати можливі рішення і
вибрати найкраще з них , базуються на
реальному фактичному матеріалі , або ж
наближені до реальних ситуацій.
обмін думками в усіх формах.
В основі звичайно лежить якась
проблема . В залежності від її характеру
, способів вирішення і форм діяльності
учасників , що переважають,
розрізняють кілька типів.
допомагають відпрацьовувати
виконання конкретних специфічних
операцій , в них моделюється
відповідний робочий процес.
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основна увага приділяється практичному
відпрацюванню досліджуваного
матеріалу, коли в процесі моделювання
спеціально заданих ситуацій учасники
мають можливість розвинути і закріпити
необхідні знання та навички .
форма навчального процесу в умовних
ситуаціях, направлена на відтворення і
засвоєння і суспільного досвіду в усіх
його проявах: знаннях, навичках,
уміннях, емоційно-оціночній діяльності.

Метод кейсів

3. Розмістіть елементи структури інтерактивного заняття з
використанням активних методів навчання у правильному порядку.
Підпишіть назви етапів (пошуковий, мотиваційний, основний)
За результатами аналізу інформації,
отриманої від учасників заходу, внесених
ними пропозицій, конкретизується мета і
задачі роботи, складається план.
Організатор знайомить учасників з темою,
вибраною на основі попередньої
діагностики, аналізу освітніх потреб
учителів, проблем, що об 'єктивно
виникають в освітньому закладі.
Організатор знайомить учасників р з
темою, вибраною на основі попередньої
діагностики, аналізу освітніх потреб
учителів, задач розвитку школи, проблем,
що об’єктивно виникають в освітньому
закладі. Повідомляється, у якій формі буде
проводитися робота, організатор пропонує
бачення її задач. На даному етапі
використовуються різні методики вияву
очікувань, ідей учасників, пов’язаних з
майбутньою роботою, навчанням в цілому.
реалізація базового методу активного
навчання, вибраного організатором у
відповідності зі змістом теми, що
розглядається. Це може бути тренінг,
семінар, презентація, диспут, педагогічний
ринг, ділова гра, «мозковий штурм», КВК,
розв’язання ситуативних та педагогічних
задач, проект.

4. Підберіть доцільний активний метод роботи для засвоєння
матеріалу
Навчання дітей звуко-буквеному аналізу.
Як зекономити ресурси протягом місяця?
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Як подолати проблему мовленнєвої агресії
учнів ?
Мовленнєвий етикет
Зміни у навчальних програмах для 1-3
класів
Назвіть тематику для використання активних форм роботи в початковій школі та
відповідний активний метод для навчання учнів з даної теми

СЕКЦІЯ 2.5. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Піддубний Микола Адамович, методист кабінету суспільногуманітарних
предметів
Рівненського
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти
ФАХОВА І ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО
РОБОТИ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО І
КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ
Головним сьогоднішнім завданням
стало формування компетентних
людей – таких людей, які були б здатні
застосувати свої знання в умовах, що
змінюються,
і…
чия
основна
компетенція
полягає
в
умінні
включатися в постійне самонавчання
впродовж усього життя
М. Ш. Ноулз
Як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти в Україні,
одним із пріоритетних напрямів державної політики є підготовка
кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку,
освоєння
та
запровадження
інформаційних
технологій,
конкурентоспроможних на ринку праці. Розв’язати ці складні завдання
спроможні педагоги, які володіють високим рівнем професійної
компетентності, педагогічною культурою і спроможні навчатися упродовж
життя. Оскільки світ змінюється, відповідно потребує модернізації і
система шкільної освіти.
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Сьогодні відповідно до Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти вона ґрунтується на засадах особистісно
зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що вимагає від
педагогів розуміння суті кожного з них і бути психологічно готовим до їх
упровадження.
Успішність управління будь-яким процесом значною мірою залежить
від знання його суті і принципу дії. Оскільки в центрі навчання є
особистість, розуміння сутності особистості, складає одну з основ
особистісно зорієнтованого навчання.
Особистість, за визначенням сучасної науки, є складною системою,
яка здатна до саморозвитку й самовдосконалення. У такому разі головне
завдання школи -створити умови, у яких би найповніше розкрилася
особистість, реалізувалася її природна програма. Проте "в педагогічній
практиці багато зусиль учителя виявляються марними або навіть наносять
шкоду, якщо вони протистоять власним тенденціям саморозвитку
складноорганізованої системи, якою є особистість учня", - зазначає
Г. Алексєєва. І може саме тому "в нашому світі так багато людей, які не
відбулися" (В. Безпалько).
Оскільки діяльність проходить значною мірою на підсвідомому рівні,
завдання "полягає в тому, щоб допомогти особистості усвідомити процеси
розвитку, що відбуваються в її психіці, забезпечити їх мотивацію, навчити
дитину свідомо керувати ними, ставити цілі свого розвитку”.
Рушійною силою саморозвитку особистості є її потреби. А. Маслоу у
відомій “піраміді потреб” встановлює таку ієрархію: перший, найнижчий
рівень – фізіологічні потреби (в одязі, житлі, воді, теплі, сні, харчуванні й
т.п.); другий рівень – потреба в безпеці (стабільності, захисті, “своєму”
гурті); третій рівень – соціальні потреби (у спілкуванні, соціальних
об’єднаннях тощо); четвертий рівень – потреби в оцінці й самооцінці,
визнанні, успіхові, самовдосконаленні, повазі; п’ятий, найвищий рівень
становлять потреби в знаннях, самовираження, самоактуалізації.
Однією з потреб є дитяча допитливість, прагнення знань (пригадаймо
нескінчене дитяче “чому?”).Задовольнити її – значить забезпечити успіх
навчальної діяльності. Якщо школа не робить цього, дитяча допитливість
втрачається.
Неможливо успішного впроваджувати особистісно зорієнтоване
навчання без знання його ключових ознак.
1. Опертя на суб'єктний досвід учня (віднайдення у виучуваному
матеріалі особистісних смислів через задіяння суб'єктного досвіду стає
потужним внутрішнім мотиваційним стимулом для навчання).
2. Діалогічність (спільний (учня і вчителя) пошук відповіді на значущі
для обох, пов'язані з виучуваним матеріалом питання).
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3. Суб'єкт-суб'єктні відносини учасників навчального процесу
(суб'єктом називаємо особистість, яка керує своєю діяльністю, осмислює
її, усвідомлює себе як діяча; суб'єкт-суб'єктні відносини є довірливими,
партнерськими, товариськими).
4. Ситуативність (особистість проявляється і формується у певних
особистісно зорієнтованих ситуаціях, які ставить учня перед вибором
(поведінки, вчинку, завдання, рівня домагань тощо).
5. Діяльнісний підхід до навчання (теза "знання засвоюються, уміння
виробляються лише у діяльності" загальновідома й аксіоматична; водночас
на практиці учитель і учень часто вступають ретрансляторами готових
знань).
6. Технологічність (особистісно зорієнтоване навчання – це не лише
методологія, методика, а й технологія, реалізація якої гарантує одержання
кінцевого результату – розвиток особистості учня, становлення його
суб'єктності, підвищення рівня навченості, мотивації у ставленні до
навчання).
Отже, вчитель, аби реалізувати засади особистісно зорієнтованого
навчання, повинен:
1.
Усвідомлювати необхідність і потребу змін, їхню сутність.
2.
Бути ознайомленим із сутністю особистісно зорієнтованого
навчання, його ознаками.
3.
Знати учня і себе (сформованість Я-концепції, рівень
тривожності, суб'єктності, мотивації, переважаючий канал сприйняття, тип
мислення, володіння оргдіяльнісними уміннями та ін.).
4.
Мати знання про інноваційні методи, прийоми, технології
навчання.
5.
Уміти:
виступати в ролі фасилітатора (організатора, помічника,
порадника учня);
створити ситуацію успіху;
працювати в режимі діалогічності;
актуалізувати суб'єктний досвід власнийі учня;
учити учня вчитися;
застосовувати різноманітні інноваційні технології та ін.
Не менш важливою є й психологічна налаштованість учителя до
впровадження особистісно зорієнтованого навчання, яка включає
готовність до
сприйняття учня як самоцінності;
зміни пріоритетів (мета навчання – особистісний саморозвиток
вихованця; знання і вміння не ціль, а засіб; головне не їхня сума, а пошук
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учнем смислів, відкриття себе, світу, свого місця у світі, оволодіння
умінням учитися);
прийняття нової ролі (наставника, помічника);
визнання права учня на помилку;
до непередбачуваності заняття та ін.
Забезпечення фахової і психологічної готовності вчителя до
впровадження особистісно зорієнтованого навчання потребує об'єднання
зусиль методичних служб різного рівня - інститутів післядипломної
педагогічної освіти, шкільних, районних та міських методичних кабінетів.
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Польова Ірина, методист Радивилівського районного методичного
кабінету
САМООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ
В СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
Учитель живе до тих пір, поки
він учиться, коли він перестає
вчитися, у ньому вмирає вчитель.
К.Д. Ушинський
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Розбудова національної системи освіти ставить перед школою
завдання виховати освічену, духовно багату особистість. При цьому маємо
на увазі, що освіченим є не просто випускник, який засвоїв шкільні науки,
а людина компетентна, відповідальна, здатна ефективно діяти в
політичному, економічному, професійному і культурному житті.
Відтак шкільний освітній процес має бути зорієнтований не просто на
здобуття знань, а на духовний і природний розвиток особистості, що
передбачає врахування її потреб, інтересів, здібностей.
Сьогодні існує чимало методик, спрямованих на всебічний розвиток
особистості, проте чи не найпопулярнішою є технологія особистісно
зорієнтованого навчання, визначена у Державному стандарті базової і
повної загальної середньої освіти як один із пріоритетних сучасних
підходів до навчання.
Чи готовий сьогодні вчитель до роботи в системі ОЗОН? І так, і ні. Так,
оскільки проведена певна методична робота (семінари, , майстер-класи,
методичні об'єднання) з ознайомлення з даною системою навчання,
причому здебільшого на практичному рівні, що стосується уроку: його
структури, видів і методів роботи. Що ж до освоєння сутності технології
на глибинному рівні (без цього годі говорити про професійний підхід до
впровадження), вчителю доводиться працювати самостійно, студіюючи
першоджерела, статті колег-практиків тощо, тобто інтенсивно займатися
самоосвітою.
Звідси випливає завдання для керівників навчальних закладів,
методистів районних методичних кабінетів – забезпечити умови для
неперервної освіти педагогів, спрямованої на їх професійне становлення,
вдосконалення педагогічної майстерності й підвищення кваліфікації.
Із психологічної точки зору вчителеві необхідно постійно займатися
самоосвітою, оскільки специфіка вчительської праці така, що: а) завдання
педагога - повідомляти істину, і ця істина повинна відповідати вимогам
часу, не бути застарілою; б) вчителі мають обмежені в порівнянні з учнями
часові можливості для отримання інформації; в) мають обмежене коло
спілкування зі своїми колегами і нерідко обмежене професійними
інтересами середовище спілкування.
Часто знання, якими володіє вчитель, не відповідають реаліям, що
змінилися, розходяться з картиною світу, що сприймається його учнями.
Усвідомлення вчителем цього потребує адекватної самооцінки, найперше
відмови від позиції всезнання й розуміння того, що багато чому потрібно
вчитися. Вчителеві необхідно зрозуміти, що самоосвіта – шлях розвитку
власної непересічності (учні не люблять нецікавих людей). Ідеться про те,
щоб розвинути в собі нестандартність, оригінальність, уміння дивувати і
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вражати учнів, а якщо треба – і покоряти. Інша справа, що тут особливо
важливе відчуття міри. Прагнення здивувати, вразити завжди і скрізь, чого
б це не було варто, загрожує вчителеві педагогічними прорахунками.
Відмітною ознакою сучасної самоосвіти педагога є те, що результатом
його роботи виступає розвиток учнів як наслідок особистісного й
професійного самовдосконалення. Отже, щоб навчати, вчителю самому
необхідно постійно вчитися.
Основними завданнями педагога під час самостійного вивчення
питання є: поглиблення і розширення теоретичних знань з проблеми
зацікавлення; оволодіння відповідними (як правило, інноваційними)
формами, методами і прийомами навчання; застосування набутих знань у
практичній діяльності з метою досягнення бажаного рівня професійної
компетентності; обмін думками з колегами по роботі, взаємовідвідування
уроків; обмін набутим досвідом під час семінарів, майстер-класів тощо.
Уже не достатньо бути на уроці та поза ним актором, режисером,
диригентом, психологом, новатором і компетентним фахівцем. Сучасний
учитель має знати більше ніж його учні, і його знання не повинні
обмежуватися предметом і методикою його навчання. Він має бути в курсі
передових технологій, орієнтуватися в сучасній політиці, економіці, мати
знання в різних сферах суспільного життя тощо.
Щороку до вчителя приходять нові учні, що несуть із собою новий
етап розвитку суспільства. Модель сучасного вчителя передбачає
готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно
навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Саме тому основною
метою саморозвитку й самоосвіти вчителя має стати досягнення бажаного
рівня професійної компетентності.
З чого ж почати, приступаючи до опрацювання самоосвітньої теми, в
даному випадку з проблем особистісно зорієнтованого навчання?
Визначимо пріоритетні напрями роботи і тезово викладено суть окремих
видів діяльності. Засвоєння їх дозволить учителеві більш-менш вільно
почуватися у застосування даної технології в практичній діяльності.
1.
Внутрішня мотивація до опрацювання теми ОЗОН
(вивчення питання на теоретичному чи практичному рівні).
2.
Зумовленість нової (особистісно зорієнтованої) парадигми
освіти. Актуальність проблеми обумовлена необхідністю подолання
суперечностей між запитами сучасного суспільства і пропозицією
шкільної освіти.
3.
Осмислення відповідної термінології, як-от: особистісний
розвиток, суб'єктний досвід, суб'єктність учня, рефлексія тощо, без чого
пізнання будуть неусвідомленими.
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4.
Сутність ОЗОН. Це процес суб’єкт-суб’єктної взаємодії
учня і вчителя з метою створення умов для а) особистісного розвитку учня;
б) формування його життєвих компетентностей; в) здобуття знань,
вироблення умінь і навичок.
5.
Мета ОЗОН. Розвиток внутрішніх структур учня на основі
реалізації його потенційних можливостей, визнання самоцінності
особистості, забезпечення її суб’єктності й успішності в різних видах
діяльності (сугестивні та проектні технології, вальдорфська педагогіка,
методика
Монтессорі,
семестрово-блочно-залікова
система
С.Подмазіна, школа "діалогу культур“ та ін.)
6.
Роль учителя - діяльність спрямована не на передачу знань, а
на організацію діяльності учнів.
7.
Учень – суб'єкт навчання. Діяльність спрямована на
самопізнання, саморозвиток, вироблення власних способів освоєння світу.
8.
Ознаки особистісно зорієнтованого уроку.

урахування суб'єктного досвіду учня;

забезпечення суб’єкт-суб’єктних відносин;

діяльнісна основа;

діагностично поставлені цілі;

чітке виділення етапів мотивації, цілевизначення, планування,
організації навчальної діяльності, рефлексії, оцінювання;

врахування стилю навчальної діяльності, научуваності
школяра, його інтересів, прагнень, цінностей і т.п.;

створення на уроці ситуації успіху;

оцінювання школяра в порівнянні з його попередніми
успіхами й запланованими цілями, поцінування успіхів і перемог.
Відомо, що систематичне відвідування вчителями занять на курсах,
ділові та рольові ігри, інші форми методичної роботи не розв’язують
повністю складних проблем підвищення кваліфікації, тому що навіть
найдосконаліша колективна система методичної роботи не може
врахувати індивідуальної потреби вчителя в новітній інформації,
ознайомити його з необхідною фаховою літературою. Тож самоосвіта є
необхідним елементом виробничої діяльності вчителя, який вільно обирає
матеріал, прийоми й засоби роботи над собою. Саме такий принцип
організації самоосвіти – поєднання її обов’язкового характеру з
добровільно вибраним змістом – найбільше виправдав себе.
Успіх упровадження технології особистісно зорієнтованого навчання
у школі значною мірою визначається освітнім рівнем, професійною
компетентністю та майстерністю, творчим потенціалом учителів, які
безпосередньо
залежать
від
бажання
самого
вчителя
самовдосконалюватися, займатися самоосвітою, йти в ногу з часом.
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Якщо вчитель прислухається до порад, якщо він сумлінний і
працьовитий, постійно займається самоосвітою, то результат його творчої
праці видно з року в рік.
Завдання методиста – бути поруч, вчасно порадити, допомогти,
підтримати.
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Пальчевська Н. Б., методист районного методичного кабінету
Здолбунівської районної ради
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ І ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ
ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА ДО РОБОТИ В СИСТЕМІ
ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У СКЛАДІ
РАЙОННОЇ ТВОРЧОЇ ГРУПИ
Навчання має вести за собою розвиток.
Л. Виговський
Навчати – це значить знати, куди ти можеш піти
і створити шлях таким цікавим і привабливим,
що твої учні захочуть іти з тобою.
Стефан Корн
Освіта – найпотужніша і найпотрібніша ланка повноцінного життя
людини. І саме в умовах сьогодення дуже важко залишатися потрібним та
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цікавим педагогом тому, хто вчить по-старому: чітко, «сухо». Якщо ж
учитель хоче бути успішним, то повинен змінити своє ставлення до життя,
освіти, до всього. Бо керує навчальним процесом, і в його компетенції
провести цікаві, нетрадиційні уроки, щоб отримати хороший результат. А
для того, щоб бути сучасним, цікавим, успішним, потрібним учителем, він
повинен постійно розвиватися, удосконалюватися. Педагог, як і кожен
фахівець, потребує постійного підвищення кваліфікації. І не дивно, що
хрестоматійним став вислів К. Д. Ушинського про те, що вчитель як
фахівець живе доти, поки вчиться. Тому єдино правильним і єдино
можливим у шкільній практиці слід вважати особистісний підхід до
людини, який передбачає врахування можливостей і природних задатків
учня і вчителя, створення умов, що сприяють максимальному розкриттю
їхнього потенціалу й надійно стимулюють внутрішні сили особистості до
творчого саморозвитку та самовдосконалення. Сприяти педагогу в цьому
– провідна функція обласних інститутів післядипломної педагогічної
освіти, районних методичних кабінетів.
Ця функція успішно реалізована в діяльності районної творчої групи
вчителів української мови і літератури, яку очолила вчителька
Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Паламарчук Н.М. Слід зазначити,
що в період із 2006 по 2014 роки Нелла Михайлівна опанувала теоретичний
курс методики особистісно
зорієнтованого навчання української
літератури в науково-дослідній лабораторії при Рівненському ОІППО,
наукове керівництво якої здійснював Фасоля А.М., кандидат педагогічних
наук, старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти
Інституту педагогіки НАПН України, та оволоділа інноваційними
технологіями організації читацької діяльності і може здійснювати
навчання вчителів-словесників із цієї проблеми.
Нам імпонувало те, що в умовах особистісно зорієнтованого навчання
учень є суб’єктом навчання, а вчитель є не лише носієм певних знань, а й
помічником школяра, його становлення як особистості. Тобто метою цієї
технології є поєднання виховання та навчання в єдиний процес допомоги,
підтримки, соціально-педагогічного захисту, розвитку дитини, підготовки
її до життєтворчості, спрямований на розуміння та усвідомлення
навчального матеріалу.
На першому засіданні було розроблено алгоритм роботи творчої
групи, який передбачав етапи роботи, цілі й завдання діяльності, а саме:
Підготовчо-організаційний етап.
Цілі й завдання діяльності:
- затвердити склад та призначити керівника творчої групи;
- виробити остаточний варіант теми, над розв’язанням якої
працюватимуть члени групи;
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- обґрунтувати актуальність і перспективність роботи цієї групи для
вчителів району;
- здійснити пошук ініціатив і пропозицій, обговорення висунутих
гіпотез мети, напрямків і змісту;
- розподілити питання для опрацювання між членами групи.
На цьому ж засіданні члени творчої групи визначилися з метою
роботи, яка полягала у вивченні та узагальненні досвіду роботи вчителів і
науковців України з проблем особистісно зорієнтованого навчання
української літератури, а також у забезпеченні психологічної і фахової
готовності вчителів до роботи в умовах визначеної технології.
Відповідно до мети були визначені основні завдання:
- опрацювання та узагальнення досвіду роботи вчителів та
науковців із проблем особистісно зорієнтованого навчання української
літератури;
- розробка конспектів уроків згідно з календарним плануванням:
- видання посібника за матеріалами роботи членів групи.
Планово-прогностичний етап.
Цілі й завдання діяльності:
- визначення конкретних цілейта завдань, змісту і термінів
діяльності, форм звітності й узагальнення;
- захист проекту творчої групи на серпневому районному
методичному об’єднанні вчителів української мови та літератури, на
науково-методичній раді районного методичного кабінету;
- укладання графіка проведення уроків літератури членами творчої
групи.
Організаційно - виконавчий етап.
Цілі і завдання діяльності:
- поетапне вирішення завдань роботи групи;
- ґрунтовна теоретична підготовка членів творчої групи;
- опрацювання наукових праць А.Фасолі;
- розробка конспектів уроків та проведення показових занять.
Корекційно-оцінний етап.
Цілі і завдання діяльності:
- моніторинг результатів роботи творчої групи та якості управління
її діяльності;
- звіт про результати роботи творчої групи, оформлення матеріалів;
- пропозиції до плану роботи.
Підсумковий етап.
Цілі і завдання діяльності:
- звіт про результати роботи районної творчої групи;
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- підготовка пропозицій щодо поширення досвіду роботи творчої
групи серед учителів загальноосвітніх закладів району (через публікації в
педагогічній пресі, проведення майстер-класів, науково-практичної
конференції тощо).
За чотири роки роботи творчої групи було проведено 21 засідання, де
її члени (12 учителів) опрацьовували матеріали наукових праць, зокрема
А. Фасолі. Окрім того, було підготовлено та проведено кожним по два
уроки літератури за цією технологією, які потім обговорювалися та
«шліфувалися». На цих заняттях використовувалися особистісно
зорієнтовані ситуації (навчальні, пізнавальні, життєві), в яких
затребувалися прояви особистісних функцій. Наприклад, говорячи про
дійову особу твору, дітям пропонувалося завдання про те, що вони робили
б, якби потрапили в таку ж ситуацію; побудувати модель свого життя;
обрати творчий варіант вирішення проблеми, дати конкретну оцінку
фактам і т.п. Тоді дитина сама шукала протиріччя, знаходила причину і
джерела власної помилки, намагалася самостійно пояснити певні явища
тощо. У такій ситуації і формується її суб’єктний досвід.
Члени творчої групи переконалися, що:
1) особистісно зорієнтований урок будується на діяльнісній основі:
учень активно працює (самостійно, в парах, групах) на всіх етапах,
навчаючись самостійно здобувати знання і застосовувати їх у різних видах
діяльності;
2) особистісно зорієнтоване навчання відрізняється від інших
активною діяльністю учнів на всіх етапах заняття;
3) у процесі ОЗОН вчитель формує у школярів специфічні ознаки
відповідно до власних інтересів, цінностей, психофізіологічних
особливостей.
За результатами роботи групи у 2011 році було випущено посібник
«Особистісно зорієнтований урок української літератури» (Моделі уроків
української літератури членів творчої групи Здолбунівського району).
Своєрідним звітом про роботу районної творчої групи став науковопрактичний семінар керівників шкільних методичних об’єднань та
вчителів української мови та літератури з теми «Особистісно зорієнтоване
навчання як нова парадигма освіти: теорія і практика», який відбувся 27
лютого 2014 року на базі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №4. У роботі заходу взяли участь А. Фасоля та М. Піддубний, а
також члени обласної науково-дослідної лабораторії Софія Ревчук,
учитель Гощанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, та Світлана
Стасюк, учитель Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8.
Учасники семінару були одностайні в одному: якщо ви прагнете
успіху для себе як особистості, для себе як учителя, для своїх учнів і дітей,
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вам допоможе особистісно зорієнтоване навчання. Адже це шлях до
успіху! Бо особистісно зорієнтоване навчання не декларує, а реально
робить учня творцем свого життя, вчить його бути успішним!
У процесі роботи над проблемою члени творчої групи зрозуміли, що
для плекання успішного читача повинні реалізовувати три ідеї, тобто
потрібно зробити три кроки до здійснення цієї мети, а саме:
І крок – самопізнання. Ще Г. Сковорода зауважив: «Клубок сам
покотиться згори, заберіть лише камінь, що лежить на перепоні…».
ІІ крок – оволодіння уміннями самотворення. Колись древні говорили:
«Можна нагодувати голодного, давши йому рибину. Але краще навчити
його ловити рибу».
ІІІ крок – самоствердження. Навчання має стати творенням ситуацій
успіху. І методика особистісно зорієнтованого навчання пропонує для
цього відповідну систему методів, прийомів, видів, форм роботи.
А ще особистісно зорієнтований підхід до навчання літератури вчить
глибоко особистісно сприймати художній твір, націлює їх на пошук
смислів у тексті (замість того, щоб засвоювати готову інформацію), на
дослідницьку діяльність, діалог з текстом, письменником, персонажем, із
самим собою. І тоді урок літератури стає уроком самопізнання і
самовираження школярів.
Кінцевим результатом роботи творчої групи є усвідомлення, що
застосування цієї технології сприяє зростанню рівня внутрішньої
мотивації до навчання, зниженню рівня тривожності, впевненості у своїх
силах, розвитку самостійності, формуванню позитивної Я-концепції
особистості, наслідком чого є успішна навчальна діяльність.
Кожна робота варта затрачених на неї сил і розуму, якщо вона дає
користь іншим. Думки вчителів-словесників із приводу діяльності творчої
групи свідчать, що працювали недарма:
- Думаю, що ОЗОН дає змогу дати відповідь на питання, для чого
учневі література. На таких уроках діти вчаться бути успішними, розуміти
та пізнавати себе, відкривати та розвивати нові здібності.
- Я зрозуміла, що ОЗОН - це технологія, яка справді дає можливість
досягти успіху…
- Ми творили урок разом! Хочеться працювати!..
- Дякуємо за творчий злет думок і бажання працювати… Бажаємо
членам районної творчої групи не зупинятися на досягнутому і залучати
до роботи ширше коло вчителів. Будемо творити разом…
- Папки успіху» – це сила! Вони допомагають учневі повірити у себе.
- Зацікавили нові форми проведення рефлексії, ще раз переконалась,
що цей етап уроку надзвичайно важливий…
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Слід зазначити, що заняття у районній творчій групі сприяли
підвищенню професіоналізму вчителів, їх розумінню, що сучасні фахівці
повинні володіти новітніми технологіями, за допомогою яких розв’язання
будь-яких соціально-педагогічних завдань відбуватиметься педагогічно
правильно на основі набутих знань, умінь та навичок.

Чорноус Людмила Володимирівна, методист комунальної установи
“Дубенський РМК при відділі освіти Дубенської РДА” Дубенської районної
ради
ПАЛІТРА ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИХ МЕТОДІВ,
ПРИЙОМІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Формування в Україні нової системи освіти, орієнтованої на
входження в світовий освітній простір, супроводжується істотними
змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, що
знайшли своє відображення в Державному стандарті базової та повної
загальної середньої освіти, який ґрунтується на засадах особистісно
зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів. При цьому
особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток
академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших
здібностей учнів.
Відповідно сучасний учитель має володіти інноваційними
технологіями навчання української мови та літератури, зокрема
особистісно зорієнтованими, у яких посилений творчо-діяльнісний
компонент. Лише за цієї умови учні під умілим керівництвом педагога
здобуватимуть справді необхідні знання, оволодіватимуть потрібними
уміннями й навичками. Адже головною метою навчання є створення умов,
за яких кожна окрема дитина отримала б невичерпні можливості для
повної самореалізації закладених у ній здібностей, неповторного таланту,
впевнено почувала б себе у життєвому просторі. К.Роджерс говорив: “Не
так важливо вчити дітей, як потрібно створити ситуацію, у якій дитина
просто не може не вчитися і робить це із задоволенням.”
Однією з технологій загальнопедагогічного характеру, які
упроваджуються в сучасних школах, є технологія особистісно
зорієнтованого навчання. Її цілі полягають у тому, щоб:
- визначити життєвий досвід кожного учня, рівень інтелекту,
пізнавальні здібності, інтереси, якісні характеристики, які спочатку треба
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розкрити, а потім узгодити зі змістом освіти та розвинути в навчальному
процесі;
- формувати позитивну мотивацію учнів до пізнавальної діяльності,
потребу в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні у межах
соціокультурних і моральних цінностей нації;
- озброїти учнів механізмами адаптації, саморегуляції, самозахисту,
самовиховання, необхідними для становлення самобутньої сучасної
людини, здатної вести конструктивний діалог з іншими людьми,
природою, культурою та цивілізацією в цілому.
Зміст, методи та прийоми даної технології спрямовані на формування
особистісно значущих способів пізнання шляхом організації цілісної
навчальної (пізнавальної) діяльності учнів. Для визначення класифікації
методів особистісно зорієнтованого навчання можуть виступати духовні та
психологічні потреби та відповідні їм здібності особистості, що мають
бути актуалізовані, реалізовані й розвинуті в навчанні. До таких потреб
психологи відносять: когнітивні (пізнавальні), дієві (практичні), креативні
(створення усної чи письмової навчальної продукції), емоційні (потреба в
певному ставленні до дійсності), комунікативні (соціальні), у
самоусвідомленні (самовизначенні й ідентифікації), у самоактуалізації та
саморозвитку.
Система методів особистісно зорієнтованого навчання:
1. Метод організації пізнавальної діяльності учнів спрямований на
актуалізацію пізнавальних потреб, ставлень і здібностей особистості, на
розвиток її інтелекту. Основними прийомами організації пізнавальної
діяльності є прийоми передавання знань у готовому вигляді: образна
розповідь, педагогічне оповідання, опис, характеристика, коротке
повідомлення та інше.
2. Метод організації практичної діяльності учнів спрямований на
актуалізацію практичних потреб, ставлень та здібностей особистості, на
розвиток її практичного інтелекту. Провідним прийомом є організація
вправ учнів у діях, а основним засобом – система практичних завдань.
Умови ефективності застосування цього методу в навчанні є поетапність,
поступовість і поступальність.
3. Метод організації творчо-пошукової діяльності учнів спрямований
на актуалізацію творчо-пошукових (креативних) потреб, ставлень і
здібностей особистості, на розвиток її творчого мислення. Прийоми цього
методу широко описані в психолого-педагогічній і методичній літературі
– проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький виклад.
4. Метод організації ціннісно-смислової діяльності учнів спрямований
на актуалізацію емоційних потреб, системи ціннісних ставлень і емоційних
здібностей учнів, на розвиток її емоційного інтелекту. Прийоми методу
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організації ціннісно-смислової діяльності учнів – це конструювання
ситуацій вибору й уміння приймати правильні рішення. Оцінка – це завжди
вибір між позитивним та негативним значеннями, і саме тому ситуація
вибору і є тим прийомом, який забезпечує організацію орієнтовано-оцінної
діяльності учнів. Іншим прийомом організації ціннісно-смислової
діяльності є конструювання рольової ситуації (ототожнення).
Психологічна основа рольової ситуації як діагностичного прийому – закон
реальності почуттів, що відкрив Л. Виготський. Відповідно до цього
закону емоції, почуття, переживання завжди реальні, незалежно від того,
викликані вони реальною ситуацією чи мислимою.
5. Метод організації комунікативної діяльності учнів (інтерактивний)
спрямований на актуалізацію соціальних потреб, ставлень і здібностей
особистості, на розвиток її соціального інтелекту.
6. Метод організації навчання – учень самостійно оцінює свій рівень
знань чи відбувається взаємонавчання, взаємоконтроль.
Використання названих методів на уроках української мови та
літератури забезпечує не лише розвиток розумових здібностей дитини, а й
досягнення кінцевої мети – емоційного благополуччя, духовної зрілості,
мобільності розвитку школяра.
Палітра інноваційних методів, прийомів, форм діяльності, які можуть
застосовуватися вчителем-словесником на різних етапах особистісно
зорієнтованого уроку, - це озвучування очікуваних результатів, методика
незакінчених речень, есе, вільне письмо, інтерв’ю, створення асоціативних
рядів, формулювання запитань до автора, тексту, рефлексивні запитання,
активне слухання, таблиця "Знаю – хочу знати – дізнався", збережи останнє
слово за мною, порушена послідовність, робота з термінами, викресли
зайве, читання з позначками, з передбаченням, створення опорних
конспектів; метод ПРЕС, триступеневе інтерв’ю, дебати, мозковий штурм,
акваріум, мозаїка, кубування, організаційно-ділові ігри, шість
мисленнєвих капелюхів, “повільне” читання, читання “дощиком”,
словесне малювання та ін. Саме ці технології та прийоми навчання
становлять цілісну систему діяльності вчителя й учнів. Підставою для того,
щоб учитель вибрав правильний метод роботи, є такий компонент змісту
освіти, на засвоєння якого спрямована діяльність учнів. Технологія
особистісно зорієнтованого навчання потребує систематичного й
поетапного залучення учнів до всіх видів навчальної діяльності під час
вивчення теми уроку, щоб усі закладені в ній духовні потенціали були
розкриті, а дидактичні функції виконані. Тільки тоді різноманітні духовні
потреби особистості дитини будуть задоволені в навчанні й отримають на
цій підставі своє підкріплення та розвиток.
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У 2014-2015 році у Дубенському районі розпочала роботу творча
лабораторія вчителя-методиста Варковицької гімназії Шабади Т.І., члена
обласної лабораторії особистісно зорієнтованого навчання української
літератури під керівництвом Анатолія Фасолі. Мета районної творчої
лабораторії – ознайомлення педагогів із сучасною інноваційною
технологією особистісно зорієнтованого навчання; впровадження в
навчально-виховний процес ефективних методичних прийомів цієї
технології; вивчення та впровадження в практику педагогічного досвіду.
Керівник творчої лабораторії Тетяна Іванівна ділиться досвідом роботи з
педагогами, використовуючи палітру особистісно зорієнтованих методів і
прийомів, зокрема різноманітні дослідницькі методи, бо вони якраз і
спрямовані на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну або
групову, яку учні виконують упродовж певного часу. На уроках
української літератури вчитель застосовує:
- асоціювання (при роботі над назвою твору): перед прочитанням
оповідання Г.Тютюнника «Дивак» записати асоціації до слова "дивак" (не
схожий на інших, чудний, цікавий, незрозумілий, оригінальний). Так само
перед прочитанням казки Л.Пшеничної «Квіткая» (королева квітів, казкова
планета, суперниця троянди, найгарніша квітка);
- передбачення (спираючись на ключові слова або назву твору
передбачити зміст твору);
- порушена послідовність (відновити початковий порядок подій);
- деталізація (конкретизувати щось задля кращого розуміння);
- створення психологічного портрета письменника або героя твору;
- сенкан (вірш, який синтезує інформацію в стисле висловлення);
- сократівське опитування (прояснення ідей, дослідження контексту);
- дошка запитань (запис усіх запитань, що виникають під час
обговорення);
- щоденник подвійних нотаток (можливі запитання до уривка тексту);
- вільне письмо, есе (вільний виклад думок із приводу проблеми);
- робота з путівниками учня ("дорожна карта" на урок, маршрут).
На уроках української мови:
- незакінчене речення (продовжити речення, висловивши власну
думку);
- таблиця ЗХД (знаю, хочу дізнатися, дізнався);
- укладання міні-словника лінгвістичних термінів;
"пароль" (одним словом («паролем») дати відповідь на запитання або
закінчити речення;
Важливий принцип роботи Тетяни Іванівни - там, де можна
промовчати, учитель мовчить, там, де можна запитати, запитує, а не
розповідає сам.
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Створення позитивного настрою на уроці, відповідної мотивації,
ситуації успіху, взаємопідтримки, діалогічна форма спілкування,
індивідуальна, парна та групова робота – основні принципи роботи
вчителя. Широко впроваджує у практику роботи інтерактивну модель
навчання – співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове тощо).
Заняття будує на діяльнісній основі: учень активно працює
(самостійно, в парах, групах, кооперативно) на всіх етапах, навчаючись
самостійно здобувати знання і застосовувати їх у різних видах діяльності.
Дитина постійно знаходиться в ситуації вибору (змісту освіти, темпу, виду
завдань, способу опрацювання матеріалу). Оволодіння навичками
цілевизначення, планування, організації, рефлексії, оцінки, корекції є
обов’язковою складовою заняття. Наприклад, учні усно або письмово
відтворюють хід міркувань, практичних дій, аналізують їх.
Важливим моментом, який проводить учитель, є рефлексія відчуттів
(що я відчував під час розв’язання проблеми?) та її словесне чи інше
вираження.
Під час рефлексії аналізується й оцінюється досягнення цілі, результат
зіставляється із запланованим. Особистісно зорієнтоване навчання
передбачає контроль не тільки рівня засвоєння зовнішнього змісту
предмета, а й змісту внутрішнього (умінь, навичок, способів діяльності,
особистісного розвитку учня). Зіставлення досягнутого результату із
запланованим, досягнутого й початкового рівнів розвитку є основою для
оцінки. Рефлексію на особистісно орієнтованому уроці проводить у
формі анкети:
1) Чого я навчився на уроці?
2) Що було найцікавішим і чому?
3) Які я виконував завдання і якими способами?
4) Які труднощі зустрічалися і як я їх подолав. Чи подолав?
5) Чи змінився мій настрій під час уроку?
6) Побажання (собі, учителю).
Використання особистісно орієнтованих методів і прийомів навчання
заохочує учнів до активного пізнання, що допомагає осмисленому і більш
глибокому засвоєнню матеріалу.
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Ковальчук Наталія Сергіївна, методист М К при управлінні освіти, сім'ї,
молоді та спорту Дубенської міської ради
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ І ВИДІВ РОБОТИ НА
УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО
І КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ
Скільки існує школа, стільки й точаться дискусії про те, як зацікавити
дітей нелегкою працею – навчанням, як досягти того, щоб урок української
мови та літератури був для них справжньою школою духовності. Саме
особистісно зорієнтоване навчання дає можливість налагодити тісну
співпрацю між учнем і вчителем. А це і є однією з основних передумов
виникнення у школярів інтересу до навчання. А ще потрібно, щоб слово
вчителя несло не тільки інформацію, а й хвилювало, дивувало,
захоплювало, інтригувало. Звісно, для цього педагог повинен бути
людиною ерудованою, обізнаною, емоційною, здатною зацікавити учнів
своїм предметом і зробити їх співавторами уроку. Не можна не погодитися
з В.Сухомлинським: «Найважливіше – в своєму учневі бачити живу
людину. Навчання – це насамперед живі стосунки між педагогом і дітьми,
а не перекладання з голови педагога в голову учня».
Останні роки позначені посиленням уваги науковців та вчителівпрактиків до проблеми урізноманітнення методичного арсеналу, зокрема
застосування активних та інтерактивних технологій. Використання різних
методів інтерактивного навчання під час вивчення української мови та
літератури дає можливість учням осмислювати власну діяльність,
перебудовувати свої дії, досвід, виходячи з власних мотивів та потреб.
Прослідковуючи результати впровадження інтерактивних технологій у
навчальний процес, можна зробити висновки, що саме ці методи дають
змогу організувати урок так, щоб літературні та мовознавчі знання
поєднувалися із суб’єктним досвідом учнів.
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Шкільна практика вже нагромадила чималий методичний арсенал,
тому інколи потрібно лише уважно поставитися до набутків попередників
і викласти їх у певній системі. Цього легко навчитися, варто тільки
спрямувати думку в певне річище: знайти такі формулювання запитань і
завдань, які б викликали активність, допитливість, змусили б самостійно
працювати учня, спонукали б кожного заглянути в себе й висловити власне
ставлення до певного факту, явища.
Які ж форми, методи і прийоми роботи може використати вчитель на
особистісно зорієнтованому уроці, аби учень став дійсно активним
учасником процесу навчання?
Учителі-словесники створили картотеку форм та видів роботи, до яких
можна звернутися на різних етапах уроку.
На мотиваційному етапі застосовують кольоровий (графічний,
словесний) настрій; обмін усмішками, побажаннями і компліментами;
незакінчене речення; передбачення; асоціювання. На уроці учні малюють
свій настрій, а також створюють кольоровий портрет окремого вірша чи
палітру настрою кількох поезій.
Активізує пізнавальну діяльність учнів також асоціювання.
Наприклад, учні визначають, із чим у них асоціюється весна, «пробують
відчути її духмяний аромат». Можна запропонувати школярам уявити себе
весняною квіточкою чи листочком, «побачити», «відчути» все, що оточує,
і записати свої враження.
Асоціювання можна проводити і під час ознайомлення з особою
письменника: Шевченко асоціюється у восьмикласників із самотнім
деревом, Коцюбинський – із квіткою, що тягнеться до сонця, чи місяцем,
який освітлює темряву.
Можна поєднати кілька прийомів. Наприклад, «кольоровий настрій,
асоціювання і передбачення». Пропонуємо школярам зобразити свій
настрій певним кольором, потім з’ясувати, із чим асоціюється в них слово
«кольоровий». А якщо спробувати поєднати ці слова: «кольорові миші»?
То про що йтиметься у вірші, який має таку назву?
Види на етапі цілевизначення і планування можуть бути такі:
ознайомлення з переліком цілей вивчення теми (за технологічними
картками), із загальним переліком цілей уроку, доповнення загального
переліку власними цілями уроку, обговорення цілей із сусідом по парті (у
групі, класі), ознайомлення з планом роботи, запропонованим учителем.
Які методи, прийоми і технології допоможуть учителю активізувати
діяльність учнів на етапі опрацювання навчального матеріалу? Це може
бути мозковий штурм; акваріум; мозаїка; ПРЕС, змагання груп; діалог
«учень-учень», «учень-учитель», укладання таблиць; опорних схем;
спільний проект; так-ні, викресли зайве, знайди помилку та інші.
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На рефлексивно-оцінювальному етапі відрефлексовується результат
навчання і шлях до результату навчання, а також почуття, пов’язані з
діяльністю. Учні відповідають на запитання: Що ми робили на уроці? Як
ми це робили? Що найбільше зацікавило? Що здивувало? Які труднощі
виникали і як я їх долав? Чи досягнув я поставленої мети? У чому я
змінився?
Можна звернутися до «незакінченого речення»: «Урок допоміг мені
зрозуміти, що…»
Рефлексію варто проводити й під час опрацювання навчального
матеріалу; відрефлексовувати роботу у групах; наприклад, представникам
групи, результат роботи якої виявився найкращим, можна розказати про
свій шлях до успіху.
Аби спонукати глибше осмислити виучуваний твір, можна
запропонувати закінчити таке речення: «Прочитавши (назва твору), я
подумав… зрозумів… відчув…».
Цікавою формою роботи є створення асоціативних рядів. Асоціації
можуть бути словесні, музичні, живописні, символічні та ін. Вони
актуалізують власні переживання, співвідносять їх з авторськими
образами, виучуваний матеріал «лягає» на підготовлений ґрунт, знаходить
глибший відгук у душах наших вихованців.
Моя мама – добра, лагідна, ніжна…
Дощ – свіжий, літній, холодний… (перед вивченням поезії чи
прозового уривка)
Асоціацією може бути і означуване слово. Це форма роботи, так би
мовити, «зворотного плану». Скажімо, до ряду означень – красивий,
русявий, молодцюватий – абсолютно логічною асоціацією є юнак
(чоловік). Тому цитування вислову з гуморески Остапа Вишні «Про свині,
про поросята, про ковбаси, про кендюх та різні дуже смачні речі» - «…
красивий русявий молодцюватий кнур» - викликає спочатку щирий сміх.
Але наведений приклад є яскравою ілюстрацією до теми «Засоби творення
комічного» і запам’ятовується надовго.
На уроці української мови також можна звертатися до асоціації.
Вивчаючи тему «Дієслово» або «Прислівник», можна запропонувати
учням створити асоціативні ряди:
Моя мама (як дієслово): пере, доглядає, прасує, пригощає, готує,
вишиває…; (як прислівник): ніжно, турботливо, дбайливо, гаряче.
При цьому можна навіть влаштувати своєрідне змагання.
Важливість такого виду робіт не тільки в тому, що вони апелюють до
різних відчуттів (слухових, нюхових та ін..), а й у розкріпаченні школяра,
який не боїться дати неправильну відповідь, оскільки знову ж таки озвучує
власні почуття й асоціації.
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Кольором можна не тільки зобразити власні відчуття, а й передати
настрій поезії. Роботу проводимо таким чином: учень на папері кольором
передає настрій вірша чи прозового уривка. На уроці він, тримаючи перед
собою малюнок, читає поезію напам’ять. Однокласники мають оцінити як
виразність читання, так і точність передачі кольором настрою. Кольорові
роботи обов’язково обговорюються: учень пояснює свою логіку
вираження почуттів, присутні висловлюють власні міркування з приводу
побаченого і почутого. Можна передбачити запитання до автора малюнка
та відповіді на них.
Різновидом роботи з асоціаціями є створення семантичних символів,
карт, метафор. Вони можуть бути графічними, а якщо учень не вміє
малювати, - словесними. Наприклад:
- Дібрати символ або метафору, якими можна було б передати суть
образу (смисл життя письменника).
(Тарас Шевченко – світове дерево, коріння якого – в рідній землі,
верхівка крони сягає вічних і світлих небес, а гілки розпростерлися і
пустили пагони до інших культур і народів).
Можливі й такі види завдань:
а) графічно зобразити основні сюжетні лінії твору та їхні елементи;
б) графічно зобразити взаємозв’язок компонентів композиції
(портрета, пейзажу, позасюжетних елементів, художньої деталі);
в) за допомогою візуального образу виразити тему (проблему, ідею)
твору.
Дедалі ширше у навчальну практику словесників входить такий
методичний прийом як написання невеликої письмової роботи одразу ж
після прочитання. Його мета – відтворити власні думки і почуття, що
виникли під час прочитання. Така робота може стати основою для діалогу
автор-твір-читач: між однокласниками, учнем і вчителем, учнем і його
батьками. Теми можуть бути найрізноманітнішими: "Лист автору від
читачів", "Дозвольте запитати, авторе", "Не можу мовчати", "Сторінки
твору, що найбільше вразили", "Чому я хвилювався, читаючи?", "Що я
зрозумів, прочитавши твір?", "Чи зрозумів я задум автора, прочитавши
твір?", "Я сміявся? Сумував? Чому?".
Чекає на широке визнання й така цікава форма письмових робіт, як
есе.
Есе - (франц. – спроба, начерк, нарис) – невеликий обсягом прозовий
твір, що має довільну композицію і відтворює індивідуальні думки та
враження автора з конкретного приводу чи питання, не претендує на
вичерпне розкриття теми.
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Ширше варто практикувати і стилізацію: а) лист авторів від
конкретного персонажа; б) лист героя іншому персонажеві; в) діалог героїв
на основі певного епізоду; г) внутрішній монолог героя.
В арсеналі словесників є чимало й інших видів творчих завдань:
а) описати одного героя очима іншого; б) скласти діалог (монолог)
героїв; в) описати зовнішність людини з певною метою — викликати жаль,
зневагу, страх; інший варіант — з такою ж метою описувати стан природи;
г) передати характер героя за допомогою його мови; д) домислити долю
героя (подію) і записати її.
Такі види робіт можна практикувати не тільки індивідуально, а й
попарно. У цьому разі слід спочатку ознайомити школярів з інструкцією.
Завдання. Скласти портрет героїв драматичного твору.
Інструкція для виконавців;
а) опиши портрет; б) знайди в класі того, хто також описував цього
героя; г) визначте, чий опис виявився точнішим, глибше розкриває героя;
д) відредагуй, за потреби, свій варіант; е) підготуйся до його озвучення; є)
чи задоволений ти результатами своєї праці? ж) якби тобі довелося
виконувати це завдання вдруге, що ти зробив би по-іншому?
Останнім часом вчителі-словесники практикують групову роботу на
уроках мови та літератури. Адже суть такого взаємонавчання полягає в
постійній взаємодії всіх учнів класу, де кожен стає активним,
рівноправним учасником пізнавального процесу.
Чим ефективна групова робота? Насамперед забезпечує
високоефективне співробітництво, самореалізацію, спілкування і розвиток
комунікативних здібностей, можливість моделювати життєві ситуації,
розв’язувати проблемні питання, приймати самостійні рішення і
застосовувати їх у конкретних умовах. Практика показує, що учні, які
набули навичок роботи у групах, згодом вільно тримаються під час
виступів, із задоволенням висловлюють власне бачення проблеми,
зацікавлено вислуховують опонентів, беруть участь у дискусіях, уміють
аргументовано довести свою точку зору.
Словесники найчастіше вдаються до роботи з рольовими групами, що,
як правило, виконують випереджувальні домашні завдання. Найдієвіші з
них — групи істориків, біографів, літературних критиків, краєзнавців,
філософів. Саме таке спрямування спонукає учнів шукати інформацію,
формує інтелект, сприяє розширенню світогляду, забезпечує ситуацію
успіху, бо наприкінці уроку клас визначає найретельнішого біографа,
критика, найвправнішого декламатора. Скажімо, під час розгляду
проблеми відповідальності за долю батьківщини у драмі Лесі Українки
“Бояриня” група істориків розповідає не лише про історію, а й про
трагічний шлях її до читача, а літературознавці розкривають мотиви
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вчинків головних героїв. Пріоритетність таких рольових груп пояснюється
їхньою специфікою: їх формують швидко і здебільшого за бажанням учнів,
вони тимчасові, мобільні, ефективні, адже школярі самостійно
розподіляють обов’язки, шукають матеріали, аналізують їх і добирають
найважливішу інформацію для повідомлення. Крім того, що учні глибоко
ознайомлюються зі змістом твору, вони творчо працюють, стають
активними організаторами, учасниками навчального процесу, готують
власний виступ і презентують його, реалізуючи свої комунікативні вміння
в конкретній ситуації.
Часто групова робота закінчується творчою діяльністю: складанням
оповідань, віршів, листів до авторів художніх творів або літературних
героїв, творів-роздумів. Зокрема, обговоривши проблеми, що їх порушує
автор п'єси “Наталка Полтавка”, дев'ятикласники можуть попрацювати над
твором-мініатюрою “Чи можна вважати Наталку ідеалом для сучасної
молоді?”; десятикласники, ознайомившись із драмою-феєрією “Лісова
пісня”, обмірковують питання “Чим Мавка заслужила безсмертя?”;
одинадцятикласники після аналізу твору О. Довженка “Зачарована Десна”
можуть створити поетичну замальовку або етюд “Світ зачарованої Десни”.
Як показує досвід, робота в парах, ротаційних трійках, групах «два –
чотири – всі разом» ефективно поєднується з традиційними методами.
Аналізуючи художній твір, розв’язуючи складні проблеми, доречно
скористатися технологіями «акваріум», «аналіз конкретних ситуацій»,
«карусель». Працюючи над характеристикою образів, доцільно
застосовувати групові форми «коло ідей», «займи позицію», «зміни
позицію», а також «розігрування рольових ситуацій».
Для узагальнення й систематизації вивченого ефективною буде
групова робота “навчаючи-вчуся”. Так, на уроці, де розглядається тема
“Світове значення спадщини Івана Франка”, учні одержують картки з
інформацією для запам'ятовування (5-7 різновидів карток залежно від
кількості груп); кожен вивчає зміст свого повідомлення , розповідає іншим,
сприймає інформацію від 5-7 представників різних груп (одночасно можна
говорити тільки з однією особою). По завершенні вправи (8-10 хв.) учням
пропонується систематизувати й розповісти почуту інформацію.
Групова діяльність частіше застосовується для вивчення й закріплення
нового матеріалу. Тому варто звернути увагу на ефективність такого виду
роботи, як групове опитування. За короткий час (10-12 хв. ) консультант
(експерт) проводить усну перевірку знань за питаннями до теми. Відповіді
слухають усі члени групи й у разі потреби доповнюють їх чи з’ясовують
незрозумілі запитання. Важливо, що в кожного учня з’являється
можливість продемонструвати в мікрогрупі свої знання, комунікативні
вміння і здібності, а також повчитися у товаришів
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Щоб перевірити в 11 кл. знання учнями тексту художнього твору,
можна практикувати проведення прес-конференції тривалістю 8-10 хв.
Скажімо, під час вивчення новели Гр. Тютюнника «Три зозулі з поклоном»
чотирьом групам пропонуємо за п’ять хвилин підготувати питання за
змістом, п’ята група, зайнявши місце в «президії», спочатку готується, а
потім дає відповіді на ці запитання. Орієнтовані запитання можуть бути
такі:
- Звідки письменник запозичив образи трьох зозуль?
- Які події з життя автора можна простежити в новелі?
- Що головне в новелі : зображення подій чи вираження почуттів?
- А які почуття викликав прочитаний твір у вас?
- Що поєднало трьох людей : Софію,Михайла, Марфу?
- Як ви розумієте епіграф-посвяту? Чому саме ЛЮБОВІ Всевишній
присвячено новелу?
За таких організаційних умов учитель має змогу стежити за діяльністю
груп і оцінювати відповіді школярів (іноді цю роль може виконувати
учень-консультант).
Невід’ємний елемент уроків літератури – ігри. У контексті групової
навчальної діяльності ігрові ситуації досить ефективні: стимулюють
пошукову і творчу роботу, заохочують до аналітичного читання
художнього твору , актуалізують читацький досвід, розвивають спонтанне
мовлення, виявляють приховані емоції, вносять у навчальний процес
почуття радості, задоволення. Найцікавіші – творчі ігри, що розвивають
асоціативне мислення («ланцюжок асоціацій»), виробляють чуття рими
(«буриме»), розкривають секрети творчого процесу («співавтори»),
актуалізують текстуальні знання учнів («фоторобот»).
Завдяки використанню ігор у зв’язку з традиційними формами роботи
зростає ефективність уроку мови. Така методика потребує від словесника
створення доброзичливої атмосфери, позитивного психологічного клімату
в класі, забезпечення особистісно зорієнтованого навчання, опори на
індивідуальний досвід школярів , реалізації текстоцентричного підходу до
рідномовної освіти тощо.
Щоб активізувати знання учнів перед вивченням теми «Будова слова.
Орфографія» (5 клас), можна запропонувати їм подорожувати по «Карті
Країни знань», на якій зазначені всі розділи науки про мову . Щоб
потрапити у графство Будова слова, учні побували у республіці Синтаксис,
Фонетичному Царстві , королівстві Лексика , де виконували різні завдання
. А на кордоні графства Будова Слова їх зустрів сам Параграф, який
запропонував їм також завдання-загадку (наприклад, які два рідні брати у
слові ніколи не можуть зустрітися – префікс і суфікс). Отримавши
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відповідь, він дозволяє увійти у свої володіння. Після цього учні
опрацьовують теоретичні відомості.
Оптимізують процес навчання, роблять його цікавим для учнів
завдання з кодами. Вивчаючи тему «Вживання апострофа» (5 кл), можна
запропонувати гру «Хто швидше?». Вчитель диктує слова на правило
вживання апострофа і пропонує визначити, які правила ілюструють ці
приклади (учні позначають їх цифрами, а внизу записують код). Слова учні
записують у дві колонки: з апострофом і без апострофа. Учні навпроти
кожного слова ставлять цифру, яка відповідає порядковому номеру
правила, а потім записують код.
Використання ігрових елементів та тематичні ігрові уроки сприяють
успішному засвоєнню навчального матеріалу, розвитку мовлення , творчої
фантазії і здібностей учнів.
Одним із пріоритетних напрямків реформування освіти на сучасному
етапі є розробка й упровадження інформаційно-комунікаційних
технологій у навчальний процес.
Краса – це все те , на що дивляться з любов’ю. Тож любов учня треба
завоювати. Для цього треба використовувати хоч якусь «родзинку»,
«місток» до серця дитини на кожному уроці. І однією із таких родзинок є
ІКТ: мультимедіа й комп’ютери. Використання засобів мультимедіа з
метою повторення, узагальнення та систематизації знань не тільки
допомагає створити наочно-образне уявлення про предмет, явище чи
подію, які вивчаються, але й доповнити відоме новими даними.
Мультимедійні засоби навчання є універсальними, оскільки можуть
бути використані на різних етапах уроку.
Серед величезного різноманіття навчальних мультимедійних систем
умовно можна виокремити засоби, які є найбільш ефективними на уроках:
комп’ютерні тренажери; автоматизовані навчальні системи; навчальні
фільми; мультимеда-презентації; відеодемонстрації.
Мультимедійних засобів навчання надає уроку як української мови,
так і літератури специфічної новизни, яка за змістом і формою викладення
має можливість відтворити за короткий час великий за обсягом матеріал, а
також подати його в незвичному аспекті, викликати в учнів нові образи,
деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання.
Шляхів до вдосконалення навчального процесу дуже багато. Тому
кожен учитель повинен сконцентрувати свою діяльність на таких
технологіях, які б забезпечили високу результативність уроку. Адже
реальна цінність уроку – його результат, ступінь засвоєння матеріалу
учнями.
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СЕКЦІЯ 2.6. ІНОЗЕМНІ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА,
ФРАНЦУЗЬКА, ІСПАНСЬКА, ПОЛЬСЬКА)
Кукла Ольга Володимирівна, методист кабінету суспільно-гуманітарних
предметів Рівненського ОІППО
Стратегії навчання іноземної мови в контексті інтеграції до
європейського освітнього простору
Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до
європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну
мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Оновлення змісту
навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах
пов'язується із змінами в стратегічних напрямах розвитку сучасної
шкільної іншомовної освіти. Насамперед, це стосується спрямування
навчальної діяльності на вироблення в учнів необхідних життєвих
компетентностей, які даватимуть можливість випускникам школи
комфортно почуватися в сучасному глобалізованому світовому просторі.
Постійні трансформаційні процеси, що відбуваються у суспільному
житті, детермінують зміни умов і мети навчання, а через це вимагають
перегляду, уточнення та конкретизації його змісту відповідно до певного
етапу соціально-економічного розвитку держави, а також до сучасного
рівня досліджень у галузі педагогіки, психології, методики та інших
суміжних із ними наук.
Протягом останніх років Міністерство освіти і науки України
послідовно впроваджує основні засади мовної освіти, визначені Радою
Європи, що знайшло відображення в розробці та ухваленні стратегічних
документів щодо вивчення іноземних мов в системі середньої освіти
України.
Концепція навчання іноземних мов, Державний стандарт початкової
загальної освіти, Державний стандарт базової і повної загальної середньої
освіти, програми з іноземної мови для середніх загальноосвітніх та
спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови
визначають основну мету навчання, яка полягає у формуванні в учнів
комунікативної компетентності, що означає оволодіння мовою як
засобом
міжкультурного
спілкування,
розвиток
умінь
використовувати іноземну мову як інструмент в діалозі культур на
основі комунікативно-орієнтованого підходу до навчання.
Ці документи спрямовані на поліпшення стану викладання та
вивчення іноземних мов, покликані інтенсифікувати програму поетапного
реформування мовної освіти в Україні, привести її у відповідність до
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європейських стандартів на основі поглиблення демократизації та
гуманізації освіти, забезпечення рівних можливостей для особистісного,
освітнього та професійного розвитку учнів, доступ до якісної освіти.
Першочергово це зумовлюється активною переорієнтацією парадигми
шкільної іншомовної освіти на компетентнісне, комунікативно-діяльнісне,
особистісно орієнтоване та культурологічне спрямування навчального
процесу.
Метою мовної освіти у глобальному масштабі стає розвиток
полікультурної й багатомовної особи, у тому числі через формування її
комунікативної компетентності, що проявляється у здатності та готовності
здійснювати спілкування засобами іноземної мови на міжкультурному
рівні в широкому культурологічному аспекті. Оскільки сучасне навчання
ІМ відбувається в умовах «полілогу культур», тобто інтенсивного
спілкування та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та
культурними традиціями, то і навчання іноземної мови передбачає
розвиток здатності учнів використовувати її як інструмент у діалозі
культур і цивілізацій сучасного світу. Ця мета передбачає
взаємопов’язаний комунікативний і соціокультурний розвиток учнів
засобами ІМ для підготовки їх до міжкультурного спілкування у
різноманітних сферах життєдіяльності.
Американські вчені Джеймс Бенкс та Соня Нієто розробили
концепцію полікультурної освіти, де основною метою є розвиток
полікультурної компетенції у молодого покоління. Метою полікультурної
освіти, як вважають дослідники, є формування людини, здатної до активної
та ефективної життєдіяльності в багатонаціональному та полікультурному
середовищі, яка володіє розвинутим почуттям розуміння та поваги до
інших культур, яка вміє жити в мирі та злагоді з людьми різних
національностей, рас, вірувань. Розуміння полікультурності починається з
усвідомлення різноманітності навколишнього світу, усвідомлення того,
що і країна, в якій ти живеш, і весь світ населені представниками всіляких
етнічних і культурних груп. І якщо школа орієнтована на індивідуальні
потреби дитини, вона має забезпечувати таку освіту, яка б допомагала
представникам таких культур не тільки існувати, але й жити разом на основі гармонійної взаємодії. Водночас освіта покликана допомагати учням
здобувати знання й уміння жити в демократичному суспільстві. Саме
полікультурна освіта може допомогти виконанню цих завдань.
Полікультурна освіта має бути процесом, а ідеї полікультурності
інтегрованими в зміст шкільної освіти. Отже, перед школою стоїть
завдання формування полікультурної особистості — індивіда,
орієнтованого через свою культуру на інші культури, індивіда з цілісним
світоглядом.
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Навчання англійської мови має бути орієнтоване на глобалізацію
цілей його вивчення. Відмінною рисою мови міжнародного спілкування є
здатність відображення в ньому культур учасників комунікації. Саме в
цьому випадку англійську мову як мову міжнародного спілкування
відображає культурне розмаїття сучасних полікультурних спільнот, а
також культурне самовизначення учасників діалогу. Зараз в Європі існує
кілька розроблених програм, спрямованих на виховання у молоді
толерантності та поваги до інших народів і національностей. Однією з
таких програм є полікультурне виховання, яке має відображатися у всіх
напрямах розвитку дитини від моменту її вступу до школи. Полікультурне
виховання, як система, безумовно, не «однопредметна», являє собою
загальний напрям по досягненню бажаного результату з боку декількох
предметів. Іноземна мова відіграє одну з найважливіших ролей в цьому
процесі, оскільки є прямим шляхом знайомства дитини з культурою іншої
країни, насамперед, через мову.
Вивчення іноземних мов в 2015 – 2016 навчальному році буде
здійснюватись за програмами, а саме:
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням
іноземних мов. 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 p.;
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх
навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням
іноземних мов. 10-11 класи», Київ, 2010 p.;
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх
навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням
іноземної мови. Іноземні мови. 5—9 класи», Видавничий дім «Освіта»,
2013 p.;
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови.
8-9 класи», «Перун», 2005 p.;
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна
мова. 5-11 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.
Визначаючи нові цілі, зміст і методи навчання, програма сприяє
реформі середньої освіти в галузі викладання іноземних мов, враховуючи
рекомендації Ради Європи. Програма не обмежує самостійності і творчої
ініціативи вчителя, передбачаючи гнучкість у відборі та розподілі
навчального матеріалу відповідно до потреб учнів та обраних засобів
навчання (навчально-методичні комплекти, підручники, посібники, аудіо, відеоматеріали тощо). Проте, у загальноосвітніх навчальних закладах
може використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що
має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік
рекомендованої літератури затверджується наказом МОН України та
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оприлюднюється через «Інформаційний збірник Міністерства освіти і
науки України». Із зазначеним переліком можна ознайомитись на сайті
www.mon.gov.ua
Робочі навчальні плани на 2015/2016 навчальний рік складаються
згідно з листом МОН від 22.05 2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016
навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних
закладів»
Як і в минулі роки, інваріанта складова типового навчального плану
основної школи (1-11 класи) забезпечує реалізацію змісту іншомовної
освіти на рівні Державного стандарту. Предмети та курси за вибором
визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично
допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб
учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення
закладу.
Згідно Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних
закладів II ступеня (Наказ Міністерства освіти і науки України від
29.05.2014 № 664) навчальний заклад отримує право вибору щодо
вивчення другої іноземної мови. Рішення про запровадження вивчення
другої іноземної мови приймається, залежно від умов для такого вивчення,
навчальним закладом самостійно.
Організація літніх мовних таборів
Одним із нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання
дітей мов є створення літніх таборів з іноземних мов. Такі табори
покликані спонукати школярів практично застосовувати знання з мов,
отримані протягом навчального року. У таборах діти матимуть можливість
спілкуватися іноземними мовами та застосовувати їх у різних формах
діяльності (в ігрових та концертних програмах, театральних виставах
тощо). Завдання мовного табору - показати дітям інший, відмінний від
шкільного стиль викладання, де акцент ставиться на практичну частину і
знання, які можна застосувати пізніше і в інших ситуаціях. Це дуже
відрізняється від звичного багатьом батькам теоретичного підходу до
освіти. Саме через таку діяльність діти істотно розширюють свій кругозір
і дізнаються багато нового. Важливо усвідомити, що вивчення іноземних
мов у жодному разі не повинно перетворюватися на продовження
навчального процесу. Основна мета мовних таборів - зацікавити учнів
іноземними мовами та сприяти самостійній підготовці вдома.
Схематично напрямки діяльності мовних літніх таборів можна
розбити на три види: музичний напрямок, проектні роботи, інсценування.
Учні початкових класів потребують розумного співвідношення мовної
практики та розважальних видів діяльності для того, щоб досягти
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грамотного використання мовних структур. Це зумовлено тим, що в цьому
віці діти мають надзвичайну здатність запам'ятовувати нову інформацію,
але абстрактне мислення ще не розвинуте в достатній мірі, що не дозволяє
їм застосовувати вивчене в різних ситуаціях. Саме тому пісні є
надзвичайно цінною частиною навчального процесу з учнями початкових
класів. По-перше, пісні забезпечують активне вживання більшої кількості
мовних структур, ніж будь-який інший вид діяльності. По-друге, в піснях
учні використовують ряд поєднаних речень, у той час як їхня розмовна
практика все ще може триматися на рівні коротких фраз або речень. І
нарешті, тексти пісень, спеціально написаних для використання на уроках
іноземної мови, базуються на повторах, що забезпечує багаторазове
вживання ключових структур.
Практичне навчання або «навчання через проекти» є випробуваним
засобом мотивації дітей, адже, виконуючи проектну роботу, діти роблять
те, що їм природно подобається, і мають змогу уникнути того, що їм не
подобається. Виконання проектної роботи дозволяє учням поєднати
вивчення англійської мови з іншими предметами шкільної програми,
одночасно розвиваючи дитину в цілому — її мислення, уяву, креативність,
навчаючи її соціальних цінностей та вміння працювати самостійно або в
групі. Створюючи та презентуючи кінцевий продукт (плакат, модель,
буклет, журнал, винахід тощо), учні розвивають усі чотири мовленнєві
вміння (говоріння, читання, слухання та письмо), відпрацьовуючи при
цьому вивчений матеріал та вивчаючи нові граматичні структури та
лексичні одиниці так само, як вони вивчали та вивчають рідну мову, - через
досвід. Учні використовують мову як інструмент та мають можливість
відчути, наскільки вона корисна та гнучка. У процесі роботи над проектом
відбувається активізація лексики та граматичних структур, покращення
вимови та інтонації, забезпечується практика усного мовлення та
подолання мовного бар'єру. Учні знайомляться з культурою і літературою
народів світу, у творчій атмосфері підвищується зацікавленість до
вивчення мови та мотивації для подальшого вдосконалення.
Проект має такі переваги: можливість застосовувати в різнорівневих
та різновікових групах – залучати всіх учнів незалежно від рівня (під час
роботи можливо адаптувати сценарій та регулювати ступінь активності
кожного з учасників), дати можливість дітям розкрити свої здібності,
організовувати роботу індивідуально (під час роботи над своїм текстом), у
парах та групах. Проектна робота якнайкраще відповідає формату та
вимогам навчальної діяльності учнів у літніх мовних таборах. Вона є
чудовим інструментом реалізації комунікативного підходу в мотивуючій,
ігровій та змагальній формах, забезпечує активну мовленнєву практику
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кожного учня, розширює світогляд учнів та включає їх в активний діалог
культур.
Методичні рекомендації та практичні матеріали щодо організації та
проведення мовних літніх таборів розміщені на сайтах www.mon.gov.ua та
www.roippo.org.ua у вкладці «Діяльність».
Фахове вдосконалення учителів іноземних мов
Підвищена увага до навчання іноземних мов та очікування високих
результатів учнів по закінченні школи вимагає високого професійного
рівня вчителя. У рамках спільного проекту Міністерства освіти і науки
України та Британської Ради в Україні «Післядипломна педагогічна освіта
вчителів іноземних мов» продовжується робота над розробкою
кваліфікаційної рамки показників фахової майстерності вчителів
іноземних мов. Цей рамковий документ розрахований у першу чергу на
вчителів як дієвий інструмент визначення власного професійного рівня та
чіткого розуміння шляхів безперервного професійного розвитку в
атестаційний та міжатестаційний періоди.
Рамка показників фахової майстерності вчителів також слугуватиме
орієнтиром для адміністрації шкіл, атестаційних комісій різних рівнів для
встановлення відповідності професійної діяльності вчителя певній
категорії.
Рамковий документ складається з шести розділів: Планування уроків;
Розуміння процесу учіння та учнів; Організація класу та навчальної
діяльності; Оцінювання та аналіз навчальних досягнень; Знання предмета;
Безперервний професійний розвиток. Кожний із розділів містить
дескриптори професійної поведінки вчителя та їх показники, які будуть
вимірюватися за відповідною шкалою.
Запровадження рамкового документа сприятиме професійному
розвитку вчителів упродовж усього життя через рефлексію власної фахової
діяльності; долатиме усталені стереотипи щодо ролі вчителя у навчальновиховному процесі як ретранслятора інформації та сприятиме їхньому
усвідомленню власної ролі як організатора процесу навчання, що
зосереджує особливу увагу на учінні та навчальних досягненнях учнів;
заохочуватиме використання інформаційних та комунікаційних
технологій у класі та поза- класній діяльності.
У результаті плідної співпраці МОН України та Британської Ради
створено нові програми для вчителів англійської мови інститутів
післядипломної
педагогічної
освіти.
Програма
рекомендована
Міністерством освіти і науки України, враховує основні українські та
європейські концептуальні документи з мовної освіти та грунтується на
професійних компетентностях вчителів. Вона допомагає їм здобути більш
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високий рівень відповідно до Рамки безперервного професійного розвитку.
Програма заохочує вчителів до створення електронного портфоліо для
підтримки безперервного власного фахового вдосконалення. Е-портфоліо
допомагатиме планувати, аналізувати та оцінювати свій професійний
розвиток. Учителі зможуть презентувати зразки уроків та власних
розробок, досвід упродовж певного відрізку часу, демонструючи в такий
спосіб своє професійне зростання. Е-портфоліо доцільно використовувати
під час атестації як елемент самооцінювання вчителем свого професійного
розвитку.
Програма задовольнить професійні потреби всіх категорій
вчителів англійської мови
завдяки гнучкій, модульній організації
основного курсу та розробленим показникам фахової майстерності,
сприятиме фаховому зростанню, оскільки повністю розроблена
англійською мовою. Рамка показників фахової майстерності вчителів
іноземних мов є наступним кроком до покращення якості іншомовної
освіти в Україні у контексті інтеграції в європейський простір. Подібний
курс готується Гете-Інститутом для німецької мови та Посольством
Франції в Україні для французької мови.
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Кушнерук Руслана Ігорівна, методист кабінету суспільно-гуманітарних
предметів Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ
МОВ У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У зв’язку з інтеграцією України до єдиного європейського освітнього
простору посилюється процес модернізації вітчизняної шкільної освіти в
цілому та іншомовної зокрема. У силу своїх соціальних, пізнавальних і
розвивальних функцій іноземна мова займає особливе місце в системі
сучасної освіти як засіб спілкування, пізнання оточуючого світу та
розширення його кордонів.
Вивчення іноземних мов у 2015-2016 навчальному році буде
здійснюватися за такими навчальними програмами:

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням
іноземних мов. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012;

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх
навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням
іноземних мов. 10-11 класи». – Київ, 2010;

Програми для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням
іноземної мови. Іноземні мови. 5-9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта»,
2013;

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні
мови. 5-7 класи». – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013;

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні
мови. 8-9 класи. – К.; Ірпінь: Перун, 2005;

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга
іноземна мова. 5-11 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.
Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність)
вивчення предметної тематики в рамках навчального року, а лише
вказують на зміст, вивчення котрого є об'єктом тематичного контролю та
оцінювання в рамках семестрового і підсумкового контролю.
Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені
в єдиній системі, в діяльнісній термінології з чітко вираженою кореляцією
між класами.
На сьогодні триває робота з розвантаження навчальних програм для
учнів середньої школи, проте, оскільки вивчення іноземних мов має
наскрізний та цілісний характер, розвантаження програм неможливо
проводити лише у певному віковому сегменті. Саме тому робоча група
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розглядала та вносила певні зміни у навчальні програми для учнів 1-9
класів.
Діяльнісний підхід до іншомовної освіти включає в зміст вивчення не
тільки знання, навички та вміння, а й навчальні стратегії та комунікативні
функції з комунікативно спрямованими завданнями. Важливу роль
відіграватиме така змістова категорія, як ставлення учнів до предмета і до
процесу його вивчення (мотивація). Такий підхід навчить учнів бути
відповідальними за знання, які вони отримують, і розуміти, чому ці знання
важливі для них, та забезпечить використання учнями отриманих знань у
навчальній діяльності. Було прийнято рішення перенести розширену
інформацію краєзнавчого характеру про історію рідного краю з 4 класу до
5 та 6 класів, оскільки для даної вікової категорії навіть рідною мовою ця
інформація відома в дуже обмеженому обсязі та важко очікувати, що вона
може бути опрацьована іноземною мовою. Окрім того, лексика, потрібна
для висвітлення даної теми, і граматичні структури, серед яких дуже
поширені пасивні конструкції, відзначаються підвищеним ступенем
складності й аж ніяк не відповідають рівню A l.
У розвантаженій програмі підкреслюється значення демонстрації
знань, навичок та вмінь у відповідних типових контекстах їх використання
через компетенції, тому важливими вважаються не тільки процеси
засвоєння змісту, методів та форм контролю навчального процесу, а й
оцінювання та показ засвоєного, зрозумілого, побаченого, почутого,
переглянутого.
У центрі уваги буде знаходитись не просто відтворення знань, а
поступове впровадження вагомих типів навчальної діяльності, для яких
розроблено нові стратегії визначення та організації змісту навчальної
діяльності. Вилучено ряд граматичних структур, які не несуть основного
навантаження для відтворення знань, ряд граматичних структур
перенесено до матеріалу інших класів, де вони логічніше поєднані з
тематичним розподілом. Також у певних класах обмежено вивчення цілого
ряду граматичних явищ через вилучення більш складних форм,
перенесення їх до наступних класів.
Визначаючи нові цілі, зміст і методи навчання, програма сприяє
реформі середньої освіти в галузі викладання іноземних мов, ураховуючи
рекомендації Ради Європи. Програма не обмежує самостійності та творчої
ініціативи вчителя, передбачаючи гнучкість у відборі та розподілі
навчального матеріалу відповідно до потреб учнів та обраних засобів
навчання (навчально-методичні комплекти, підручники, посібники, аудіота відеоматеріали тощо).
Робочі навчальні плани на 2015-2016 навчальний рік складаються
згідно з листом Міністерства № 1/9-253 від 22.05.2015 для:
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1-3 класів – за Типовими навчальними планами початкової
школи, затвердженими наказом МОНМС України № 572 від 10.06.2011 р.;

4 класів – за Типовими навчальними планами початкової
школи, затвердженими наказом MOH України № 682 від 29.11.2005 р.;

5-7 класів – за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом
МОНМС України № 409 від 03.04.2012 р., зі змінами, внесеними наказом
MOH України № 664 від 29.05.2014 р.;

8-9 класів – за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом MOH
України № 132 від 23.02.2004 р., зі змінами, внесеними наказом MOH
України № 66 від 05.02.2009 р.;

10-11 класів – за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом
MOH України № 834 від 27.08.2010 р., зі змінами, внесеними наказом
MOH України № 657 від 29.05.2014 р.
Спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих
предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів:

5-7 класи – за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом
МОНМС України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом
MOH України від 29.05.2014 р. № 664 (додаток 8);

8-9 класи – за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом MOH
України від 23.02.2004 .№ 132, зі змінами, внесеними наказом MOH
України від 05.02.2009 р. № 66;

10-11 класи – за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом
MOH України від 27.08.2010 р. № 834, зі змінами, внесеними наказом MOH
України від 29.05.2014 № 657.
Спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов:

1-4 класи – за Типовими навчальними планами початкової
школи, затвердженими наказом МОНМС України від 10.06.2011 р. № 572
(додатки 4-5);

5-7 класи – за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом
МОНМС України від 03.04.2012 р. № 409, зі змінами, внесеними наказом
MOH України 29.05.2014 № 664 (додаток 3);
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8-9 класи – за Типовими навчальними планами
спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом MOH України
від 13.03.2006 р. № 182;

10-11 класи – за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом
MOH України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом MOH
України від 29.05.2014 р. № 657 (додаток 19).
Білінгвальних класів:

5-7 класи – за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом
МОН молодь спорту України від 03.04.2012 р. № 409, зі змінами,
внесеними наказом MOH України від 29.05.2014 № 664;.

8-9 класи – за Типовими навчальними планами,
затвердженими наказом MOH України від 07.07.2009 р. № 626;

10-11 класи – за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом
MOH України від 27.08.2010 р. № 834, зі змінами, внесеними наказом MOH
України від 29.05.2014 р. № 657 (додаток 20).
Варіант Типового навчального плану (з вибором мови навчання, з
вивченням мови національної меншини, з вивченням двох іноземних мов)
навчальний заклад обирає самостійно, залежно від типу закладу, його
спеціалізації, освітніх запитів учнів і їхніх батьків та з урахуванням
кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Адміністрація школи
не може приймати рішення про запровадження чи скасування вивчення
тієї чи іншої іноземної мови одноосібно. Усі пропозиції мають виноситися
на обговорення й узгоджуватися з батьками на батьківських зборах,
рішення яких повинні розглядатися і затверджуватися педагогічною радою
за наявності відповідного кадрового забезпечення.
Як і в минулі роки, інваріанта складова типового навчального плану
основної школи (1-11 класи) забезпечує реалізацію змісту іншомовної
освіти на рівні Державного стандарту.
Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім
навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального
навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня
навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.
Елективні курси з іноземних мов (курси за вибором) – обов’язкові
навчальні предмети, що є засобами забезпечення варіативного компонента
змісту навчання, розширюють і поглиблюють його додатковою профільно
зорієнтованою інформацією, обираються самими учнями відповідно до їх
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інтересів, уподобань і потреб, реалізуються за рахунок шкільного
компонента навчального плану.
Рекомендований перелік основних елективних курсів з іноземних мов
для учнів 10-11 класів профільної школи: «Культура і мистецтво Великої
Британії», «Англійська мова для ділового спілкування», «Завітайте до
України», «Країнознавство: Іспанія, Латинська Америка», «Німецькомовні
країни», «Моя Франція».
У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися
лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф
Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури
затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та
оприлюднюється через «Інформаційний збірник Міністерства освіти і
науки України». Із зазначеним переліком можна ознайомитись на сайті
Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua).
Навчальний зміст підручників укладено відповідно до програми і
представлено розділами, що відповідають тематиці ситуативного
спілкування. Структура кожного підручника є чіткою і послідовною,
відображає специфіку предмета «Іноземна мова», яка полягає в тому, що
провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є не основи наук,
а способи діяльності – навчання різних видів мовленнєвої діяльності:
говоріння, аудіювання, читання, письма.
Засоби навчання є важливим компонентом навчального процесу з
іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах. У методиці
навчання іноземних мов до засобів навчання висуваються певні вимоги.
Так, засоби навчання повинні:

виступати в матеріальній формі і виконувати свою основну
функцію, а саме: бути таким засобом праці, який забезпечує реалізацію
діяльності вчителя і діяльності учня у навчальному процесі з іноземної
мови;

бути орієнтованими на цілі навчання, тобто сприяти
досягненню цілей у процесі навчання іноземної мови;

бути інструментами реалізації методів і прийомів, що
застосовуються у навчально-виховному процесі, та забезпечувати
управління діяльністю вчителя і діяльністю учня;

відповідати сучасним досягненням методики навчання
іноземних мов і забезпечувати реалізацію новітніх технологій навчання
іноземної мови.
Згідно з такими критеріями, як значущість, призначення та
застосування, засоби навчання іноземної мови розподіляються на: основні
й допоміжні; для вчителя і для учня; технічні та нетехнічні. В ідеалі усі
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засоби мають бути представлені в навчально-методичному комплексі
(НМК), за яким проводиться навчання іноземної мови. Таким чином,
HMK і є основним засобом навчання у всій повноті його компонентів:
книга для учня, робочий зошит, книга для вчителя, ayдio-CD, відеозаписи
та електронні засоби навчання.
Оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови
Здійснення контролю забезпечує своєчасне корегування навчального
процесу з метою приведення його до рівня, заданого програмою й
стандартом, що регламентує його вимоги до обов'язкового мінімуму змісту
й рівня підготовки випускників. Ці вимоги містять у собі знання фонетики,
лексики, фразеології, граматики. Зміст навчання іноземної мови містить у
собі чотири види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, письмо і
читання. Для виявлення рівня володіння кожним видом розроблені
відповідні критерії.
Ці види діяльності є основою для реалізації системи контролю над
ходом й якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мови. Учень
із самого початку навчання повинен знати, як буде оцінюватися його
робота, які вимоги в навчанні будуть до нього висуватися. У цьому полягає
й певний стимул до підвищення якості своїх знань.
Основними видами оцінювання з іноземної мови є: поточне,
тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна
атестація.
Основною ланкою в системі контролю в загальноосвітніх навчальних
закладах є поточний контроль, що проводиться систематично з метою
встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів
оволодіння ним та здійснення корегування щодо застосовуваних
технологій навчання.
Основна функція поточного контролю – навчальна. Запитання,
завдання, тести спрямовані на закріплення й повторення вивченого
матеріалу, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною
роботою групи.
Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного
оцінювання. Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не
передбачено. Під час виставлення тематичного бала результати і перевірки
робочих зошитів не враховуються.
Наступною ланкою в системі контролю є семестровий контроль, що
проводиться періодично з метою перевірки рівня засвоєння навчального
матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й підтвердження
результатів поточних балів, отриманих учнями раніше. Семестровий
контроль проводиться двічі на рік. Завдання для проведення семестрового
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контролю складаються на основі програми, охоплюють найбільш
актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються учителем з
урахуванням рівня навченості, що дозволяє реалізувати диференційований
підхід до навчання.
Семестровий контроль проводиться за чотирма видами мовленнєвої
діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). У журналі робиться
такий запис:
5.12.

18.12.

22.12.

25.12.

Контроль

Контроль

Контроль

Контроль

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письма

Варто зауважити, що «Контроль» не є контрольною роботою і може
бути комплексним та проводитись у формі тестування.
Оцінка за семестр ставиться на основі тематичного оцінювання та
оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності (семестрового
контролю).
Під час перевірки робіт з іноземної мови в початковій школі (1-4
класи) вчитель виправляє помилки, зазначаючи при цьому правильний
варіант слова, виразу тощо. Зошити, в яких виконуються навчальні класні
та домашні роботи, перевіряються після кожного уроку в усіх учнів з
виставленням оцінок.
У 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.
У 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але
з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялися роботи всіх
учнів.
Словники перевіряються один раз у семестр. Учитель виправляє
помилки і ставить підпис та дату перевірки.
Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу записи в
журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково
допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення
предмета.
Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.
Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002
№ 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу учнів
поділяють на групи (з 8-10 учнів у кожній, але не більше 3 груп); при
вивченні іноземної, що не є мовою навчання, а вивчається як предмет, –
клас чисельністю понад 27 учнів поділяють на 2 групи.
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Самооцінювання є невід'ємним умінням сучасної людини в процесі
пізнання і самопізнання та альтернативним способом оцінки досягнень
учнів. Найважливішою метою самооцінювання є підвищення учнівської
здатності до саморефлексії, що сприяє зростанню питомої ваги
самостійності в організації процесу навчання (самонавчання). Одним з
найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність
до самооцінювання в іншомовному навчанні, є Європейське мовне
портфоліо. Завдяки Європейському мовному портфоліо спрощується
процедура впровадження європейських стандартів оцінювання учнів, в
тому числі під час формуючого чи підсумкового тестування, які
здійснюються
за
допомогою
дескрипторів
відповідно
до
Загальноєвропейських рівневих стандартів.
Результатом проекту Ради Європи «Європейське мовне портфоліо» в
Україні стало створення українських версій цього інструменту для різних
вікових
категорій
учнів
загальноосвітніх
шкіл,
пілотування
експериментальних версій на майданчиках п'ятьох областей України,
упродовж якого вдосконалювались запропоновані версії, розроблялись
шляхи впровадження методології портфоліо в іншомовне навчання
українських учнів.
Сьогодні доступні версії для учнів, які вивчають англійську, німецьку
і французьку мови, а також методичний посібник для методистів і вчителів.
Ці видання знаходяться в широкому доступі в мережі Інтернет за такими
посиланнями.
Методичний посібник для вчителів портфоліо можна знайти за
посиланням:
http://www.libra-terra.com.ua/metodychna-literatura/il-metoducnaliteratura/92-metoducna-emp-portfolio.htmI.
Ознайомитися з версією «Європейського мовного порт фоліо» для
школярів 7-12 років і скопіювати її можна за посиланням:
http://www.libra-terra.com.ua/insha-navchalna-literatura/12-other
literatura/141-other-literatura-portfol io-7-12.html; для школярів 12-17 років –
за посиланням: http://www.libra-terra.com.ua/insha-navchalna-iiteratura/]2other-Iiteratura/126~other-literatura-portfolio-12-37.html.
З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення
іноземних мов зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної
освіти, більш детально ознайомитися з основними положеннями цього
документа можна на сайтах: http://www.coe.int та www.britishcouncil.org.ua;
www.goethe.de/kiev
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ НА ОСНОВІ
ПРЕДМЕТА «ІНОЗЕМНА МОВА»
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Комунікативна спрямованість предмета «Іноземні мови» надає
вчителю широкі можливості у вихованні громадянської позиції,
патріотизму, високих моральних якостей особистості. На особистісному
рівні патріотизм виступає як важлива стійка характеристика людини, що
виражається в її світогляді, моральних ідеалах, нормах поведінки.
Розвиток патріотичних якостей учня засобами іноземної мови враховує
особливості вікового періоду і передбачає різні його етапи. Ученими
доведено, що в 6-7 років дитина отримує перші відомості про етнічну
приналежність, а у 8-9 років – уже чітко ідентифікує себе зі своєю
етнічною групою на основі національності батьків, місця проживання,
рідної мови, культури тощо. Приблизно в цей час пробуджуються
національні почуття, а в 10-11 років національна самосвідомість
формується вже в повному обсязі. Зрозуміло, що ці періоди життя діти
перебувають у шкільних закладах освіти, від змісту навчання та виховання
яких залежить формування таких національних рис, як патріотизм,
громадянськість, національна свідомість. Зародження і розвиток цих
почуттів у школярів визначає майбутнє всієї української нації та
Української держави.
Початкова школа. Патріотизм зароджується разом із
формуванням родинних почуттів до своєї сім'ї, матері, батька, бабусі,
дідуся, родичів. Провідною темою у вивченні іноземної мови в початковій
школі є, безумовно, тема «Сім'я», упродовж якої учні розповідають про
своїх найближчих людей і родинне коло. Під час вивчення матеріалу з теми
«Свята і традиції» молодших школярів ознайомлять з елементами
культури країни, мова якої вивчається. Але будь-які знання, що
набуваються за допомогою іноземної мови, сприймаються тільки через
призму знань, сформованих у процесі оволодіння рідною культурою.
Тому, ознайомлюючись із святковими традиціями зарубіжних ровесників,
учні насамперед вчаться обговорювати сімейні традиції, святкування у
власній родині, дитячому колективі, в якому перебувають. При вивченні
теми «Помешкання» (4 клас) варто звернути увагу учнів на будинки в
українському стилі сільської місцевості, що викликає почуття трепетної
поваги до домівок батьків і дідів. При вивченні теми «Погода» школярам
можна дати завдання намалювати карту України і порівняти погоду з
мовою країни, яка вивчається.
Середня школа. Виховання любові до своєї малої батьківщини – села,
міста, учнівського колективу, місцевих традицій, до історії.
В основній школі учні досягають такого рівня володіння мовою, коли
стає можливим діалог із зарубіжними ровесниками завдяки інтернетзасобам чи проектній діяльності, під час яких відбувається
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самоідентифікація маленького українця. Матеріал навчально-методичного
забезпечення сприяє розумінню важливості розвитку вміння
співпрацювати і контактувати із представниками інших країн. В основній
школі відбувається формування навичок та умінь школярів розповідати
про своїх друзів, рідне місто, село, країну, національні свята, столицю своєї
Батьківщини, надавати інформацію про основні пам'ятки культури,
особливості вітчизняної шкільної освіти тощо. Широко застосовуються
драматизації, пошуково-ігрові завдання, вікторини, конкурси тощо.
Для учнів середньої школи завдання стають складнішими і відповіді
на питання, вимагають певної аргументації. Тому при вивченні теми
«Подорож» учням можна запропонувати екскурсії у фортецю Хотин,
подорож у Карпати. При вивченні теми «Україна» учні повинні
презентувати столицю з метою заохотити іноземних туристів приїхати до
Києва. У цьому ж розділі учні вивчають матеріал про Україну та її
історичні й пам’ятні місця, описують світлини мальовничих куточків
нашої Батьківщини. Виховують почуття патріотизму матеріали про
народні свята (Різдво в Україні, колядки, щедрівки, фото з державною
символікою під час святкування Дня Незалежності).
У 6-му класі слід звернути увагу на розповіді про відомих сучасних
українських співаків (Руслана, Олег Скрипка, Славко Вакарчук); на
особливості відпочинку в Карпатах; на тему місто Київ, вулиця
Грушевського, Європейська площа, Володимирська Гірка, легенда про
заснування м. Києва, карта столиці України.
У 7 класі варто більш широко висвітлити теми «Подорож» (діалоги
про Україну), «Дозвілля», «Туризм»; додати тексти про переваги зеленого
туризму в Карпатах та про національні парки України.
У 8 класі в темі «Місто» учням варто запропонувати розповідь про 7
чудес України та проаналізувати фото Кам’янець-Подільського чи фортеці
Хотин; розповісти про народні звичаї та традиції, характерні для певного
регіону; бажано організувати дискусійний клуб на тему «Що ви можете
запропонувати місцевій владі, щоб відродити древні традиції наших
предків, символи України».
Старша школа. Формування власне патріотизму, виховання любові
до України як своєї Батьківщини. Розвиток уміння репрезентувати свою
країну у світі, культуру і побут свого народу, святкові обряди і культурні
цінності, національні особливості та реалії життя в спілкуванні із
зарубіжними ровесниками та гостями набувається засобами активізації
отриманих у попередні роки навичок та вмінь за допомогою рольових ігор,
творчих проектів, організації молодіжних конференцій, змагань,
культурних заходів тощо. У навчально-методичному забезпеченні з
іноземної мови для цього етапу є чимало культуро-країнознавчого
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матеріалу та завдань, що передбачають використання інтерактивних
технологій, спрямованих на практичне застосування українознавчої
інформації, проведення соціокультурних паралелей, виховання відчуття
себе майбутніми громадянами своєї країни, рівноправними партнерами
інших європейських країн, покликаних розвивати свою Батьківщину і
збагачувати скарбницю світової цивілізації.
Отже, оновлення змісту навчання іноземної мови у загальноосвітніх
навчальних закладах пов'язується із деякими змінами в стратегічних
напрямах розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти. Ефективне
навчання іноземних мов потребує від учителя досконалого володіння
мовою, а також професійної майстерності в організації навчальної
діяльності учнів з оволодіння іншомовною діяльністю. На сьогодні
пріоритетними є ті концепції чи системи навчання іноземним мовам, котрі
реалізують особистісно зорієнтований, діяльнісний комунікативнокогнітивний і соціокультурний підходи до вивчення іноземних мов.

«Круглий стіл» із теми «Міжнародна співпраця як важливий фактор
реформування іншомовної освіти».
Степанова Олена Євгенівна, методист Костопільського районного
методичного кабінету.
Співпраця з міжнародними організаціями
як один із шляхів реформування іншомовної освіти
Розуміння іноземної мови як чинника міжнародного спілкування стимулює пошук нових підходів в організації процесу навчання іноземних
мов, який забезпечуватиме пізнання учнями нової культури. Зростання
освітнього, виховного і розвивального значень іноземних мов у житті
суспільства і кожної людини, а також наявність багатомовного і
полікультурного середовища в усіх європейських країнах продукували
ідею розширення індивідуального мовного досвіду особистості. Втілення
цього напряму у практику іншомовної освіти відбувається у межах
розроблення нових підходів, визнаних на міжнародному та державному
рівнях, одним із яких є співпраця з міжнародними організаціями.
Відділ освіти Костопільської районної державної адміністрації сприяє
налагодженню співробітництва загальноосвітніх закладів району із
міжнародними інституціями. Так, у період із 2002 року у Костопільській
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загальноосвітній школі-комплексі I-III ступенів №6 в рамках проекту
«Викладання англійської мови як іноземної», ініційованого Корпусом
Миру США в Україні, до навчально-виховного процесу з предмета було
залучено чотирьох волонтерів даної організації. Завдяки отриманому SPAгранту Корпусу Миру США в Україні, фінансуванню відділу освіти та
підтримці батьківської громади у закладі створено ресурсний центр для
учнів та вчителів району з питань формування громадянськості як
інтегративної риси особистості засобами англійської мови. Співпраця з
волонтерами сприяє підвищенню якості викладання англійської мови та
ефективності організації позакласної роботи, є потужним джерелом
мотивації до оволодіння учнями іноземною мовою.
Інтегрування України в світовий простір вимагає від учителя
іноземної мови постійного підвищення рівня свої професійної
компетентності. Реалізації цієї мети сприяє участь педагогів у програмах
обміну та стажування. Двоє учителів Костопільської загальноосвітньої
школи-комплексу I-III ступенів №6 Степанова О.Є. та Вербецька Л.М.
стали переможцями міжнародної програми «За досягнення у викладанні
англійської мови та американського країнознавства» TEA і пройшли
навчання у державних університетах штатів Монтана та Юта відповідно.
Упровадженню новітніх технологій у навчально-виховний процес
сприяє участь учителів у Всеукраїнських щорічних конференціях та літніх
мовних школах, що проводить міжнародна асоціація учителів англійської
мови TESOL. Метою організації є розповсюдження інформації про мову
навчання, обмін ідеями, ресурсами, проведення семінарів та конференцій,
організація тренінгів для підготовки кадрів, заохочення співробітництва і
взаємної підтримки серед викладачів англійської мови. Із 2006 року в
районі діє осередок цієї організації. За даний період 20 учителів взяли
участь у чергових Всеукраїнських конференціях із питань оптимізації та
підвищення ефективності вивчення англійської мови. Учасники
конференцій отримали сертифікати відповідного зразка. У липні 2013 року
один учитель взяв участь у роботі літньої мовної школи в Севастополі.
Учителі англійської мови співпрацюють із Британською Радою в
Україні. Дана організація проводить різноманітні курси, які сприяють
кар'єрному становленню, стажуванню за кордоном із отриманням
міжнародних дипломів. Учителі англійської мови району беруть участь у
тренінгах, вебінарах, проходять он-лайн курси. Нині кожний
загальноосвітній навчальний заклад району користується пакетом
методичних та відеоматеріалів, наданим Британською Радою.
У травні 2014 року Костопільська ЗОШК І-ІІІ ступенів №6 була
зареєстрована учасником міжнародної платформи «E-twinning+» для
пошуку шкіл партнерів за кордоном. У листопаді- грудні 2014 року
109

представники адміністрації школи Магрело М. М. та Андрійчук О. М.,
вчителі англійської мови Вербецька Л.М. та Степанова О.Є. відвідали
щорічну підсумкову зустріч представників шкіл-учасників Е-twinning Plus,
на якій були нагороджені переможці конкурсу проектів та відзначені
найкращі проекти за участю українських шкіл. Проект «Sudoku and
Languages – Intelligent Entertainment», учасниками якого є представники
шкіл із Італії, Польщі, Греції, Іспанії, а також Костопільської ЗОШК І-ІІІ
ступенів №6 отримав відзнаку.
Сучасна парадигма освіти ставить у центр освітньої діяльності
особистість здатну до саморозвитку та усвідомлення своєї ролі в
суспільстві. Оптимальні умови для реалізації цього завдання
забезпечуються залученням учнів до участі у роботі щорічних мовних
таборів.
Дозвілля як частина вільного часу, залучає молодь своєю
нерегламентованістю і добровільністю вибору його різних форм,
демократичністю, емоційною насиченістю, можливістю поєднати в ньому
фізичну й інтелектуальну діяльність, спрямовану на вдосконалення
навичок володіння іноземною мовою. Для значної частини молодих людей
соціальні інститути дозвілля такі як літні мовні табори є основними
джерелами соціально-культурної інтеграції спрямованими на особисту
самореалізацію. У червні 2015 року у 16 школах Костопільського району
працювали літні мовні табори, до роботи яких було залучено студентів
волонтерів та учнів волонтерів. Загалом 294 учня взяли участь у роботі
літніх мовних таборів. Найцікавішими формами роботи для них виявились
міні олімпійські ігри, гра «Пошук скарбів», екскурсії в кінотеатр, конкурс
караоке, дискотека, робота в арт-кафе, створення відеофільмів, шоу
талантів, квест, вікторини, віртуальні подорожі, турніри настільних ігор,
драматичні вистави, дискусії, робота в творчій лабораторії, аукціониярмарки виробів, виготовлених власними руками, тренінгові заняття,
проектна робота, рольові ігри, диспути, віртуальні подорожі, екскурсії,
спортивні змагання, квести, вікторини, вебінари та відео конференції з
носіями мови.
Молодіжний англомовний форум CACTUS розвиває навички
успішної соціалізації. Адже, саме тут молоді люди активно вчаться
займатися громадською діяльністю, самостійно розробляти соціальні
проекти для вирішення проблем свого міста чи суспільства загалом і
обмінятися досвідом проведення таких програм у світі. Програму
проведення молодіжного форуму фінансує Фонд демократії при
Посольстві США.
Всі проекти, які створюють учасники CACTUSу, є абсолютно
аполітичними й спрямовані на допомогу незахищеним верствам
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населення, розв’язання екологічних проблем тощо. Участь у форумі
допомагає молодим людям творчо реалізувати здібності, розвинути
лідерські якості та самостійно втілювати власні проекти.
Так, у 2013 році четверо учнів Костопільської загальноосвітньої
школи-комплексу І-ІІІ ступенів №6 реалізували проект ''Don’t let them go!''
що в перекладі означає ''Не відпускайте їх!'' За цю актуальну ідею, учні
отримали грант. Загалом, проект включає в себе допомогу ветеранам
Костопільщини та організацію спеціальних семінарів для молодших
школярів. Учасники проекту намагались допомагати ветеранам не тільки
словом, а й ділом. Зустрічі проходили в теплій атмосфері захопливих
історій та спільної праці. Ми не повинні забувати справжніх героїв.
Звичайно, їх героїчне минуле вже пройшло, і часи забуття впевнено
крокують, але історія нагадує про себе. Адже той, хто не знає свого
минулого, не заслуговує на своє майбутнє і сьогодні тисячі свідомих
українців захищають кордони нашої держави на сході.
У 2014 році на CACTUSі Рівненщина була представлена 5 учасниками.
Ядро групи склали учні нашого навчального закладу, до яких приєднався
учень Здовбицької загальноосвітньої школи Здолбунівського району. Разом
вони втілили проект для дітей з вадами руху, спрямований на їх соціальну
адаптацію.
В Україні молодіжний форум набирає обертів. Участь у даних
проектах все більше мотивує учнів нашої школи виявляти готовність до
участі у проектах соціального спрямування.
Завдяки мотивації до саморозвитку та участі у громадських проектах
наступним етапом саморозвитку учнів стає підготовка та участь у
відбіркових турах Програми Обміну Майбутніх Лідерів.
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) - це програма для учнів
загальноосвітніх шкіл десяти країн співдружності незалежних держав
(СНД) - Євразії, яка фінансується урядом Сполучених Штатів. Програма
надає школярам стипендії, які дають їм змогу подорожувати до
Сполучених Штатів, навчатися в американській школі протягом одного
академічного року і проживати в американській родині.
Метою програми є популяризація української культури та цінностей в
американському суспільстві та пізнання американського способу життя та
системи освіти, програма спрямована на розвиток лідерських якостей
учасників та готовності до соціалізації та використання отриманих
навичок для покращення життя місцевих українських громад. Яскравим
прикладом стали дев’ятеро фіналістів програми, які гідно представили
Костопільську загальнооствітню школу-комплекс І-ІІІ ступенів №6.
Завдяки їм про Костопільщину дізнались у 8 штатах американської
держави. Перемога у даній програмі не була випадковою для кожного з
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них, адже вони отримавши поштовх до саморозвитку, стали взірцем для
молоді, яка шукає шляхи для саморозвитку та самореалізації у своїй країні.
А також всі вони дотримуються принципу, що завжди потрібно бути
готовим використати можливості, які з’являються, для того, щоби
розвиватись далі та прагнути більшого.

СЕКЦІЯ 2.7. МАТЕМАТИКА, ФІЗИКА, ІНФОРМАТИКА
Трофімчук Анатолій Борисович, завідувач кабінету природничоматематичних предметів, технологій Рівненського ОІППО
Сучасні методики навчання предметів, розроблення методичних
рекомендацій щодо їх застосування
Відповідно до завдань Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти навчання природничо-математичних предметів
передбачає компетентнісний, діяльнісний та особистісно зорієнтований
підхід.
З цією метою працівники інституту особливу увагу приділяли як
впровадженню сучасних методик навчання, зокрема проектної методики,
методики використання інформаційно-комунікаційних технологій, так і
традиційних методик навчання фізики, біології, математики тощо
Ними здійснено науково-методичний супровід діяльності педагогів
області, які викладають економіку та технології і взяли участь в
українсько-польському проекті «Шкільна академія підприємництва 2» та
«Уроки з підприємницьким тлом». Метою цих проектів є формування
компетентності «підприємливість та ініціативність» на додаткових
заняттях та уроках в рамках різних предметів.
У межах зазначеного проекту здійснено координацію діяльності
вчителів економіки та трудового навчання щодо розробки конспектів
уроків, виховних заходів. Проведено апробацію запропонованих
поурочних планів. Кращі зразки навчальних занять видрукувано в
польсько- українському посібнику «Уроки з підприємницьким тлом».
Методика проведення мультимедійного уроку описана методистом з
географії Лисом Юрієм Володимировичем у статті «Використання
інформаційно-компютерних технологій під час вивчення географії», яка
надрукована у Всеукраїнському журналі «Географія та економіка в рідній
школі» (№5, 2015р., с.2-4). На Всеукраїнській інтерактивній конференції
112

«Сучасні підходи до створення та використання мультимедійних
програмних засобів у навчальному процесі ЗНЗ» ним був презентований
досвід із впровадження даної методики.
Методика використання шкільного географічного майданчика для
забезпечення практичного спрямування шкільної географічної освіти –
один з напрямків, який координується Юрієм Володимировичем. Ним
видано методичний посібник «Організація навчально-дослідницької
роботи учнів на шкільному географічному майданчику», опублікована
стаття «Роль географічного комплексу ЗНЗ у забезпеченні практичної
спрямованості шкільної географії». Газета «Географія. Краєзнавство.
Туризм.».
Методика реалізації компетентнісного підходу до навчання географії
– ключова тема «круглого столу» для слухачів курсів учителів географії.
За наслідками його проведення були розроблені методичні рекомендації
«Умови реалізації компетентнісного підходу з географії».
Науково-методичний супровід діяльності учителя щодо використання
даних методик здійснюється і методистами математики.
Так було
проведено майстер-клас з теми: «Компетентісно-орієнтований підхід на
уроках математики в 6 класі як складова модернізації навчально-виховного
процесу».
Практичний досвід із упровадження нових методик, технологій, форм
роботи презентується під час роботи авторських творчих майстерень
учителів математики, біології, хімії, в яких ключовими є методики
застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках.
Методичні рекомендації щодо впровадження даної методики розміщено в
обласних спільнотах вчителів та на сайті РОІППО.
Тренінгова методика організації навчально-виховних занять є однією
із найбільш ефективних методик, яка забезпечує виконання поставлених
цілей предмету «основи здоров'я». З цією метою методистом проведено
низку тренінгів «Методика упровадження превентивного курсу
«Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу»
Із метою підготовки вчителя фізики до роботи в сучасних умовах
працювала лабораторія проблем методики викладання фізики
У лабораторії функціонувала секція «Методика і методи
розв’язування фізичних задач». Узагальненим результатом роботи секції є
серія навчальних посібників «Методи розв'язування фізичних задач»
(Харківська вид. група «Основа».
У лабораторії працювали також секції «Моніторинг навчальних
досягнень учнів та методика проведення контролю знань» і "Методика
проведення дослідницької та експериментальної роботи на уроках фізики".
Результатом роботи секцій є розроблені навчально-методичні посібники
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«Завдання для тематичного контролю з фізики 7-11 клас», які схвалені для
використання у навчальному процесі МОН України».
Практичний
досвід
упровадження
методики
проведення
демонстраційного експерименту на уроках фізики було презентовано під
час засідань авторської творчої майстерні під керівництвом Заслуженного
вчителя України Левшенюка Ярослава Філімоновича. Результатом даної
роботи є два спецвипуски «Фізика для фізиків» № 8 «Демонстрацйний
експеримент на уроках фізики у 10-11 класах» та № 10 «Експериментальні
задачі на уроках фізики».
Методичний супровід використання сучасних методик навчання
предметів у навчальних закладах є ключовим у діяльності методиста і
надалі сприятиме вдосконаленню змісту сучасної освіти.

Мельник Ганна Максимівна, методист кабінету природничоматематичних предметів, технологій Рівненського ОІППО
Науково-методичний супровід діяльності вчителя математики як
конкурентноспроможного фахівця
Серед актуальних завдань, затверджених Державним стандартом
базової і повної загальної середньої освіти (від 23 листопада 2011 р. №
1392), – формування у випускників шкіл мотивів для подальшого
навчання, безперервної освіти впродовж життя; прагнення до ефективної
трудової діяльності, побудови кар’єри; здатності до соціальної адаптації в
суспільстві, прояву активної життєвої позиції; налаштування на пошук
сенсу життя через самоусвідомлення та самореалізацію, і, що на сьогодні є
головним, – на успішність молодої людини в глобалізованому суспільстві.
Усе це обумовлює необхідність суттєвих змін у змісті шкільної освіти,
формах і методах навчання та виховання.
Державні освітні стандарти визначають не лише вимоги до якості
підготовки учня, а й вимоги до кадрових умов реалізації освітніх програм.
На порядок денний серед основних завдань вийшли підготовка та
становлення сучасного педагога, наділеного такими професійними
компетентностями, що забезпечують високий рівень та результативність
педагогічної діяльності.
Особливі вимоги у світовій педагогіці приділяють післядипломній
освіті, яка вважається найбільш гнучкою складовою процесу фахового
зростання людини, і яка має безпосередній двосторонній зв’язок з
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практикою. Серед багатьох завдань пріоритетним вбачається посилення
зорієнтованості на запити конкретних навчальних закладів і самих
педагогічних працівників на оволодіння та втілення інновацій.
Науково-методичне забезпечення інноваційної державної освітньої
політики є основним призначенням сучасної методичної служби. З цієї
позиції вона має виконувати не тільки традиційні функції (освітню,
інформаційну, консультативну), а й нові (дослідницьку, проектувальну,
експертну). Важливими при цьому стають питання розвитку потреб
вчителя щодо професійного вдосконалення, вибору доцільної організації
моделі цього процесу. Сучасному вчителю необхідні гнучкість і
нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов
життя, а це можливо лише за умови високого рівня професійної
компетентності, наявності розвинених професійних здібностей. В
Державній національній програмі «Освіта» наголошується, що один із
головних шляхів реформування освіти полягає в необхідності «підготовки
нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їхнього професійного та
загальнокультурного рівня».
Підвищення рівня освіченості педагогів, виховання соціально
адаптованої, відповідальної та стратегічно мислячої особистості є
основною метою освіти для сталого розвитку. Тому держава і суспільство
підвищили вимоги до педагогічних працівників щодо застосування ними
інноваційних педагогічних технологій та методик, реалізації принципів
індивідуалізації, диференціації, інтеграції навчання з практичною
діяльністю. Тож стає очевидним, що сучасній школі потрібні
висококваліфіковані педагоги, які постійно шукають найефективніші
шляхи і засоби навчання, виховання й формування громадян, тобто
конкурентноспроможні фахівці. Такі вчителі повинні прогнозувати
динаміку навчальних досягнень учнів, проводити майстер-класи,
використовувати ІКТ, брати участь у професійних конкурсах, підвищувати
кваліфікацію не залежно від віку, втілювати педагогічне новаторство.
Завдання методичного працівника по формуванню такого вчителя:
 підвищення рівня науково-теоретичної, методичної та психологопедагогічної підготовки вчителів;
 модернізація
освітнього
процесу
через
використання
інформаційно-комунікаційних, особистісно зорієнтованих технологій;
 допомога вчителям у розвитку, удосконаленні та підвищенні
професійно-педагогічної компетентності;
 активізація творчого потенціалу;
 формування здатності до швидкої адаптації в мінливих умовах.
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Конкурентоспроможний вчитель – це соціально-активний вчитель, він
взаємодіє з батьками і дітьми, які є повноправними учасниками
навчального процесу. З однієї сторони вчитель виконує соціальне
замовлення батьків, з іншої – держави. Вчитель – це актор, режисер,
менеджер, аналітик і психолог.
Сучасний вчитель математики володіє надзвичайними потенційними
можливостями впливати на світогляд і моральність учнів. Основними
технологіями формування сучасного конкурентоспроможного вчителя є:
 технологія саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації,
підвищення професійно-фахового та індивідуально-особистісного рівня
впродовж всієї педагогічної діяльності та всього життя;
 технологія методичної мобільності і оновленого способу
мислення;
 технологія системного застосування компетентнісних, особистісно
зорієнтованих технологій у навчально-виховному процесі;
 технологія інноваційності та вміння адаптуватися у сучасному
освітньому просторі;
 технологія критичного мислення;
 технологія формування системи цінностей з урахуванням
особистих запитів, орієнтацій учнів.
Формуванню конкурентоспроможності вчителя математики сприяють
певні характерологічні риси: воля, прагматичність у діях, націленість на
успіх, швидкість реакції, рішучість, прогностичні здібності, уміння
приймати нестандартні рішення, а також сміливість, популярність у
колективі. Важливою при цьому є і володіння педагогічною культурою. Ці
якості спрямовані на розвиток у кожного члена колективу почуття
співучасті у досягненні високих результатів, виховання командного духу,
створення професійної команди, націленої на досягнення поставленої
мети.
Як засвідчують дослідження фахівців і опитування батьків та учнів
сьогодні конкурентноспроможним вчителем може бути такий, який:
 не просто дає міцні знання, але і вчить застосовувати ці знання на
практиці;
 здатний до формування у вихованців належного рівня соціальної
зрілості, життєтворчості, до створення умов для розкриття потенціалу
самопізнання, саморегуляції, інтеграції до соціокультурного простору,
здатного
виконувати
роль
т’ютора
–
тієї
людини,
що
забезпечує педагогічний супровід;
 не лише передає учням знання та вміння, а той, у кого дитина
вчиться жити;
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 забезпечує наступність навчання і виховання;
 піклується про здоров’я своїх вихованців, використовує в своїй
роботі здоров’язберігаючі технології;
 створює комфортні умови під час навчального процесу, за яких
кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність;
 забезпечує особистісно зорієнтований підхід у навчанні й
вихованні та можливість розкриття здібностей кожної дитини;
 готує учнів до повноцінного життя у європейському просторі;
 здатний до щоденного самовдосконалення;
 здатний до розробки навчальних та соціально-значущих програм,
дослідник і наставник;
 повинен займати активну громадську позицію, щоб бути
справжнім прикладом для вихованців.
Аналізуючи професійно-педагогічну діяльність вчителів математики
за останні роки приходимо до висновку, що ті чесноти, які були необхідні
людині раніше, не завжди дозволяють їй адаптуватися до сьогодення.
Потрібні не просто знання, а прагнення до нових знань, цілеспрямованість
в їх отриманні та використанні; необхідна не просто виконавська
дисципліна, а вміння працювати в команді, проявляти толерантність
стосовно міркувань і думок інших осіб. Необхідними стають
компетентність у розв’язуванні проблем (визначення проблеми, її аналіз,
синтез), гнучкість у використанні знань у нових умовах, спритність і
впевненість під час зустрічі з відкритими проблемами, що мають декілька
варіантів розв’язання з несподіваними результатами. Важливими стали
вміння працювати з різними джерелами інформації, зокрема іноземними та
електронними (для цього необхідне знання комп’ютера та хоча б однієї
іноземної мови), критично аналізувати ці джерела перед використанням.
Щоб підвищувати рівень педагогічної майстерності вчителя, підняти
рівень його інтелекту, навчити переосмислювати сучасні процеси,
допомогти в саморозвитку, самовдосконаленні та самореалізації потрібно
модернізувати науково-методичну роботу.
Формування
конкурентоспроможності
вчителя
математики
відбувається у три етапи відповідно досвіду професійної діяльності.
Перший етап – оволодіння основами професії – визначається набуттям
учителем елементарного педагогічного досвіду. На цьому етапі
відбувається підготовка майбутнього вчителя до професійної діяльності у
навчальному закладі (педагогічному коледжі або виші), а також процес
професійної ідентифікації (впродовж 1–3 років роботи). Саме за цей період
молодий фахівець визнає або відкидає для себе педагогічне покликання.
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Другий етап – досягнення рівня педагогічної майстерності –
становить шлях учителя до його перших професійних результатів, які
виявляються у фаховому та виховному аспектах. На цьому етапі
відбувається набуття вчителем досвіду
Третій етап – презентація особистого педагогічного досвіду –
визначається готовністю та бажанням учителя-майстра навчати інших
учителів тому, у чому він виявився успішним. На цьому етапі
конкурентоспроможність педагога і виявляється у презентації його сильної
сторони педагогічної діяльності. Важливою є соціальна аудиторія, якій
вчитель-майстер презентує свій досвід, це може бути як спільнота молодих
учителів без досвіду (або з малим досвідом) роботи в школі, так і
професійне товариство досвідчених учителів (методичне об'єднання, курси
підвищення кваліфікації тощо), які зацікавлені не стільки у навчанні,
скільки у розширенні власного досвіду, ознайомленні з новими
тенденціями фахової реалізації.
Педагогічні інновації, як і будь-які інші нововведення, зумовлюють
необхідність поєднання інноваційних програм з наявними державними
навчальними програмами, співіснування різних педагогічних концепцій.
Окрім того, інновації потребують принципово нових методичних
розробок, нових якостей педагогічного новаторства. Саме тому, важливою
рушійної силою є готовність вчителя до інноваційної професійної
діяльності. Формування конкурентоспроможного вчителя математики,
його готовності до інноваційної діяльності можна визначити як
особистісний стан мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної
діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення
педагогічних цілей, здатності до творчості та рефлексії.
Формування
вчителя
як
конкурентоспроможного
фахівця
забезпечується наступними педагогічними умовами:
 наявність позитивної мотивації щодо розроблення інноваційної
технології навчання і спрямованість вчителя на інноваційну діяльність,
тобто розуміння необхідності використання інноваційних ідей, методів та
технологій навчання, прагнення досягти успіху в інноваційній діяльності
тощо;
 внутрішнє бажання вчителя до розроблення і впровадження
інноваційних технологій навчання (професійна компетентність педагога
щодо розуміння теоретичних і дидактичних засад педагогічної інноватики,
практичної реалізації її завдань та ін.);
 урахування інноваційного потенціалу навчально-виховного
закладу (наявність відповідної матеріальної і навчально-методичної бази,
відображення засадничих ідей щодо використання педагогічних інновацій
у методиці викладання навчальних дисциплін, підготовленість учнів до
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вивчення навчального предмета з використанням інноваційної технології
навчання тощо);
 чітке цілепокладання і планування щодо впровадження
запропонованої моделі (розроблення навчальної програми, підготовка
блоку практичних завдань, вибір методів, прийомів, засобів і форм
організації навчання, вибір форм, методів і видів контролю, передбачення
видів діяльності учнів, організація самостійної роботи учнів та ін.);
 моделювання інноваційного середовища у процесі вивчення
навчальних предметів (дотримання вимог щодо впровадження
інноваційної технології з урахуванням специфіки предмета, класу, ступеня
школи, учнівського колективу, індивідуальних особливостей учнів,
залучення їх до активної діяльності в умовах інноваційного навчання та
ін.);
 аналіз і коригування моделі інноваційної технології навчання.
Важливою умовою і провідним фактором успішності процесу
формування вчителя математики як конкурентоспроможного фахівця є
безперервна освіта, оскільки вона, по-перше, відповідає потребам і
закономірностям розвитку інформаційного суспільства і є фактором
формування, розвитку і постійного забезпечення сукупної культури
педагога, а по-друге, вона адекватна специфіці педагогічної діяльності,
ролі і місцю особистості вчителя-дослідника, новатора у педагогічному
процесі, що передбачає безперервне збагачення професійно-значущих
дослідницьких якостей.
У схемі представлено зміст конкурентоспроможності сучасного
вчителя відповідно його залученню до інноваційної діяльності.
Формування вчителя математики як конкурентоспроможного фахівця
– це формування вчителя як особистості, що здатна брати на себе
відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є
найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учительдослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію
навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має
сформовані ціннісно-смислове ставлення, гнучке професійне мислення,
розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової
інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом
рефлексії. Педагог повинен бути здатний вкласти ''частину своїх духовних
сил в іншу людину, зробити її кращою, бачити у ній як у дзеркалі себе, свої
моральні риси, творчі здібності, майстерність''. Кожен учитель повинен
прагнути
стати
конкурентоспроможним,
висококваліфікованим
спеціалістом, який має унікальні професійні знання, природні здібності,
учителем, який довів до високого рівня свою педагогічну майстерність,
який прагне і досягає успіху.
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Тимощук Оксана Петрівна, методист кабінету інформатики,
інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційного навчання
Рівненського ОІППО
Методичний супровід вивчення курсу «Інформатика»
в початковій школі
У 2015-2016 навчальному році відповідно до Державного стандарту
початкової загальної освіти учні 4 класів завершуватимуть вивчення
пропедевтичного курсу «Інформатика», метою якого є формування в учнів
початкової
школи
інформаційно-комунікаційної
та
ключових
компетентностей із метою реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації
в суспільстві.
Навчальний предмет «Інформатика» у 4 класах викладатиметься за
програмою «Сходинки до інформатики. 2-4 класи» для ЗНЗ (автори:
Н. В. Морзе, Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, О.В. Коршунова,
Й. Я. Ривкінд, Ф. М. Ривкінд). До цієї навчальної програми були внесені
зміни відповідно до наказу МОНУ від 29.05.15 за № 584 «Про
затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів» та наказу МОНУ «Про
затвердження змін до навчальних програм для 4-х загальноосвітніх
навчальних закладів».
Відповідно до наказу МОН від 08.04.2015 р. за № 412 затверджено
інструкцію щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів.
Згідно з рекомендаціями МОНУ при плануванні своєї роботи
вчителям необхідно звертати увагу не лише на зміст навчального
матеріалу, а й на державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки
учнів, у яких чітко визначено, що в результаті вивчення теоретичних
питань курсу учні 4-го класу повинні лише розуміти, мати уявлення,
орієнтуватися в програмному матеріалі.
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На першому уроці доцільно, перш за все, повторити правила безпечної
роботи з комп’ютером, а також правила поведінки в комп’ютерному класі.
Варто також на цьому уроці пригадати з учнями, що вони вивчали і чого
навчилися в курсі «Інформатика» в 2-му і 3-му класах, а також, де вони
застосовували здобуті знання і вміння.
Вивчення теми «Файл. Папка. Операції над папками і файлами» має
базуватися на відомих учням із попередніх класів поняттях «папка» і
«файл». На початку вивчення цієї теми рекомендується повторити з
учнями, для чого призначені файли і папки, а також, як переглянути вміст
певної папки. У результаті вивчення цієї теми учні повинні навчитися
створювати, видаляти і копіювати папки, а також копіювати і видаляти
файли.
Оскільки при вивченні теми «Робота з презентаціями» в 3-му класі
учні створювали і опрацьовували текстові об’єкти на слайдах, то в них уже
мають бути сформовані початкові вміння зведення, редагування і
форматування текстів. Означені вміння повинні бути актуалізовані,
закріплені і розширені в середовищі текстового редактора при вивченні
теми «Опрацювання тексту на комп’ютері». Особливу увагу слід звернути
на правила введення тексту та їх виконання. Аналогічна ситуація із
вставлянням і форматуванням графічних об’єктів у текстовому документі.
Тема «Графічний редактор» є повторенням і закріпленням аналогічної
теми, що вивчалася в 2-му класі. Більш доцільно вивчати цю тему в 4-му
класі на основі іншого графічного редактора порівняно з вивченням цієї
теми в 2-му класі.
Під час вивчення теми «Безпека дітей в Інтернеті» необхідно
передбачити детальне ознайомлення учнів із правилами безпечної роботи
в Інтернеті в процесі пошуку інформації, а також при різноманітних
інтернет-спілкуваннях. При вивченні цієї теми доцільно проводити
широке обговорення ситуацій, що можуть виникнути під час роботи в
Інтернеті, використовувати різноманітні рольові ігри та ін. Тут також
передбачено ознайомлення учнів з інтернет-ресурсами, які вони можуть
використовувати в свої й навчальній діяльності у процесі вивчення різних
предметів, під час проведення невеликих досліджень тощо.
Тема «Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням»
продовжує алгоритмічну лінію курсу. У процесі вивчення цієї теми
потрібно періодично звертатися до життєвого досвіду учнів, добирати
разом із ними і аналізувати алгоритми, які вони використовувалися під час
вивчення інших предметів, у їх повсякденній діяльності, у діяльності їхніх
батьків, друзів, знайомих тощо.
У процесі вивчення теми «Робота із презентаціями» необхідно
повторити і закріпити знання та вміння, що учні отримали при вивченні
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аналогічної теми в 3-му класі. Важливо постійно звертати увагу учнів на
необхідність дотримання вимог до дизайну слайдів, а також на те, що
комп’ютерна презентація є лише частиною презентації нових об’єктів і не
може розглядатися у відриві від усього процесу такої презентації. Важливо
також, щоб учні отримали хоча б невеликий практичний досвід проведення
презентації з використанням комп’ютерних технологій. Крім того, при
вивченні цієї теми учні познайомляться з можливостями використання
анімаційних ефектів у презентації.
Під час повторення та узагальнення матеріалу, вивченого в 4-му класі,
доцільно, щоб учні виконали та захистили індивідуальні або групові
проекти, які потребуватимуть від них комплексного застосування тих
знань і вмінь, які вони набули при вивченні інформатики в початковій
школі.
Із концепціями авторів підручників курсу «Інформатика» для 4 класу
можна ознайомитися на сайтах видавництв підручників, які отримали гриф
Міністерства, а саме:
Таблиця 1
Підручники
«Інформатика» :
підручник для 4 класу
загальноосвітніх
навчальних закладів

Автори
Корнієнко М. М., Крамаровська
С. М., Зарецька І. Т.

Видавництво
Ранок

Морзе Н.В., Барна О. В.,
Большакова І. О., Вембер В. П.

Освіта

Ломаковська Г.В., Проценко
Г.О., Ривкінд Й.Я.

Освіта

Коршунова О.В.

Генеза

Нагадую, що із нового навчального року вчителі мають змогу
здійснювати вибір підручників, зареєструвавшись та переглянувши
електронний варіант усіх підручників на сайті репозитарію навчального
контенту ua.lokando.com/
(накази
МОН
України № 1149
від
07.10.2014 р. та № 1461 від 11.12.2014 р.).
При виборі підручників рекомендую переглянути методичні
рекомендації «Особливості організації навчально-виховного процесу у
4 класі» Салтишевої В. М., завідувача кабінету дошкільної, початкової,
інклюзивної та корекційної освіти РОІППО.
Результати конкурсного відбору підручників з інформатики, які були
нотаріально завірені та оприлюднені на сайті Міністерства, ІІТЗО,
Репозитарію, представлені в таблиці 2.
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Таблиця 2
Назва підручника, автор
«Інформатика» : підручник для 4 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
(авт. : Корнієнко М.М., Крамаровська
С.М., Зарецька І.Т.)
«Інформатика» : підручник для 4 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
(авт. : Морзе Н.В., Барна О.В.,
Большакова І.О., Вембер В.П.)
«Інформатика» : підручник для 4 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
(авт. :Ломаковська Г.В., Проценко Г.О.,
Ривкінд Й.Я.)

Кількість
66149

29321

150997

На веб-порталі «Освіта Рівненщини» створено спільноту
«Методичних та педагогічних працівників, які працюють за курсом
«Сходинки до інформатики», а також на базі кабінету інформатики, ІКТ та
ДН Рівненського
ОІППО діє постійно діючий консульпункт
«Організаційно-методичне та дидактичне забезпечення викладання курсу
«Сходинки до інформатики».

СЕКЦІЯ 2.8. БІОЛОГІЯ, ГЕОГРАФІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО,
ЕКОЛОГІЯ, ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
Юрій Лис, методист кабінету природничо-математичних предметів,
технологій Рівненського ОІППО
Забезпечення науково-методичного супроводу підготовки вчителя
географії як суб’єкта реалізації Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти
Аналіз навчально-методичної роботи за 2014-2015 н.р.
Минулий навчальний рік проходив під знаком подальшої реалізації
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, в
якому зазначені основні підходи до забезпечення якісного навчання:
діяльнісний, особистісно зорієнтований, компетентнісний.
Саме з
реалізації цих напрямків можна оцінювати навчально-методичну роботу.
Ефективною інноваційною формою методичної роботи Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти є проведення
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обласного конкурсу – ярмарку педагогічної творчості. На конкурс –
ярмарок – 2015 в номінації «географія» було представлено близько 60 робіт
з усіх районів і міст Рівненщини. Більше половини поданих робіт
присвячено використанню інноваційних технологій на уроках географії та
методичним особливостям вивчення шкільного курсу географії. Серед
робіт даної тематики переважають розробки з забезпечення особистіснозорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. 13 робіт
присвячено питанням еколого - краєзнавчої роботи з географії; 6 робіт –
це матеріали, що пов’язані з розробкою методичного комплексу «Природа
та господарство Рівненщини»; 3 роботи присвячені питанням роботи з
обдарованими учнями.
Журі конкурсу визначило таких переможців у номінації «Географія»:
3 місце: Шут А. В., вчитель Колоденської ЗОШ І – ІІІ ступенів
Рівненської районної ради; Барда О. В., вчитель Рівненського природничоматематичного ліцею «Елітар» Рівненської міської ради; Чернуха В.А.,
вчитель Рівненської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 18 Рівненської міської ради та
Хойна Н. В., вчитель Рівненського НВК «Колегіум» Рівненської міської
ради.
2 місце: Авторський колектив учителів географії загальноосвітніх
навчальних закладів м. Кузнецовська; авторський колектив учителів
географії м. Рівного.
1 місце: Козлюк С.А., вчитель Смордвівської загальноосвітньої школа
І – ІІІ ступенів Млинівської районної ради. Назва роботи «Емоційне
стимулювання навчально-пошукової діяльності школярів при вивчення
географії».
У методичних посібниках представлена система шляхів та методів
емоційного стимулювання навчально-пошукової діяльності школярів, їх
творчої активності при вивченні географії. Посібник містить матеріали з
досвіду роботи вчителя, конспекти уроків з курсу «Економічна і соціальна
географія світу» (І семестр) з використанням прийомів емоційного
стимулювання. У другій частині розроблені виховні заходи, які найбільш
позитивно сприймаються дітьми, інтелектуально-пізнавальні ігри і заходи
екологічного спрямування. Матеріали посібника можуть бути використані
вчителями географії у практичній діяльності.
У цьому році завершує свою роботу обласна творча майстерня з
теми «Забезпечення краєзнавчого підходу у навчанні географії».
Результатом роботи майстерні стало створення навчально-методичного
комплексу «Географія Рівненщини». До складу комплексу увійшли
навчальні та методичні посібники з вивчення фізичної та соціальноекономічної географії Рівненської області, цікаві краєзнавчі матеріали для
учнів. Дані матеріали слугуватимуть вчителям і школярам у проведенні
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занять з вивчення свого краю: як інваріантної складової (вивчення своєї
області в курсі «Фізична географія України. 8 клас» та «Економічна
географія. 9 клас») так і варіативної складової (курс за вибором «Рідний
край» 8-9 класи).
З метою реалізації основних напрямків Державного стандарту базової
і повної загальної середньої освіти проводились: семінар-практикум
«Сучасний компетентнісний урок. Яким йому бути?»; семінар – тренінг
«Реалізація системно - діяльнісного підходу на уроках географії»; круглий
стіл «Шкільні курси географії в оновленій навчальній програмі з
географії».
З метою поширення педагогічного досвіду в географічній освіті
Рівненської області використовувались можливості майстер-класу
лауреата
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2014» в номінації
географія вчителя географії Рівненського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – спец. спорт.
школа № 26» Осніцької Н. О. Тема досвіду Осніцької Н. О. – «Формування
компетентності продуктивної творчої діяльності на уроках географії».
Дієвою і ефективною в області є комплексна система методичноорганізаційних заходів щодо проведення учнівських змагань: олімпіад і
турнірів. До таких заходів необхідно віднести: підготовка найсильніших
учнів під час відбірково – тренувальних зборів, визначення професійного
журі, добір завдань для учнівських змагань тощо. Ці заходи, помножені
на талант учнів і високу педагогічну майстерність учителів складають
високий рейтинг команди Рівненщини на ІV етапі Всеукраїнської
олімпіади з географії. Слід зазначити, що за останні 5 років команда юних
географів області постійно знаходиться у верхньому рядку
загальнодержавного рейтингу.
Результати виступів команд у 2014-2015 н.р.:
ІІІ етап: найкращі команди – м. Рівного, м. Кузнецовська, КЗ «Школа
– інтернат ІІ – ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей», Здолбунівського,
Володимирецького, Костопільського, Гощанського, Радивилівського,
Дубровицького, Демидівського, Млинівського районів.
ІV етап (м. Біла Церква):
І місце: Крушельницький Валерій (Рівненська гуманітарна гімназія) ;
ІІ місце: Паладійчук Іван - Любомир(Рівненська гуманітарна гімназія)
;
ІІІ місце: Гнатюк Світлана (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №6), Жук
Микола (Каноницька ЗОШ І-ІІІ ст. Володимирецького району).
Турнір юних географів: обласний етап : І місце - СЗНЗ № 15 м. Рівного,
ІІ місце – ЗОШ І-ІІІ ст. № 13, команда м. Кузнецовська; ІІІ місце – команди
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Млинівського, Радивилівського, Костопільського районів, КЗ «Школа –
інтернат ІІ – ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей».
Всеукраїнський етап (м. Кіровоград): ІІІ місце – команда КЗ «Школа –
інтернат ІІ – ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей».
Про ефективність
роботи вчителів географії свідчать високі
результати учнів Рівненщини з зовнішнього незалежного оцінювання.
Впродовж останніх років область постійно перебуває в числі кращих за
якісними показниками з ЗНО. За підсумками минулого навчального року
учениця Костопільської гуманітарної гімназії ім. Т. Г. Шевченка Довмат
Катерина отримала 200 балів.
Досвід роботи з учителям географії Рівненщини висвітлено в
публікаціях Всеукраїнського рівня, зокрема в журналі «Географія та
економіка в рідній школі»:
1. Стаття «Турнір як особлива форма учнівського змагання». – №11,
2014 р.;
2. Стаття «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на
уроках географії». – 2015, №5.
Основні проблеми реалізації Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти
Серед основних проблем реалізації Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти відзначаємо наступні:
1. Проблема трансформації традиційних освітніх орієнтирів (якими є
знання, уміння, навички) до компетентнісного підходу.
2. Підготовка вчителя – предметника до реалізації компетентнісного
підходу.
3. Перевантаження змісту навчальних програм для 5 - 9 класів.
4. Невідповідність навчальної літератури компетентнісній парадигмі
освіти.
5. Невідповідність системи оцінювання навчальних досягнень учнів
ідеї компетентнісного підходу.
6. Психологічна неготовність до впровадження компетентнісного
підходу до навчання.
7. Недостатня технологічна адаптація навчально – виховного процесу
відповідно до нових вимог.
Об'єктивною проблемою впровадження компетентнісного підходу до
навчання є необхідність технологічної адаптації навчально-виховного
процесу відповідно до нових вимог. Традиційними педагогічними
технологіями, розробленими для знаннєвого підходу, неможливо
продуктивно формувати компетентності учнів.
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З огляду на перелічені проблеми перед педагогами, методичними
службами стоїть непросте завдання: як переорієнтувати навчально –
виховний процес від предметного підходу в навчанні до компетентнісного.
Вирішення цього завдання потребує розробки методики формування
предметних компетенцій: умов, моделей, принципів, методів, форм,
засобів, критеріїв та рівнів діагностики тощо.
Дидактично-методичні орієнтири щодо реалізації змісту навчання
географії у 2015-2016 н.р.
І. Продовження роботи щодо дидактичного забезпечення реалізації
змісту нового Державного стандарту та нових програм. З метою
підвищення рівня професійної компетентності вчителів, звернути увагу на:
1. Нормативно правове забезпечення навчального процесу з географії
у 2015 – 2016 навчальному році: склад навчально – методичних комплексів
з географії, електронні освітні ресурси, нові видання для вчителів і учнів.
Особливу увагу приділити критеріям якості підручника географії –
головного джерела інформації для учня.
2. Організацію вивчення географії з урахуванням змін у програмі, в
першу чергу вивчення географії материків і океанів у 7 класі. З цією метою
провести детальний аналіз змін, визначити головні навчально-методичні
завдання курсу з формування предметних та ключових компетентностей.
Особливу увага приділити виконанню практичної складової, зокрема
виконанню практичних робіт, кількість яких за оновленою програмою
зросла до 15.
3. Ефективну реалізацію виховного потенціалу географії, зокрема
виховання національно свідомого громадянина, патріота, природолюба.
Цей напрямок діяльності вчителя у суспільно-політичній ситуації, що
склалася нині в Україні набуває особливої актуальності. Про роль вчителя
географії у здійсненні патріотичного виховання, про засоби та форми
патріотичного виховання можна довідатися зі статті «Роль учителя
географії у здійсненні патріотичного виховання» (автор Л. Б. Паламарчук),
надрукованої у Всеукраїнському журналі «Географія та економіка в
рідній школі» №3, 2015 р.
4. Оптимізацію форм і методів організації урочної, позаурочної і
позакласної роботи.
Особлива увага компетентнісно зорієнтованому уроку: його структурі,
вимогам, вибору форм організації навчальної діяльності учнів
(індивідуально-самостійна, парна, групова, загальнокласна, фронтальна та
їх оптимальне поєднання) адекватний змісту та методам роботи. Вибір
методів навчання, адекватних цільовим завданням за їх дидактичними
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функціями (засвоєння, формування, узагальнення) та змісту навчального
матеріалу (теоретичний, емпіричний чи практичний).
5. Ефективність використання на уроках географії і в позаурочний час
інформаційно – комунікаційних ресурсів, зокрема сучасних Інтернет –
технологій, формування інформаційно-комунікаційних умінь учнів.
ІІ. Забезпечення методичного супроводу реалізації змісту Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти включає:
1. Розробку моделі (проекту) науково-методичного супроводу з
питань впровадження Державного стандарту.
2. Забезпечення умов
для неперервного професійного росту,
самоосвіти і саморозвитку педагогів, особливо молодих спеціалістів.
3. Забезпечення організаційно - методичної допомогу в оптимізації
навчального процесу з предмета і реалізації виховного потенціалу з
географії.
4. Організацію процесу реалізації Державного стандарту шляхом
запровадження різноманітних форм методичної роботи, зокрема:
традиційних - творчі групи, взаємовідвідування уроків, засідання
методичних об’єднань, методичні тижні, семінари (психолого –
педагогічні, семінари – практикуми), науково – практичні конференції,
опорні школи, поширення передового досвіду, педагогічні майстерні,
організація стажування, самоосвіта, консультування, публікації щодо
впровадження Державного стандарту;
нетрадиційних - методичні фестивалі, семінари - тренінги, ділові ігри,
проблемні столи, аналіз конкретних ситуацій, педагогічні дискусії, дебати
аукціон педагогічних ідей, коло ідей, інтернет – семінари, інтернет –
конференція, методична панорама, розробка портфоліо досвіду, школа
мережевої взаємодії та інші.

СЕКЦІЯ 2.9. ТЕХНОЛОГІЇ
Створення умов для професійного розвитку педагога
Ситник Валентина Тадеушівна, методист методичного кабінету
відділу освіти виконкому Острозької міської ради.
Останнім часом в українській педагогіці здійснюється багато спроб
знайти найоптимальніший шлях для реалізації нових освітніх завдань, що
висуваються сьогоденням. Тому не можливо залишити без перегляду й
діяльність вчителя як безпосереднього учасника освітнього процесу, а
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також організаційно-методичних умов цієї діяльності, що впливають на
розвиток професійної компетентності педагогів загальноосвітніх
навчальних закладів.
Компетентність, на думку багатьох учених, – це інтегроване утворення
з інтелектуальних, особистісних якостей та ставлення людини до справи,
яку вона робить (знання, уміння, досвід, ставлення). Питанням розвитку
професійної компетентності вчителів у різних аспектах присвячені праці
багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких значне місце
посідають роботи: Ю. Варданян, Е. Зеєра, І. Колесникової, Н.Кузьміної, А.
Маркової, Л. Мітіної, Е. Рогова, В. Сєрікова, В. Синенка, А. Щербакова та
ін.
Професійний розвиток учителя – це процес становлення, зростання й
реалізації в педагогічній діяльності професійно значущих особистісних
рис і здібностей на основі професійних знань і вмінь. Його мають
супроводжувати активні якості перетворення внутрішнього світу, що
призводять до нового способу діяльності.
Під системою організаційно-методичних умов розвитку професійної
компетентності педагогів ЗНЗ розуміють сукупність взаємопов’язаних і
повторюваних періодично у часі способів впливу. В зазначеному процесі
можна простежити циклічність; період циклу – навчальний рік.
Створюючи організаційно-методичні умови розвитку професійної
компетентності педагогів ЗНЗ, слід враховувати, що всі вчителі по-різному
засвоюють знання, мають різний педагогічний досвід, а процес набуття
нових навичок також відбувається у кожної особистості індивідуально.
На думку науковців, для здійснення ефективного управління
розвитком професійної компетентності доречно виходити із системного
підходу як метрологічного способу пізнання (В. Афанасьєв, І. Блауберг, В.
Садовський та ін.), інтегрованої ідеї діяльнісного підходу щодо розвитку
особистості (Л. Виготський, А. Леонтьєв, П. Гальперін, Б. Теплов та ін.) й
синергетичного підходу в освітній теорії й практиці (М. Богуславський,
В. Лутай та ін.), акмеологічної теорії розвитку професіоналізму вчителя
(А. Деркач, Н. Кузьміна, В. Сластьонін та ін.), андрагогіки як науки про
освіту дорослих (С. Вершловський, С. Змєєв та ін.), теорії й практики
організації методичної роботи в навчальному закладі (Г. Данилова, І.
Жерносєк, Ю. Корнажевський та ін.).
Розвиток професійної компетентності пов’язують з професійною
діяльністю. Діяльнісний підхід розглядає діяльність учителя як
сукупність та взаємозв'язок таких елементів: мотивація → мета → завдання
функціонування → зміст → методи → форми → результат → рефлексія.
Ці елементи складають повний цикл діяльності. Циклічність повторюється
на новому змістовому етапі. Організаційно-методичні умови
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розглядаються також з точки зору процесуального підходу, що ґрунтується
на певних функціях діяльності: плануванні, організації, мотивації,
контролі, аналізі. Діяльність учителя − це не тимчасова дія, а процес, серія
безперервних взаємопов'язаних дій, кожна з яких є, у свою чергу,
процесом, добутком певних функцій.
Аспектний підхід до діяльності вчителя полягає у врахуванні й
розгляді реальних практичних ситуацій та умов.
Ситуаційний підхід передбачає застосування у педагогічному
процесі найбільш ефективних методів у конкретний час залежно від
ситуації.
Особистісно орієнтований підхід передбачає створення умов для
діяльності, за яких у педагогічному процесі забезпечується й
відображається формування нового типу педагога, для якого особистісний
розвиток (саморозвиток) людини стає пріоритетом у діяльності.
Синергетичний підхід обумовлює надання можливостей вибору
найоптимальнішого шляху для власного саморозвитку, професійного
вдосконалення. При цьому спрощуються протиріччя, що виникають між
об'єктивними й суб'єктивними ознаками, що створюються в процесі
зростання
компетентності
вчителя,
знаходиться
компроміс,
гармонізуються стосунки між учасниками процесу; при цьому
зберігаються індивідуальні й власні цінності особистості.
Означені підходи до розгляду діяльності вчителя й організаційнометодичних умов розвитку професійної компетентності педагога не
можуть повною мірою забезпечити підґрунтя для переорієнтації
освітнього мислення. Вони не розглядають діяльність вчителя як
комплексне поняття, орієнтоване на функціонування в умовах зміненої
освітньої парадигми.
Позиції системного підходу, мають значні переваги перед іншими
підходами й втілюють у собі прогресивні риси діяльнісного,
процесуального, аспектного, ситуаційного, синергетичного, особистісно
орієнтованого підходів до розгляду діяльності вчителя.
Системний підхід щодо розвитку професійної компетентності
педагогів передбачає забезпечення єдності її цілей, змісту, організації,
форм та методів, джерел, тобто органічного взаємозв’язку всіх елементів
системи. Сутність системного підходу до виділення організаційнометодичних умов діяльності вчителя створює наступні положення: розвиток як процес якісних змін не тотожний навчанню; - професійна
компетентність як здатність (педагогічні нахили, якості, здібності) і
готовність (професійні знання) здійснювати педагогічну діяльність,
професійну Я-концепцію, яку можна розглядати в контексті професійної
самосвідомості – комплекс уявлень людини про себе як професіонала; 131

актуальними лініями змісту моделі професійної компетентності вчителя є
особистісно-професійна, діяльнісна, професійна, соціально-професійна,
регулятивна; - створення умов і стимулів для актуалізації процесів
саморозвитку та самоуправління - основне завдання управління розвитком
професійної компетентності вчителя. Системний підхід дозволяє знайти й
вивчити ті елементи системи, діяльність яких знаходиться на належному
рівні, нейтралізувати внутрішні й зовнішні дезорганізуючі системи в
цьому контексті, більш продумано й обґрунтовано визначити мету,
передбачити умови для виконання поставлених завдань й одночасно
проконтролювати хід руху до них.
Отже, системний підхід до визначення організаційно-методичних
умов — основна методологічна передумова для розвитку професійної
компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу, він
дозволяє тримати на виду цей процес як єдине ціле. Для оптимальної,
практичної, ефективної організації системи науково-методичного
забезпечення процесу зростання професійної компетентності педагогів
важливо враховувати концептуальні засади, що є базовим підґрунтям для
побудови організаційно-методичних умов розвитку професійної
компетентності вчителів:
•детермінованість - врахування потреб, професійних інтересів,
можливостей людини; чітке розуміння й врахування реальних умов
функціонування освіти; •професіоналізм - наявність обов'язкової
спеціальної підготовки. Забезпечення можливості періодичного
підвищення кваліфікації в закладах післядипломної освіти шляхом
стажування або самоосвіти. Набуття необхідних знань із різних галузей;
•індивідуальний підхід - врахування індивідуальних особливостей,
підвищення почуття власної гідності, причетності до загальної справи;
•варіативність – можливість реалізувати право особистості на вибір
форм підвищення професійного рівня, засобів навчання;
•безперервність професійного зростання - надання можливості
впродовж усього життя поглиблювати свою загальноосвітню й фахову
підготовку; •диференційованість – розроблення змісту організаційнометодичних умов, специфічного підходу до реалізації з урахуванням
можливостей, індивідуальних, типологічних особливостей вчителів;
• створення оптимістичної, позитивно насиченої атмосфери.
Визначення організаційно-методичних умов розвитку професійної
компетентності педагогів забезпечує цілісну систему взаємопов'язаних
заходів, що ґрунтуються на досягненнях науки, передового досвіду,
конкретному аналізі ускладнень учителів і спрямовані на всебічне
підвищення професійної компетентності кожного вчителя, на збагачення й
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розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу ЗНЗ, а в результаті
- на підвищення якості освітнього процесу.
Для вивчення й удосконалення процесу зростання професійної
компетентності вчителів застосовуємо загальнонаукові методи
дослідження, зокрема моделювання. У філософському трактуванні модель
— це система елементів, яка відтворює певні сторони, зв'язки, функції
предмета дослідження (оригіналу). Поняття «модель» походить від
французького слова modulus – міра, взірець і є умовним зразком
(зображення, схема, опис тощо) якогось об'єкта або системи об'єктів.
Головна характеристика моделі – спрощення реальної життєвої ситуації,
до якої вона застосовується.
Модель організаційно-методичних умов розвитку професійної
компетентності вчителів ЗНЗ можна подати у вигляді схеми
взаємопов’язаних компонентів
1. Суб’єкти системи науково-методичного забезпечення: методична
рада, методичні об’єднання, психолог, бібліотекар, науковці, які
співпрацюють із закладами;
2. Об’єкти системи науково-методичного забезпечення: фінансові
ресурси ЗНЗ, кадрові ресурси, традиційні науково-методичні форми
роботи, нестандартні науково-методичні форми й методи, сприятливе
оточуюче середовище (прогресивна педагогічна практика творчих
вчителів та педагогів-новаторів);
3. Фактори впливу на процес розвитку професійної компетентності
вчителя: матеріальний фактор (можливість користуватися бібліотекою,
Інтернетом, напрацюваннями методичних кабінетів, підвищувати свій
загальнокультурний та фаховий рівень), забезпечення продуктивних
соціальних зв’язків (навчально-виробничих, колективних, організація
дозвілля та ін.), психологічні особливості вчителя (позитивна
самомотивація,
підтримка,
самовдосконалення,
самоорганізація,
саморегулювання, корекція, самооцінка, самоаналіз та ін.), партнерська
управлінська підтримка, курсова перепідготовка вчителя (К17), навчання в
міжкурсовий період, самоосвіта педагога (К18), робота творчих груп,
новітні ефективні форми науково-методичної діяльності, підтримуюче
навчання, дистанційна освіта, взаємонавчання, взаємонавчання рівних;
4. Форми організації процесу зростання професійної компетентності
вчителя: на рівні ЗНЗ, на районному рівні, на рівні області, на
всеукраїнському рівні; інститут післядипломної освіти, магістратура,
аспірантура, віртуальні методичні кабінети, навчання за допомогою
можливостей мережі Інтернет та ІКТ;
5. Умови діяльності щодо ефективності процесу: фінансова складова
(державні й позабюджетні асигнування), кадрова забезпеченість, взаємодія
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й збалансованість, управлінська складова (спільне вироблення
реалістичної мети й завдань, критеріальне моделювання, кооперація дій і
самоспрямування, самомоніторинг процесу й моніторинг за результатом,
прогностичне регулювання, науково-методична спроможність та
забезпеченість, ефективність).
Однак багато психологів світу вважають, що провідними факторами у
розвитку професіоналізму педагога є не зовнішні, а внутрішні фактори.
Саме емоційний інтелект є однією з головних складових у досягненні
максимального успіху в житті та відчуття щастя. Якщо в ХХ столітті в
дипломатії, управлінні та бізнесі важливим був логічний інтелект, то в
ХХІ столітті, коли процес глобалізації охопив усі сфери життя, актуальним
є емоційний інтелект і пов’язані з ним форми практичного і творчого
інтелекту.
Найчастіше ми не усвідомлюємо, не шануємо і не користаємося цим,
як могли б. Щоб наше життя мало сенс і щоб ми були успішними, мусимо
мати настановлення на успіх і добре розуміти свій внутрішній світ,
прихований під ідеалізацією, контролем, риторикою і поверховістю. Наші
найглибші цінності активізує і мотивує те, про що мріємо, думаємо, чим
живемо. Наші емоційні переживання допомагають пізнати і залишити
назавжди в пам’яті певні думки, надають нам відваги і впевненості, є
джерелом енергії і глибоких почуттів, захоплення і правдивості. Якщо
прислухатись до них, то емоційний інтелект дозволяє глибше і повніше
зрозуміти себе й оточення, спонукає вчитись, творити, налагоджувати
співпрацю та досягати успіху.
Термін „емоційний інтелект” почали використовувати на початку
1990-х років. Американські психологи П. Саловей і Дж. Майєр застосували
його для сукупності позначень ступеня розвитку таких людських якостей,
як самосвідомість, самоконтроль, мотивація, уміння ставити себе на
місце інших людей, навички роботи з людьми, вміння налагоджувати
взаєморозуміння з іншими. Д. Гоулмен, американський журналіст і
психолог, який у книзі „Emotional Inteligence” на матеріалах психологічних
досліджень і опитувань довів, що успіх в житті залежить не стільки від
логічного інтелекту - IQ, скільки від здібностей управляти своїми емоціями
- EQ.
В широкому розумінні емоційний інтелект трактується як здатність
диференціювати позитивні і негативні почуття, а також знання про те, як
змінити свій емоційний стан з негативного на позитивний.
Людина може розпочати життя з високим рівнем емоційного
інтелекту, але з часом він може знизитися, якщо особистість набуває
згубних емоційних звичок у дитинстві в сім’ї, де її ображають і
зневажають.
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Р. Бар-Он визначає емоційний інтелект як всі некогнітивні здібності,
знання і компетентність, що дають людині можливість успішно
вирішувати будь-які життєві ситуації. Він виокремив п’ять широких сфер
компетенції і в кожній відзначив специфічні навички, які можуть
забезпечити
успіх.
До
них
належать: пізнання
власної
особистості (розуміння власних емоцій, впевненість у собі, самоповага,
самореалізація,
незалежність), навички
міжособистісного
спілкування (міжособистісні
взаємовідносини,
соціальна
відповідальність, співпереживання), здатність до адаптації (вирішення
проблем, оцінка реальності, вміння пристосовуватись), управління
стресовими
ситуаціями (стійкість
до
стресу,
імпульсивність,
контроль), переважаючий настрій (щастя, оптимізм).
Запропонована
модель об’єднує знання і навички, які визначають як розумові здібності
(здатність вирішувати задачі), і те, що може бути охарактеризоване як
особливості особистості.
Емоційний інтелект може допомогти людині в різних сферах життя.
Наприклад, маючи розвинутий ЕQ, можна стати хорошим батьком чи
матір’ю, чоловіком чи дружиною, досягти успіху у праці, особливо якщо
йдеться про професійну або службову кар’єру.
Усвідомлення власних емоцій, управління ними, уміння ставити себе
на місце іншого і приймати його почуття, проявляти дружнє ставлення до
людей при роботі з ними – це основа кращого розуміння світу, засіб
самопізнання, саморозвитку, успішної самореалізації.
Емоційний інтелект визначається як здатність людини до
усвідомлення, прийняття та управління емоційними станами і почуттями
як власними, так і інших людей, що формуються протягом життя людини
у спілкуванні та професійній діяльності. В структурі емоційного інтелекту
виокремлюють
два
аспекти
–
внутрішньо-особистісний
і
міжособистісний. Перший характеризується такими компонентами, як
самооцінка, усвідомлення власних почуттів, впевненість у собі,
терпимість, самоконтроль, відповідальність, мотивація досягнень,
оптимізм і гнучкість. Міжособистісний аспект включає емпатію,
толерантність, комунікабельність, відкритість, діалогічність, антиципацію.
Емоційний інтелект – це, з одного боку, здатність розуміти,
аналізувати і контролювати власні почуття та емоції, а з іншого – вміти
відчувати, розуміти настрої оточення.
Рівень емоційного інтелекту є важливим засобом успішної
самореалізації особистості. Високий емоційний інтелект допомагає
збалансувати емоції і розум, відчути внутрішню свободу та
відповідальність за себе, усвідомити власні потреби і мотиви поведінки,
рівновагу, а також скорегувати стратегію власного життя. Він асоціюється
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з почуттям загального щастя. Низький емоційний інтелект призводить до
нещастя і характеризується страхом, самотністю, нестабільністю,
агресією, почуттям провини, депресією, фрустрацією.
Отже, емоційний інтелект є головною складовою у досягненні
максимального відчуття щастя та успішної самореалізації. EQ є
незамінним чинником, що активізує і підносить нашу розумову вправність;
тобто, коли людина визнає свої почуття і керується ними в конструктивний
спосіб, то це збільшує інтелектуальні сили особистості.
Якщо порівняти екстравертів та інтровертів за рівнями наявності
емоційного інтелекту, то високий рівень емоційного інтелекту
спостерігається лише у незначної кількості респондентів.
Слід відзначити, що екстраверти краще управляють своїми емоціями,
а інтроверти краще себе самомотивують. В однаковій мірі у інтровертів і у
екстравертів добре розвинені обізнаність, емпатія та вміння розпізнавати
емоції інших.
Загалом отримані результати та їх аналіз свідчать про наявність
зв’язку між рівнем емоційного інтелекту і типами особистості (за К.
Юнгом). Найбільшого успіху можуть досягти екстраверти з високим
рівнем EQ, оскільки вони можуть краще урівноважувати власну
когнітивну й емоційну сферу для досягнення максимального життєвого
успіху.
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Сучасний урок трудового навчання – основа розвитку
професіоналізму вчителя (фрагмент майстер-класу)
Небрончук Сергій Іванович, учитель трудового навчання Здолбунівської
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 4.
ТЕМА УРОКУ: КУЛЬТУРА СПОЖИВАННЯ ЇЖІ. ЕТИКЕТ ЗА
СТОЛОМ.
Мета: навчальна: ознайомити учнів із виникненням та історією
споживання їжі , застосуванням столової білизни , посуду та приборів;
навчити правильно користуватись столовими приборами, дотримувати
певних правил поводження за столом формувати вміння і навички
правильного зберігання та споживання напоїв розвивальна : розвивати
навички культури споживання їжі, пам'ять та логічне мислення ; виховна:
виховувати загальну культуру учнів, ввічливість під час споживання їжі.
Об’єкт навчальної діяльності: столова білизна, посуд, прибори.
Обладнання та матеріали: стіл зі стільцями, скатертина, серветки,
столовий посуд і прибори, комп’ютер.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Очікувані результати навчальної діяльності: учень знає і дотримує
правила поведінки за столом; вміє сервірувати стіл та правильно
використовувати прибори.
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.
Методична порада. Розпочати урок доцільно з бесіди про значення їжі
в житті людини. Дитина повинна усвідомити, що людина живе не заради
їжі, а їсть заради життя. І від того, що вона буде споживати упродовж свого
життя, залежатиме насамперед стан її здоров’я.
Можна поставити перед учнями питання, для чого люди споживають
їжу. Відповідей буде багато. Тому слід їх розглянути та прокоментувати.
У ході бесіди з учнями можна вияснити хто з них зранку снідає, що таке на
їхню думку режим харчування, для чого існує і чи дотримують вони цього
режиму.
ю тему уроку можна розглянути підготувавши відповідну
презентацію, використавши окремі частини текстового матеріалу та
фотографії.
Демонструючи слайд чи таблиці із зображенням можна зясувати
такі питання:
-Скільки разів на день потрібно їсти людині?
-До якої події може бути присвячений обід за столом що
продемонстрований перед вами?
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-Чи знаєте ви призначення посуду що знаходиться на столі?
-Які правила поведінки вам відомі?
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Відомий учений І. Павлов уважав, що «нормальна й корисна їжа – це
їжа з апетитом їжа із задоволенням.» Це означає, що їжа має бути не тільки
смачною й різноманітною, але і красиво поданою на стіл. Якщо стіл гарно
сервірувати, то він створює чудовий настрій і звичайно апетит.
Дітям доцільно пояснити, що культурна поведінка за столом
позитивно впливає на оцінку нашої особистості та подальший розвиток
людських відносин. Однак правила відповідної поведінки за столом
допомагають нам почуватися впевненіше та вільніше. Замислитися над
тим, яка виделка чи ніж призначені для певної страви, чи як саме їсти так
звану «складну страву», ми не можемо зосередитися на темі розмови та
почуваємося розгубленими. Саме тому варто поглиблювати свої знання
правил етикету за столом, щоб уникнути незручних ситуацій почуватися
впевнено в будь-якому колективі та зміцнювати відчуття власної гідності.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
З історії культури споживання їжі.
Культура споживання їжі включає в себе сервірування столу, вміння
користуватися столовими приборами, культуру поведінки за столом.
Ці навички повинні стати звичкою для кожного у святкові дні та в
будні; вони характеризують загальний культурний рівень людини. У
перекладі з французької слово «етикет» означає «ярлик» «надпис». Такі
картки були вперше запропоновані гостям на одному з бенкетів Людовіка
ХІV. На картках були вказані правила поведінки. Так ще за дві тисячі років
до н.е. в Єгипті була написана книга «Інструкція з поведінки».
У середньовічній Європі прийнято було їсти за великим дерев’яним
столом. Тривалий час їжу споживали без спеціальних приборів. Але
поступово правила поведінки за столом ускладнювалися
Сервіровка
Існують певні правила накривання стола. Насамперед, посуд, що
перебуває на столі, повинен розташовуватися по прямої лінії. Краї
основних тарілок, а також ножів і качан доходять до крайки стола або
відстоять від її на 1-2 см. Весь прилад розташовується під рукою; ті
предмети, які знадобляться раніше, перебувають далі від тарілки, звідки зі
зручніше брати. Хлібну тарілку ставлять ліворуч від основної. Мисочки із
салатом або компотом (готові порції) перебувають також ліворуч, але далі
від краю стола.
Ножі кладуть праворуч від основної тарілки лезом до неї, качани ліворуч, вістрям нагору, щоб не зіпсували скатертину. Рибний ніж кладуть
праворуч від ножа для печені. Якщо до риби або печені подають закуски,
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то й для них потрібні вилка й ніж, небагато менші, чим для печені.
Відповідно до черговості подачі блюд, вони самі крайні, тобто
перебувають далі всього від тарілки. Ножів і вилок ніколи не кладуть на
стіл більше трьох пар. Якщо в особливо урочистих випадках передбачено
ще блюдо, що їдять за допомогою ножа й качани, їх приносять пізніше.
Ножі й качани кладуть на відстані 1 см друг від друга.
Ложки кладуть на стіл опуклістю вниз. Супова й десертна ложки, що
перебувають за тарілкою, повинні лежати паралельно краю стола, ручками
вправо. Супова ложка може бути покладена праворуч від тарілки поруч із
ножем (правіше останнього). До всіх блюд, які не сервірують порціями,
подають ложку, вилку, совочок, щипчики й т.д. Масло сервірують зі
спеціальним ножем так само, як сіль і гірчиця - з відповідними ложечками.
Блюда з гарніром і печенею подають із ложкою й вилкою. Якщо в
господарстві немає відповідних приладів, замість них уживають звичайні.
Місце склянки - праворуч, за приладом. Склянка для пива ставлять на
металеву, скляну, пластмасову підставку, що призначена для захисту
скатертини від пивної піни. Для морсу, соку або лимонаду подають або
спеціальні вузькі, так називані лимонадні, склянки, або тюльпаноподібні
келихи.
Чарки ставлять теж праворуч у ряд або півколом. Важливо тільки, щоб
вони розташовувалися відповідно до порядку вживання напоїв, тобто той
келих, що знадобиться раніше, повинен стояти крайнім праворуч і т.д.
Розставляючи келихи, стежите, щоб вони не заважали брати ложку. Якщо
на столі різні напої, то й чарки повинні бути різними. Келихи для вина
вибирають відповідно до сорту вина. Для солодких і десертних вин тюльпаноподібні на ніжці, для червоних - теж у формі тюльпана, але
більшого розміру й з більше широкою верхньою частиною. Келих для
білого вина повинен бути ще більше й на більше високій ніжці. Найвищий
келих - для шампанського. Загалом, чим міцніше напій, тим менше чарка.
Тому горілку й лікери пропонують у маленьких чарках. Коньяк же
прийнятий наливати в більші келихи, що звужуються догори. Наливають
коньяк на саме денце. Горілочні чарки можуть бути як товстостінними без
ніжки, так і тонкими на ніжках. Якщо вони без ніжки, під них кладуть
маленькі серветки.
Про гостей
Поважати смаки, звички іншого - один з найперших обов'язків людини
в суспільстві. Повідомляти свій смак самим бездоганним - свідчення
безкультур'я й неуцтва.
Почесним вважається місце на чолі стола. Його надають "героєві дня"
- іменинникові. Якщо гості зібралися не в день народження, а, наприклад,
на Новий рік або по іншому приводі, почесне місце надається хазяїнові
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вдома або особливо шановному гостеві. Бабусю або дідуся потрібно
влаштувати зручніше й не забувати за ними доглядати. Господарка
будинку, як правило, сідає так, щоб легко можна було вийти через стіл, що
принести або віднести.
Місця за столом
Запрошуючи гостей, потрібно подумати про те, як їх розсадити. Місця
біля хазяїна, як по праву, так і по ліву руку від них уважаються почесними.
У прямокутного стола ці місця перебувають у центрі довгих його сторін.
Хазяї сидять друг проти друга. При цьому дама сидить по праву руку
хазяїна, а чоловік - по ліву руку господарки.
Розсаджуючи гостей, намагаються по можливості саджати чоловіків і
жінок упереміж. Дотримуються й другого основного правила: подружні
пари роз'єднують, за винятком молодих , що святкують річницю
подружнього життя. Винуватці урочистостей сидять на почесному місці в
центрі.
Якщо гостям відомі їхні місця, вони коштують біля них і не сідають,
поки не сяде господарка. Чоловік допомагає сісти своїй сусідці. Для цього
він відсуває її стілець від стола й, коли вона сяде, знову підсуває стілець до
стола, намагаючись їм не стукати. Природно, що молодь не сідає, поки не
сядуть старші.
Догляд за посудом
У цей час існує великий вибір посуду різної форми й розцвічення. Від
непомітної однотонної до вигадливо відливає різними квітами - усе, що
тільки можна собі представити. Здобуваючи посуд, орієнтуйтеся
насамперед на ваші індивідуальні потреби, однак не зневажайте у своєму
виборі міркуваннями практичності. Мабуть, вигідніше придбати два
сервізи: повсякденного, котрого років через десять ви зможете замінити
новим, і дорогою - для обраних приводів.
Варто придбати для можливої заміни додаткові предмети - насамперед
тарілки й чашки. Краще заздалегідь подбати про те, щоб посуд по міцності
витримував машинне миття. У кількості тарілок, чашок і мисок єдиний
порадник - ваші власні потреби. Кому як не вам знати, на яке коло родичів
і знайомих буде розрахований посуд, що здобуває вами!
Що і яким чином треба їсти?
Сидячи за столом, не ріжуть хліб ножем, а відламують маленькі
шматочки. При закусці, наприклад, якщо це шинка, не кладуть її на
шматочок хліба. Шинку їдять ножем і вилкою, невеликі шматочки хліба
можна намазати маслом. Коли їдять паштет, відокремлюють шматочок
вилкою. Намазувати його на хліб можна тільки в сімейному колі.
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Коли їдять суп - тарілку не нахиляють. Просто невелика кількість супу
залишається в тарілці. Ні під час їжі, ні після не кладуть ложку на стіл,
залишають неї в тарілці.
Бульйони, супи, які подають у чашках, п'ють, не користуючись
ложкою. Ложку вживають, коли хочуть дістати із супу грінки, яйце,
шматочки м'яса.
Риба як у холодному, так й у гарячому виді не допускає ножа. Ножем
користуються тільки для маринованого оселедця.
Якщо до рибного блюда подані спеціальні прилади - лопатка й вилка,
то лопатку беруть у праву руку, вилку в ліву. Вилкою притримують
шматочок, лопаткою відокремлюють кості. Якщо подаються два качани, то
права використається для відділення костей, лівої ж відправляють
шматочки риби в рот.
Якщо на вашій тарілці виявиться риба цілком, то спочатку
відокремлюють від кістяка верхню частину філе, з'їдають, потім
відокремлюють хребет і кісточки, відкладають убік, потім з'їдають другу
частину.
Не знаючи, що раків, крабів, молюсків або омарів цілком припустимо
є руками, багато хто з нас починають проводити важкий і болісний
експеримент по обробленню цих блюд звичайними вилкою й ножем.
Якщо перераховані вище блюда приготовлені так, що для їхнього
вживання потрібні прилади, то їх вам подадуть спеціально - щипці, вилку
для омарів або ніж для раків.
Наприклад, якщо ви замовили краба і його подали без панцира, тобто
за допомогою спеціальної вилки й ножа не складе великої праці, у
противному випадку прилади вам не знадобляться - руками буде зручніше
і не викличе зніяковілості в навколишніх. У цьому випадку ви просто
повинні знати, як це варто правильно робити.
Для того щоб очистити краба, потрібно міцно тримати його голову
однією рукою, а іншої - зігнути кінець хвоста. Від цього тонкий панцир
краба лопне посередині, після чого його легко можна видалити і є м'ясо без
проблем.
Раків на стіл звичайно прийнято подавати цілком. Щоб відокремити
хвіст, потрібно його небагато відхилити убік, злегка обертаючи.
Для вживання всіляких молюсків особливих приладів не потрібно. У
крайньому випадку можна скористатися звичайною вилкою, щоб витягти
з раковин м'ясо.
Устриць у ресторанах подають уже відкритими, а іноді навіть
відділеними від черепашки, тоді їхнє вживання не становить особливих
утруднень. Якщо ж устриці подані до стола в необробленому виді, то для
141

них існує спеціальна вилка. Цією вилкою м'ясо легко відокремлюється від
шкарлупки.
У більшості ресторанів омарів подають до стола вже підготовленими
до вживання, вам буде потрібно тільки вилка для омарів, щоб витягти із
клішень м'ясо. Можна обійтися й без вилки - просто висмоктати м'ясо з
панцира.
На закуску, як правило, подають половину хвоста лангуста, для його
вживання підходить звичайний столовий прилад. Вилкою ви виймаєте
м'ясо з половини панцира, а потім уживаєте його звичайним способом,
користуючись ножем і вилкою.
Не турбуйтеся про чистоту ваших рук, після закінчення трапези
офіціант обов'язково подасть вам мисочку з водою, у якій ви зможете
вимити руки, а специфічний запах знищить шматочок лимона, що плаває
у воді.
Для риби існують спеціальні прилади. Різні види риб відповідно й порізному варто вживати.
Наприклад, копчені й мариновані види риб досить тверді, тому їх
краще обробляти ножем. Якщо риба смажена або тушкована,
використається спеціальний прилад, яким рибна м'якоть відокремлюється
від костей. Можна використати два качани або спеціальний ніж-лопатку,
яку варто тримати в правій руці, а вилку - у лівій. Якщо ж на стіл подана
тільки одна вилка, то допомагайте собі шматочком хліба.
Артишоки також одне із блюд, що зручніше є руками. Листи артишоку
відривають пальцями, а потім вмочають у приготовлений для цього соус і
висмоктують. Єдине правило гарного тону, яке варто не забувати в цьому
випадку, висмоктувати м'якоть потрібно, по можливості, безшумно. Тверді
частини листів артишоку акуратно складають на тарілку для відходів.
Коли ви доберетеся до качана, що уже треба є за допомогою приладу,
попередньо вимийте руки в спеціально поданій для цієї мети мисочці з
водою, а потім за допомогою вилки й ножа вживете качан.
Раніше спаржу їли руками. Останні десятиліття при вживанні спаржі
стали користуватися приладами. У принципі в цьому випадку можливі
обидва варіанти.
Птаха їдять за допомогою ножа й качани.
М'ясо з овочами прийнято їсти, не випускаючи з рук ножа й качани.
Зелений салат не прийнятий різати ножем; якщо листи занадто великі,
то розріжуть їхньою вилкою.
Спагетті їдять за допомогою вилки й ложки. Ложку тримають у лівій
руці. Край ложки опускають у тарілку, на вилку намотують спагетті в
поглибленні ложки. Намотавши на вилку небагато макаронів, ложкою
відрізають цю порцію від іншого.
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Рубані котлети або тефтельки ножем не ріжуть, а їдять їх,
відокремлюючи вилкою невеликі шматочки, причому вилку в цьому
випадку цілком припустимо тримати в правій руці.
Виключення, мабуть, може скласти таке блюдо, як "котлети покиївськи". Особливість цього блюда полягає в тім, що усередині котлети
перебуває масло, а сама котлета покрита досить твердою скоринкою з
панірувальних сухарів. Щоб масло не бризнуло вам в особу або на одяг,
потрібно акуратно проткнути скоринку котлети вилкою, а ножем, у правій
руці, відрізати невеликий шматочок.
Компоти прийнятий наливати в чашки-компотниці. Їх не п'ють, а їдять
ложечкою разом з рідиною. Якщо в компоті присутній вишня або черешня,
то кісточки варто акуратно виплюнути в ложечку, а потім скласти на
блюдце.
У жодному разі не слід пити компот із чашки, потім з'їдати фрукти,
залишки від яких складати назад у чашку - це дуже дурний тон.
Якщо вам пропонують яблука на якому-небудь прийомі, варто знати, що їх
прийнято їсти, користуючись ножем і вилкою. Спочатку яблуко ділиться
на чотири частини, потім кожна четвертинка надівається на вилку й, по
черзі, очищається від шкірки ножиком, що при цьому повинен бути дуже
гострим. Кожен очищений шматочок їдять із тарілки за допомогою ножа й
качани.
Безумовно, комусь такий обіг зі звичайним яблуком здасться
смішним, однак це одне із правил етикету, яке варто дотримувати саме в
громадських місцях по тій простій причині, що очищене від шкірки й
порізане на дрібні шматочки яблуко не хрумтить.
Як поводитися під час їжі?
За столом потрібно сидіти злегка нахилившись уперед і на всьому
сидінні, а не на краєчку його. Розмовляючи із сусідом ліворуч, не
повертатися спиною до тому, хто сидить праворуч. Сидіти за столом
потрібно прямо, повертаючи при розмові тільки голову. Ноги перед собою
не витягають, а тримають їх разом біля стільця. На столі можуть
перебувати кисті рук, але ніяк не лікті. Лікті по можливості притиснуті до
тулуба. Якщо їдять тільки однією рукою, то друга перебуває на столі.
Пальці складені разом.
Сидячи за столом, не критикують те, що на столі, і тих, хто за ним
сидить. Не стежать за тим, хто скільки їсть. У стравах не риються, а кладуть
у рот всі підряд. Їдять і п'ють спокійно, безшумно, не гримасуючи. Рот не
набивають їжею й занадто більшими шматками. Жувати потрібно із
закритим ротом. З повним ротом не розмовляють і не сміються.
Серветку беруть із тарілки, коли починають подавати на стіл. Її
кладуть, склавши вдвічі на коліна, а не засовують за комір. Закінчивши
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їсти, серветку кладуть на стіл ліворуч від тарілки. Паперову серветку
злегка мнуть і кладуть на тарілку з-під їжі.
Ложку тримають між більшим і вказівним пальцем, причому її ручка
злегка впирається в середній палець. До рота її підносять небагато навскіс
(не боком) і в рот її не засовують. Ложку наповнюють настільки, щоб її
можна було донести до рота, не протока не краплі.
Вилка й ніж. Вилку тримають у лівої, а ніж у правій руці. Коли їдять
однією вилкою, неї тримають у правій руці. Ручки ножа й качани
перебувають у долонях. Кінчиком вказівного пальця можна впиратися в
стик ручки й вістря, але не нижче. Так само тримають вилку, опуклістю
догори.
Загальні правила поведінки за столом
Не спізнюйся, будучи запрошеним на обід, сніданок, вечерю, чай.
Не сідай за стіл, поки не сядуть дами або поки хазяїн або господарка
не запросять зайняти місце.
Не пропонуй дамі, коли супроводжуєш її до столу, ліву руку. Чоловік
завжди повинен пропонувати дамі праву руку.
Не забувай, що дама, що сидить поруч із тобою, особливо по праву
руку, має право на твою увагу. Даму, що сидить поруч із тобою, варто
займати не залежно від того, подань ти їй чи ні.
Не знайомся після того, як гості сіли за стіл. Не сиди занадто близько
до столу або занадто далеко від нього.
Не зацокай серветку за комір і не розкладай її на груди. Серветку варто
класти на коліна. У першу чергу необхідно обслуговувати дам. Не їсти суп
з кінця ложки. Не проси другої порції супу.
Не згинайся над тарілкою. Тримайся по можливості прямо.
Якщо хочеш дістати що-небудь, не тягнися через тарілку іншого. Не
бери хліб вилкою, бери рукою.
Не кусай від цілого шматка хліба. Не намазуй маслом цілого шматка
хліба. Ламай хліб шматочками й намазуй їх. Не криши хліб у суп. Не їж з
ножа. Ніколи не піднось ніж до роту. Не накладай на вилку за допомогою
ножа. Бери на вилку стільки, скільки на неї може поміститися без праці. Не
їж занадто швидко.
Не наповнюй рот більшою кількістю їжі, ніж може поміститися, не
розставляй лікті. Лікті повинні бути притиснуті до боків. Не ставши лікті
на стіл.
Не піднімай склянку або келих занадто високо. Не їли ложкою ті, що
можна й вилкою. Не намагайся зачерпнути останню ложку супу, з'їсти
останній шматочок м'яса й т.д.
Не подавай сам свою тарілку із проханням про другові порцію. Нехай
це зробить прислуга. Краще не просити другої порції взагалі.
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Не випльовуй кості та інше на тарілку. Кістку варто витягти з рота на
вилку, притулену до губ, і потім покласти її на тарілку. Фруктові кісточки
потрібно витягати з рота непомітно на ложку.
Не проси сусіда податі що-небудь, якщо поблизу перебуває прислуга.
Не грай серветкою, вилкою й іншими інструментами на столі. Не
витирай особу серветкою. Серветкою можна лише злегка провести по
губах.
Не повертайся спиною до іншого, якщо маєш намір поговорити із
сусідом. Не розмовляй з іншим через сусіда. Не розмовляй з повним ротом.
Не відкидайся й не розвалюйся на стільці. Намагайся завжди бути
спокійним. Не випускай з рук ніж або вилку. А упустивши, не бентежся,
попроси іншу, не надаючи значення тому, що сталося. Взагалі краще
робити помилки, чим намагатися не робити їх із зусиллям і з залученням
уваги навколишніх.
Не користуйся за столом зубочисткою, якщо в цьому немає
необхідності. У крайньому випадку роби це непомітно.
Не пригощай безперестану гостя. Не пий багато провина.
Будучи хазяїном або господаркою, ніколи не закінчуй своє блюдо
першим. Почекай, коли закінчать їсти гості. Це особливо важливо, коли
подане останнє блюдо.
Не проси другої чашки, поки гості не одержали першої.
Не роби ніяких зауважень щодо подаваного блюда. Не критикуй ті, що
подається до стола.
Не відмовляйся від якого-небудь блюда, посилаючись на ті, що воно
тобі не подобається або що воно тобі шкідливо. Найкраще відмовитися без
пояснення причин. Не розповідай за столом про свої хвороби.
Не клади чайну ложку в склянку або чашку. Допивши чай або каву,
поклади ложку на блюдце.
Не складай серветку після того, як поїв. Серветку варто недбало
покласти на стіл.
Не читай листів або документів за столом.
V. ПРАКТИЧНА РОБОТА.
СЕРВІРУВАННЯ СТОЛУ. СКЛАДАННЯ СЕРВЕТКИ.
Завдання 1
За зображенням та матеріалом додатку 1, 2, 3 визначити назву та
призначення столового прибору
Завдання 2
Записати на схемах назви столових приборів та посуду
Завдання 3
Провести тренувальні вправи щодо правильного сидіння за столом 4
користування ножем та виделкою
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Завдання 4
Користуючись схемами запропонованими в додатку скласти серветку
певним способом.
VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
РОБОТИ.
Рефлексія
- Що ми робили на уроці?
- Що нового ви дізналися?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Підготувати коротку доповідь на тему: «Традиції споживання їжі
різних народів»
Додаток 1. Основні прибори якими сервірують стіл
Столова вилка – приміняється в
якості головної:
• головної /столової вилки
• сервіровочної вилки
Столовий ніж - приміняється в якості:
• головного/столового ножа
Закусочна/десертна вилка приміняється в якості :
• вилки для гарячих закусок
• вилки для пасти (макаронных
виробів)
• вилки для салатів
• вилки для десертів
• вилки для фруктів
Закусочний ніж - використовують в
якості:
• допоміжного ножа (для
намазуванния хліба маслом або
паштетом)
• ножа для гарячих закусок
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• ножа для сирів
• ножа для фруктів
Ніж для м’яса
• має зазубрене лезо

Рибний ніж - використовується для:
• риби
• подачі великих шматків їжі або
страв ніжної консистенції
Рибная вилка (з чотирма зубцями) використовується для:
• риби
Столова ложка - використовується для
подачі страв
Супова ложка - використовується для:
• супа
• пасти
Десертна ложка/ложка для пудингів використовується для:
• десертів
• пасти
Чайна ложка - використовується для:
• чаю і кави
• коктейлів (наприклад фруктових)
• морозива
• десертів
• в якрсті ложки для цукру
Кавові ложки - використовують для:
• кави
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Додаток 2.Додаткові прибори, що іноді входять в сервірування столу
Ложка для парфе
використовується для:
• десертів
• морозива
Вилка для устриць

Вилка для равликів

Щипці для равликів

Вилки для лобстерів (омарів)

Щипці для лобстерів (омарів)

Ніж для масла використовується для:
• подачі масла або паштету
Вилка для пірожних використовується для:
• пірожних
• випічки
Ніж для сиру використовується для:
• подачі сиру

148

Ситечко для заварки/стрейнер

Щипці для цукру

Додаток 3. Столові прибори для подачі їжі
Ніж для нарізання м’яса

Хлібний ніж

Лопатка для торта

Черпак/ розливна ложка

Щипці для горіхів

Додаток 4. Схема розміщення основних столових приборів
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A-серветка; B-декоративна тарілка; C-супова тарілка; D-пиріжкова
(хлібна) тарілка та ніж для масла; E-чашка для чаю(кави) та чайна
(кавова) ложка; I-столовий ніж; J-столова ложка; H-столова вилка;
F-стакан для соку; G-стакан для води
Додаток 5. Схема складання серветок
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СЕКЦІЯ 2.10. СУСПІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ
Фурман Віра Костянтинівна, завідувач
гуманітарних-предметів Рівненського ОІППО

кабінету

суспільно-

Управління розвитком професійної компетентності вчителя
суспільних предметів в умовах модернізації освітньої галузі
«Суспільствознавство»
Формування інформаційно-технологічного суспільства, докорінні
зміни в соціально-економічному та духовному розвитку держави
потребують підготовки вчителя нової генерації. Реалізація цього
стратегічного завдання зумовлена глибинними змінами в системі і
структурі загальної середньої освіти та необхідністю інтеграції в
європейський освітній простір. Це вимагає визначення концептуальних
довгострокових стратегій щодо подальшого удосконалення та розвитку
педагогічної освіти. Вихідні положення концепції педагогічної освіти
ґрунтуються на засадах Конституції України, Національної доктрини
розвитку освіти, законів України "Про освіту", "Про загальну середню
освіту", "Про вищу освіту" тощо. На сьогодні історія сприймається і
викладається як багатомірна, інтегрована дисципліна з багатьма аспектами
і
різноманітними
підходами.
Тому
необхідною
умовою
висококваліфікованого викладання суспільних дисциплін у шкільній
системі є наявність демократично мислячого, поінформованого та
компетентного вчителя, ознайомленого із новими досягненнями,
науковими та педагогічними дискусіями на національному і світовому
рівнях. Тому завдання вчителя полягає в тому, щоб не нав’язувати учням
свою точку зору, а зобразити якомога ширшу картину історичного процесу
і на цій основі дати можливість виробити свій погляд на минуле. Таким
чином, учні повинні вміти ефективно досліджувати і критично підходити
до розуміння історичних явищ і процесів, що вимагає певних змін у
методології викладання суспільствознавчих дисциплін. Зокрема, це
передбачає такі зміни:
− збільшення уваги до питань порівняльної історії;
− викладання історії з урахуванням міждисциплінарних зв’язків,
використання результатів досліджень економічної історії, соціальної
історії, історії культури, історії довкілля тощо.
Оскільки сучасна школа втрачає монопольне право на освіту, а
вчитель перестає бути єдиним носієм знань, майбутні педагоги-історики
повинні приймати виклик часу, вдосконалитися. Необхідність підвищення
рівня професійної компетентності підсилюється ще й тим фактором, що
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переважна більшість учителів історії в нашій країні, окрім історії, викладає
ще й інші предмети суспільствознавчого циклу – правознавство,
громадянську освіту, політологію, філософію тощо.
Проблема професіоналізму завжди була і залишається в центрі уваги
сучасної системи освіти. Учитель на сучасному етапі, як зазначено в
Концепції національного виховання, повинен бути професіоналом,
здатним до багатоваріантності педагогічної дії і прогнозування можливих
результатів, володіти прийомами аналізу та самоконтролю, вміти
педагогічно осмислювати нові соціально-економічні умови виховання,
наслідки ринкових відносин, оцінювати нові тенденції з позицій
освітянської діяльності. Вимоги до вчителя, які висуває держава і
суспільство, полягають також у тому, щоб педагог у процесі навчальновиховної роботи вмів проектувати розвиток особистості, чітко уявляв,
яким повинен стати його вихованець. Для досягнення найважливішої мети
національного виховання – формування свідомого громадянина-патріота –
вчитель має створювати умови для гармонійного розвитку особистості,
формувати
основи
громадянської
свідомості,
активності
та
відповідальності. Важливо зупинитися на комплексній характеристиці
професійної підготовки майбутнього педагога: професійні знання (рівень
професійних знань, їх структура, стійкість, інтегроване використання
знань); готовність до професійної діяльності (рольова структура
діяльності, її види, навички прийняття рішень); структура індивідуальнопрофесійних якостей (комунікабельність, стиль поведінки, рішучість, тип
професійного мислення); самосвідомість професійності (розвиток
здібностей, впевненість у готовності до професійної діяльності, якість
освітньо-професійної програми); група цінностей загальнокультурного
потенціалу успішної професійної діяльності (культурологічна орієнтація,
система цінностей, креативний потенціал тощо
Учитель сьогодні – ключова особа у вирішенні багатьох пріоритетних
завдань, і не тільки в освіті. Саме шкільний учитель дає початок усім
інноваційним спрямуванням. Зрозуміло, що стан шкільної освіти
безпосередньо залежить від якості педагогічних кадрів. На сьогодні
основна мета роботи вчителя історії – запропонувати учням і вчителям
засоби для роботи з різними інтерпретаціями минулого, в умовах чого
надається можливість розвивати зріле критичне ставлення до науки.
Вивчення історії включає набагато більше, ніж пасивне засвоєння фактів,
дат, імен тощо. Історія за своєю суттю є процесом мислення, що
опирається на свідчення з минулого. При правильному викладанні історія
розвиває уміння аналізу та оцінки, тому крім визначення того, що учні
повинні знати (історичного розуміння), важливо брати до уваги й те, що
учні повинні вміти (для ефективного застосування цих знань на практиці).
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Слід пригадати слова видатного німецького педагога А. Дістервега:
"Поганий вчитель пропонує істину, хороший вчить її знаходити". Вчителісуспільники не повинні забувати, що їхній головний обов’язок – привчання
учнів до розумової праці є більш важливим, ніж передача самого предмету.
Отже, питання оптимального співвідношення теоретичного і практичного
знання у системі підготовки педагогічного персоналу повинне залишатися
одним із центральних аспектів реформування освітньої системи країни.

Ярвісалова Оксана Хейнівна, методист Рокитнівського районного
методичного кабінету
Системний підхід до підвищення професійної компетентності
вчителів суспільних предметів (фрагмент майстер-класу)
Інновації в освіті є запорукою руху вперед до нових вершин педагогічної майстерності. Участь у майстер-класі дасть можливість розкрити
творчий потенціал педагогів і секрети науково – методичного супроводу
інноваційної діяльності освітян.
Мета: поглибити знання працівників методичних служб щодо змісту
та взаємозв'язку понять: «інноваційна освітня діяльність», «перспективний
педагогічний досвід», «система методичної роботи з формування
інноваційно активної особистості педагога»; удосконалити професійну
компетентність методистів щодо науково-методичного супроводу
інноваційної діяльності освітян, вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду.
Завдання:
 обґрунтувати теоретичні та практичні засади технологій вивчення,
узагальнення, експертноїоцінки перспективного педагогічного досвіду;
 удосконалити
практико-діяльнісні
навички
працівників
методичної служби щодо складання проблемних кластерів, методичного
моделювання, алгоритмізації методичного супроводу інновацій, побудови
траєкторії індивідуального професійного зростання вчителя;
 удосконалити оціночно-рефлексивні вміння і навички;
удосконалити знання щодо сутності інноваційної освітньої діяльності
методиста;
 технології вивчення, узагальнення перспективного педагогічного
досвіду, поширення інноваційних ідей; науково – методичних засад
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супроводу експериментально – дослідницької діяльності педагогів.
Забезпечення:
мультимедійне обладнання; презентація з проблеми майстер-класу;
виставка методичних матеріалів
— матеріали узагальненого перспективного педагогічного досвіду;
— презентаційні матеріали учасників районного та обласного етапу
конкурсу «Учитель року» і «Ярмарки педагогічної творчості», а також
матеріалів з досвіду роботи вчителів на папері та електронних носіях;
— картотека перспективного педагогічного досвіду;
— фотовиставка.
Учасники заходу повинні вміти:
• визначати цілі й завдання інноваційної освітньої діяльності
методиста;
• планувати, моделювати й коригувати науково – методичний
супровід процесу формування, узагальнення і поширення перспективного
педагогічного досвіду, формування інноваційно активної особистості
педагога.
Хід заняття
І. Актуалізація проблеми майстер-класу
Методист: Інноваційне освітянське сьогодення потребує оновлення
змісту й форм науково-методичного супроводу процесу професійного
становлення (зростання педагога як чільної постаті і модернізаційних
галузевих зрушень. Ще Василь : Сухомлинський визначав у якості
пріоритетного завдання відкриття в кожній людині творця; настанову її на
шлях самобутньо-творчої, інтелектуально-повнокровної праці.
Серед ключових компетентностей, що визначають професійний
рівень педагога й водночас якість і результативність методичного впливу,
науковці та практики виокремлюють розвивальну, інформаційну,
діяльнісну й креативну, що передбачає вміння удосконалювати і
створювати нове (слайд № 5, схема 1 «Ключові компетентності педагога»)
Отже, успішний і компетентний учитель - це не лише професіонал,
обізнаний у певній науковій галузі, а й мислитель, дослідник, просвітитель,
вихователь, тьютор, творець, що торує власний шлях на освітянській
ниві, моделює свою педагогічну систему, орієнтовану на якість і успіх, на
гідну відповідь викликам сьогодення.
Ми формуємо такого учителя за наступною схемою:
Він формує педагогічний досвід, що ґрунтується на проблемності
сприйняття освітнього процесу, здатності до генерування ідей як способу
вирішення наявних протиріч і подальшому трансформуванні ідеї в
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педагогічну технологію, на побудові власної педагогічної системи, що забезпечує стабільно високий освітній результат.
ІІ. Основна частина
1. Завдання «Формула перспективного педагогічного досвіду»
Ведучий. Тож, як бачимо, досвід стає надбанням справжнього майстра
і творця, новатора, першопрохідця, людини талановитої.
Що є талант? Натхнення? Зліт душі?
Пекучий біль, чи та солодка мука,
Що зводить серце, будить уночі,
Відроджуючись в образах, думках, ідеях, звуках?
Талант — у чуйності до проявів життя,
Майстерності, красі душі та слова.
Це праця, пошук, роздум, відкриття,
Освідчення життю та Всесвіту в любові...
Отже, пропонуємо скласти власну формулу
перспективного
педагогічного досвіду, як здобутку таланта педагога. (Роздати чисті
аркуші А4.)
Афішування. Учасники презентують власні здобутки. Після
презентації, учасникам для обговорення пропонується наступний варіант
формули:
ДОСВІД = (ЗНАННЯ+ПРАКТИКА) х (ТАЛАНТ+ПРАЦЯ)
2. Завдання «Формування робочого визначення перспективного
педагогічного досвіду»
Учасники майстер-класу, попередньо поділені на групи, повинні під
час асоціативного моделювання визначити ознаки перспективного
педагогічного досвіду й на основі ключових характеристик сформувати
робоче визначення перспективного педагогічного досвіду.
Афішування. Учасники презентують результати роботи. Після
обговорення ведучий демонструє і коментує власну асоціативну модель.
3. Завдання. Зіставлення робочого визначення поняття ПД із
тими, що надаються провідними науковцями
Педагогічний досвід — це система творчої, оптимальної,
повторювальної професійної діяльності педагога з елементами новизни,
яка дає стабільні позитивні результати в удосконаленні навчальновиховного процесу (Л. Я. Набока).
Під час коментування результатів групової роботи ведучий
ознайомлює учасників із визначенням перспективного педагогічного
досвіду, наданим провідними галузевими науковцями й практиками.
4. Завдання. Складання кластеру «Педагогічний досвід»
Учасникам заходу пропонується скласти кластер «Педагогічний
досвід». «Лакуни» кластеру (незаповнені «вікна») слід заповнити,
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визначивши складові тих важливих чинників формування перспективного
педагогічного досвіду, які вже попередньо позначено на моделі.
Афішування. Учасники презентують результати роботи. Аналіз
результатів роботи груп передбачає зіставлення сформованих кластерів із
тим, що пропонується ведучим.
Категоріальний огляд кластеру
Учасники мають визначити складові кластера, які потребують
методичного супроводу. Наступним кроком є їх ранжування за ступенем
вагомості з урахуванням пріоритетних завдань методичної служби.
5. Завдання. Мозковий штурм «Проблемні напрями»
За допомогою «мозкового штурму» учасники повинні визначити
проблемні напрями методичного супроводу процесу вивчення,
узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду.
Афішування. Ведучий порівнює бачення і проблеми учасників
майстер-класу із власним і розумінням і ранжуванням проблемних
аспектів і методичного супроводу процесу формування і готовності
вчителя до моделювання власної і педагогічної системи, продукування
перспективного педагогічного досвід.
6. Завдання Вправа «Алгоритм діяльності методиста»
(Робота в групах.)
Учасники повинні скласти алгоритм діяльності методиста з вивчення,
узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду.
Афішування. Презентація власних результатів і коментування
алгоритму, складеного майстром.
Корекція пропонованого алгоритму опису досвіду роботи вчителя
Учасникам майстер-класу пропонується скоригувати послідовність
етапів опису досвіду роботи педагога:
 головна ідея, покладена в основу досвіду;
 характеристика досвіду роботи (рівень досягнення інноваційних
змін); наукове обґрунтування обраної теми;
 актуальність проблеми;
 роль і значення обраної проблематики;
 динаміка стану розробки проблеми; педагогічна технологія;
 моніторинг результативності; результати пошуково-творчої
діяльності вчителя.
Афішування. Обговорення проблеми методичного супроводу процесу
неперервного професійного зростання і фахової творчої самореалізації
педагога. Наголошення на ефективності застосування планів-програм
«Індивідуальна траєкторія розвитку професійної компетентності вчителя»
у процесі формування творчої особистості вчителя-професіонала.
Ведучий. Результативність методичного супроводу інноваційної
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діяльності вчителя зумовлюється тим, що індивідуальна траєкторія
розвитку професійної компетентності вчителя включає усі форми педагогічного навчання і спілкування та визначає зміст самоосвітньої
діяльності педагога з урахуванням досягнутих педагогом етапів
професійного розвитку. Умовно їх можна назвати «стажер», «практик»,
«технолог» і «майстер». Відповідно до визначених рівнів може бути
подана певна траєкторія індивідуального професійного розвитку
педагогів.
7. Завдання «Методичне моделювання»
(Робота в групах.)
Завдання
для
групи
1.
Побудувати
фрагмент
траєкторіїіндивідуального професійного розвитку вчителя-початківця.
Завдання
для
групи
2.
Побудувати
фрагмент
траєкторіїіндивідуального професійного розвитку вчителя-майстра.
Завдання
для
групи
з.
Побудувати
фрагмент
траєкторіїіндивідуального професійного розвитку вчителя-новатора.
Афішування. Порівняння результатів групової роботи із
запропонованим зразком.
Огляд виставки матеріалів із досвіду роботи методичної служби
району з проблеми формування інноваційної особистості педагога.
ІІІ. Рефлексія
Вправа «Карта методичних бажань»
Ведучий. Пропоную Вам побудувати карту методичних бажань
(інструмент для реалізації бажань та здійснення мрій, досягнення
професійного успіху). Оберіть для себе, будь ласка, кілька кольорів.
Пам'ятайте, що віра у здійснення задуманого є передумовою «роботи»
моделі.
Аркуш рекомендовано позділити на дев'ять рівних частин (три на три),
кожна з яких відповідає певному напряму й певній сфері життя.
Додатково можна розфарбувати сектори різними кольорами:
• південний схід — багатство — фіолетовий;
• південь —слава — червоний;
• південний захід — любов і шлюб — рожевий;
• схід — сім'я — зелений;
• центр —здоров'я—жовтий;
• захід —діти і творчість —білий;
• північний схід — знання і мудрість — синій;
• північ — кар'єра — чорний;
• північний захід — подорожі, помічники, учителі — сірий.
У кожний сектор уставляються відповідні картинки.
Афішування. Учасники презентують результати роботи. Я коментую
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після того.
IV. Підбиття підсумків
Ведучий. Найважливіший здобуток у роботі — високий рівень
мотивації методистів і педагогів щодо професійного зростання,
позитивних змін і творчої самореалізації.
Хай мене поки що немає там, де я повинен бути.
Хай я не такий, яким хочу бути,
Проте я вже не такий, яким був дотепер.
Я ще не навчився досягати кінця шляху,
Проте навчився не стояти на місці.

Прокопчук Сергій Юрійович, вчитель Рівненського економіко-правового
ліцею, фіналіст всеукраїнського етапу конкурсу «Вчитель року – 2015»
Майстер-клас із питань створення блогу вчителя
суспільних предметів
Виникнення персонального сайту вчителя історії та правознавства
Рівненського економіко – правового ліцею Прокопчука Сергія Юрійовича
пов’язане із моєю участю у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року –
2015» у номінації «Правознавство».
Під час роботи над створенням сайту намагався зробити його
доступним і простим у користуванні. В результаті сайт складається із
головної сторінки та багаторівневого меню ( 12 рубрик, що в свою чергу
поділяються на окремі пункти).
На головній сторінці розміщено змінну фотогалерею, правовий
календар подій, стрічку основних новин, годинник, лічильник кількості
переглядів сайту, а також зручні посилання на сайти Президента України,
Верховної Ради України, Міністерства освіти та науки України,
Рівненського економіко – правового ліцею та сайт «Освіта Рівненщини».
Рубрика «Про мене» складається із пунктів «Візитівка» та «Мої
досягнення», в яких представлена інформація про мене та розміщено копії
нагород та сертифікатів. В рубриці «Мої доробки» наявні пункти
«Публікації» та «Методичні посібники». Рубрика «Методична робота»
представлена пунктами «Опис досвіду роботи» та «Методична діяльність
вчителя». Рубрика «Навчальна діяльність» містить пункти «Нормативно –
правова база» ( навчальні програми з правознавства, критерії оцінювання
навчальних досягнень учнів, положення про Всеукраїнський турнір юних
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правознавців тощо), «Календарне планування», «Конспекти уроків». В
рубриці «Позакласна робота» є пункти «Розробки позакласних заходів» та
«Позакласні заходи» ( положення про вибори Президента ліцею, фотозвіти
про участь ліцеїстів у різних позакласних заходах тощо). В рубриці
«Громадська діяльність» розповідається про мою співпрацю з учнями в
рамках громадської організації «Громада рівненської ініціативної молоді».
Рубрика «Результативність роботи» дає можливість ознайомитися з
досягненнями в підготовці ліцеїстів до олімпіад, турнірів, конкурсу –
захисту наукових робіт МАН. В рубриці «Доробки учнів» розміщено
пункти «Наукові роботи та публікації» та «Учнівські презентації». Рубрика
«Інформація для учнів» дає можливість оперативно співпрацювати з
учнями під час канікул, карантину тощо. У «Фотогалереї» розміщено
«найбільш цінні» фотографії, що ілюструють участь у різноманітних
заходах міського, обласного та всеукраїнського рівнів. «Зворотній зв’язок»
- це заклик до спілкування та співпраці.
Насамкінець хочу сказати про важливість сайту. Для мене вона
визначається наступними критеріями:
узагальнення у доступній формі моїх напрацювань за період
педагогічної діяльності;
швидка комунікація з колегами та учнями;
можливість використання у навчально – виховному процесі.

Коток Світлана Іванівна, заступник директора Тинненської ЗОШ І – ІІІ
ступенів
Робота районної творчої групи як одна з форм підвищення
професійної компетентності педагога
Нині освітня галузь є найбільш реформованою, а курс історії України
набирає все більшого авторитету з часів незалежності України. Також білі
плями української історії набувають відповідного забарвлення, тому,
вважаю, що саме вчителі історії повинні прийняти особливу участь у
процесі дослідження місцевої історії.
Як зазначив свого часу Петро Тронько:
"Для України краєзнавство завжди було не лише міцним фундаментом
історичної пам'яті, але й формою самозахисту від ударів долі".
І сьогодні у навчанні історії України краєзнавчий компонент є однією
з важливих передумов розуміння історичного процесу та формування
159

предметних компетентностей учнів основної школи. Державний стандарт
базової та повної загальної середньої освіти зазначає: «Метою освітньої
галузі «Суспільствознавство», що складається з історичного та
суспільствознавчого компонентів, є забезпечення розвитку учня як
особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями,
усвідомлює себе громадянином України та успішно самореалізується в
сучасному українському суспільстві».
Тому у Сарненському районі з 2005 року діє творча група вчителів
історії на базі Тинненської ЗОШ І-ІІІ ступенів із теми «Застосування
краєзнавчого принципу у формуванні предметних компетентностей на
уроках та позакласній роботі з історії». Означену проблему намагаємося
реалізовувати не нас словах і неформально, а практично, оскільки
навчальний заклад шостий рік є опорним з питання «Формування в учнів
наукового світогляду, моральності на основі використання краєзнавчого
матеріалу на уроках історії».
Вибір даної проблеми був невипадковим, бо нова парадигма освіти
пропонує розглядати учня як мету, а не засіб. Тому історичний компонент
має забезпечувати: - ознайомлення учнів з духовними і культурними
надбаннями
та
цінностями,
історико-культурними
традиціями
українського народу і цивілізації в цілому; визначення, відбір і
використання у процесі пошуку інформації про минуле різних видів
історичних джерел, у тому числі текстових, візуальних та усних,
артефактів, об’єктів навколишнього історичного середовища (музеїв,
архівів, пам’яток культури та архітектури), а також інформаційнокомп’ютерних технологій.
Також нині в нелегкий час для України, дуже важливо вчителю не
тільки навчити історії, а й виховати національно свідомого громадянина
своєї держави, який буде знати і цінувати героїчне історичне минуле нашої
держави та своєї малої Батьківщини.
У новому Державному стандарті базової і повної загальної середньої
освіти чітко зазначено, що метою навчання історії в загальноосвітній школі
є формування в учнів ідентичності та почуття власної гідності у результаті
осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь,
розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу.
Переконана, що не можна виховати патріота держави, не навчивши
дітей любити своє рідне місто, село. Бо в нашому краї є чим гордитися на
кожному етапі історії. Адже Рівненщина — бурштинова перлина України,
її історична й духовна скарбниця, край, у якому хочеться жити. Кожен
період її історії цікавий, оригінальний і неповторний. Тому ставимо за
завдання кожному вчителю донести до учня історію рідного краю,
видатних особистостей та природу рідного краю, для того, щоб вони
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гордилися, що народилися тут і живуть. Тому в майбутньому будуть
прагнути щось зробити позитивне для своєї малої батьківщини
І саме місія вчителів історії є – виховання патріотизму, національної
гідності на уроках історії. Довгий час ми, українці, поглиблено вивчали
історію всесвітню про різні народи, народності та племена, але належно не
знали історії свого краю. За часів незалежності набуває все більшої
актуальності історичне краєзнавство. Оскільки кожна людина повинна
знати відповідь на запитання, яке задав сучасникам та нащадкам великий
провідник та поводир української нації у роки бездержавності Тарас
Шевченко – «Хто ми, чиї ми діти, яких батьків?».
У Тинненській ЗОШ І-ІІІ ст. методичне об’єднання вчителів історії
ставить собі за методичну та виховну мету співзвучну з науковометодичною проблемою школи «Особистісно орієнтоване навчання як
невід’ємна складова інноваційних технологій. Виховання патріотизму,
національної гідності в учнів шляхом використання краєзнавчого
аспекту».
Впроваджуємо роботу такими етапами:
І етап це робота на уроці. Перед вчителями, що входять до МО
«Суспільні дисципліни» району ставимо вимогу дотримання потрійної
синхронності: викладу подій вітчизняної історії в контексті світової з
обов’язковим з’ясуванням краєзнавчого аспекту. Тобто коли викладається
будь який матеріал з історії всесвітньої чи історії України ми проводимо
паралель, а що ж було в цей момент у нашому краї, області, районі селі.
Викладаємо матеріал той, яким володіємо на сьогоднішній день і
пропонуємо далі учням дослідити також ту чи іншу тему, написати
повідомлення, скласти тести, кросворд.
ІІ етап – це предметні тижні і місячники , проводяться щороку,
тижні права, історії під час яких учні виконують творчі роботи, приносять
власні твори, вірші на тематику краєзнавчу, чи про любов до України , які
друкуються в місцевій пресі.
ІІІ етап – це уроки –практикуми «Наш край»
Після вивчення кожної великої теми є уроки практикуми наш край, де
вчитель повинен подати матеріал рідного краю , наприклад уроки І чи ІІ
світової війни, Української революції, і також учні приносять дослідження,
кросворди, фотографії , тести по даній темі.
ІІІ етап – це проведення районних семінарів та творчих груп на базі
закладу під час яких вчителі історії проводять показові уроки із
використанням досліджених елементів історії рідного краю.
На базі
школи проходять засідання районної творчої групи з історичного
краєзнавства, так як заклад опорний з питання «Використання
краєзнавчого аспекту на уроках історії».
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IV етап це позакласна робота. До речі у даному напрямку ми маємо
неабиякий результат напрацювання – це і розроблені власні позакласні
заходи на тематику історії рідного краю, це авторські програми історикоетнографічного клубу Пошук. Для позакласної роботи випущені з досвіду
роботи авторські програми, які апробовані на базі закладу а також
надруковані у всеукраїнському журналі «Позакласний час» у 2013 році.
Також наші авторські програми у 2010 році запозичили Кіровоградський
та Сумський обласні інститути післядипломної педагогічної освіти.
Методика краєзнавчої роботи в школі увійшла у методичний посібник
«Музей при навчальному закладі, як центр виховання національної
свідомості».
Наш історико-етнографічний музей «Берегиня» за результатами
обласного конкурсу увійшов у п’ятірку кращих шкільних музеїв
Рівненщини у 2010 році.
Міжнародна співпраця – вже не перший рік співпрацюємо з поляками,
з різними очевидцями подій, які тут відбувалися, істориками Польщі, які
нам надають інформацію по періоду радянсько-польського протистояння,
і результатом такої співпраці є фільм про події в Тинному радянськопольської війни у вересні 1939 року, який ми теж використовуємо на
уроках наш край як в 10 так і в 11 класах. Щороку у вересні до річниці
початку ІІ світової війни проходять спільні акції та вшанування полеглих
у Тинному у вересні 1939 року спільно із Генеральним консульством в
Луцьку та учнями Тинненської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Співпрацюємо також із Рівненським краєзнавчим товариством.
У 2007 році вийшов історико-краєзнавчий нарис «Тинне над Случем»,
а в 2015 році результатом роботи членів творчої групи стало видання
«Історія рідного краю: Сарненщина».
Оскільки свого часу В. Сухомлинський сказав, - «Кожна школа, кожен
вчитель має працювати на результат» - вважаю, що даний підхід має бути
неформальним.
Досвід свідчить, що даний синтез у вивченні історичної науки - це
інтеграційний дидактичний засіб розвитку, навчання і виховання.
Поєднуючи роботу на уроці та позакласну роботу з краєзнавства
також маю у даному напрямку роботи результат :
- 2009-2015 рр. – Тинненська ЗОШ І-ІІІ ст. – опорний навчальний
заклад в районі з питання «Формування в учнів наукового світогляду,
моральності на основі використання краєзнавчого матеріалу на уроках
історії»;
- 11 уроків з історії України та всесвітньої, позакласні заходи видані
у журналі та книжкових додатках «Історія та правознавство» видавничої
групи «Основа»;
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- у 2012 році опублікована авторська програма «Рідний край» у
журналі «Позакласний час»;
- І місця у МАН з історичного краєзнавства 2009, 2011, 2014 роки;
- І місце у Всеукраїнській акції «Моральний вчинок» - 2010 рік;
- за сприяння Рівненського обласного краєзнавчого товариства видано
історико-краєзнавчий нарис «Тинне над Случем»;
- з досвіду краєзнавчої роботи Тинненської ЗОШ опубліковано
монографію у методичному посібнику, що вийшов за результатами
проведеної конференції при Кіровоградському ОІППО «Український
музей при навчальному закладі: Історія і сучасність» - Кіровоград – 2008;
- 2005-2015 рр. – керівник районної творчої групи вчителів історії з
теми: «Активізація пізнавальної діяльності учнів в умовах особистісноорієнтованого навчання. Виховання патріотизму, національної гідності,
моральності та духовності учнів на уроках історії шляхом використання
краєзнавчого принципу».
- участь в обласній творчій групі з теми: «Використання
інноваційних музейних технологій у навчально-виховному процесі»;
- на базі Тинненської ЗОШ І-ІІІ ступенів пройшло 5 районних
семінарів-практикумів для вчителів історії та 12 засідань районної творчої
групи з історичного краєзнавства, під час яким ділилася теоретичним та
практичним досвідом з даної теми
Позакласна робота
- з 2000 року діє історико-етнографічний музей «Берегиня», в якому
налічується понад 450 експонатів. Музей за результатами обласного
конкурсу увійшов у п’ятірку кращих музеїв області.
- діяльність історико-етнографічного Клубу «Пошук» з 2002 -2013 рр.
Міжнародна співпраця пошуковців з польськими гарцерами та
Генеральним Консульством Республіки Польща в Луцьку;
- з 2009 року учні школи спільно із скаутськими організаціями та
представниками польського Консульства в Луцьку проводять акції
вшанування полеглих на території села в перші дні ІІ світової війни
(вересень 1939 року);
Таким чином ми черговий раз доводимо, що історія, нашого краю
цікава та неповторна, вона архаїчна та своєрідна, нею захоплюються на
Східній Україні в Києві і Польщі. Матеріали для таких робіт ми не беремо
із книг чи Інтернету, а черпаємо з історії власного села. Тому нам нічого
не залишається, як вивчати її досліджувати, популяризувати. Отже,
робимо все можливе, щоб народну духовну скарбницю відродити, зберегти
і доповнити.
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Пишко Олена Леонідівна, методист кабінету суспільно-гуманітарних
предметів Рівненського ОІППО
Братасюк Наталія Петрівна, методист кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО
Проблеми та перспективи розвитку шкільної суспільствознавчої
освіти в 2015-2016 н. р.
У 2015-2016 навчальному році основна школа продовжує перехід на
оновлені Державні стандарти базової і повної загальної середньої освіти.
Відповідно до цього учні 5–7-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів вивчатимуть історію за новою навчальною програмою (наказ
МОН України № 664 від 06.06.2012 р.), де передбачено навчання курсу
«Історія України. Вступ до історії» у 5-му класі в обсязі 35 годин,
інтегрованого курсу зі стародавньої історії України та світу в 6 класі в
обсязі 70 годин, курсів «Всесвітня історія» (35 годин) та «Історія України»
(37 годин).
У 5-х класах і надалі можна користуватися однією із двох
рекомендованих програм: «Вступ до історії. Пропедевтичний курс»
(К.: Перун, 2005 р.) та «Історія України (Вступ до історії) (К.: Освіта, 2013).
Відповідно вчителі, які працюватимуть за програмою 2005 р. можуть
користуватись підручниками, що вийшли друком у 2010 році: «Вступ до
історії України» (автори Власов В., Данилевська О.) та «Вступ до історії
України» (автор Мисан В.). Учителі, які оберуть програму 2013 р., зможуть
користуються підручниками, що вийшли друком у 2013 році: «Історія
України (Вступ до історії) автора Власова В. (видавництво «Генеза») та
авторів Пометун О., Костюк І., Малієнко Ю. (видавництво «Освіта»).
У 5-му класі не варто захоплюватися письмовими видами контролю,
необхідно розвивати усне мовлення, пам’ятати, що уроки узагальнення не
повинні бути уроками контролю.
У 6-му класі історія України і всесвітня історія вивчатимуться як
єдиний інтегрований курс, тому в класному журналі для записів
відводиться одна сторінка. Запис робиться таким чином: Історія України.
Всесвітня історія (інтегрований курс). Відводити дві різні сторінки та
виставляти окремо оцінки з історії України та всесвітньої історії
недоцільно.
Зміст практичних занять у 6-му класі уможливлює розвиток
предметних умінь, сприяє формуванню ключових елементів та історичної
компетентності відповідно до вікових особливостей учнів.
Програмою передбачено проведення уроків узагальнення та
тематичного оцінювання наприкінці вивчення більшості тем.
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Підручники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України
(наказ МОН України від 07.02.2014 № 123):
–
«Всесвітня історія. Історія України»: підручник для 6 класу
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бандровський О. Г.,
Власов В. С.);
– «Всесвітня історія. Історія України»: підручник для 6 класу
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Пометун О. І., Мороз П. В.,
Малієнко Ю. Б.).
На виконання наказу МОН № 100 «Про розвантаження навчальних
програм для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
внесено відповідні зміни до нової навчальної програми. Зміни внесені не в
аспекті розвантаження програм, а в плані зміни назв тем. Наприклад, у
програмі для 7 класу розділ І, який був сформульований «Виникнення та
становлення Київської Русі», змінено на «Виникнення та становлення
Руси-України». Відповідно наскрізно у тексті програми Київська Русь
замінена на Русь-Україна.
Також зазнали змін назви текстів ІІ та ІІІ розділів, які називалися
«Київська Русь наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.»., «Київська Русь
– у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.»
Курс історії для 7-го класу є логічним продовженням історії
стародавнього світу, новим етапом розвитку ключових та предметних
компетентностей учнів відповідно до їх вікових можливостей, першим
систематичним курсом вітчизняної історії.
До семикласників висуваються складніші, порівняно із 6-им класом,
вимоги щодо навчальних досягнень. Особливого значення набуває робота
з історичними картами, засвоєння і використання понять і термінів,
усвідомлення різниці між такими елементами змісту, як подія, явище,
процес.
У курсах 7-го класу продовжено практику роботи над новим типом
уроку історії – практичними заняттями, а також передбачено комбіновані
уроки узагальнення і тематичного оцінювання, на яких учитель може
поєднувати обидва дидактичні завдання.
Курси історії України і всесвітньої історії 8-9-х класів вивчаються
хронологічно-послідовно за тематичним підходом. Після кожної теми
передбачено урок узагальнення і резервний урок.
Чинна навчальна програма «Історія України. Всесвітня історія.
59 класи» (К.: Перун, 2005) не передбачає проведення на уроках у 8-9 класах
практичних занять. Однак при збереженні існуючих нині підходів до
навчання історії вони матимуть місце у наступні роки.
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Учитель при організації навчального процесу повинен дотримуватися
синхронності у навчанні курсів історії України, всесвітньої історії,
враховуючи взаємовплив історичних подій, фактів і явищ.
Курси історії України та всесвітньої історії перевантажені фактичним
матеріалом, тому резервний час рекомендуємо використовувати на
вивчення нового матеріалу.
Для 10-11-х класів рівня стандарту та академічного рівня чинними є
програми «Історія України. 10-11 класи» авторів Пометун О. І.,
Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень);
для класів історичного профілю чинними є програми «Історія України. 1011 класи» авторів Кульчицького С. В., Лебедєвої Ю. Г. (140 годин на рік, 4
години на тиждень).
МОН України розроблено параграф «Революція гідності і агресія Росії
проти України. Цей параграф і методичні рекомендації до нього
видрукувані у фахових журналах.
Для вивчення всесвітньої історії чинними є програми «Всесвітня
історія. 10–11 класи (рівень стандарту / академічний рівень)» колективу
авторів під керівництвом Ладиченко Т. В. Програма розрахована на 35
годин на рік (1 година на тиждень).
Для класів історичного профілю чинною є програма із всесвітньої
історії (автори Ладиченко Т. В., Черевко О. С., Камбалова Я. М.), що
розрахована на 3 години на тиждень (по 105 годин на рік у 10 та 11 класах).
У разі потреби ЗНЗ вносить до навчального плану спецкурси історичного
або суспільствознавчого напряму, які фіксуються окремими записами в
журналі (або окремому журналі), а навчальні досягнення учнів оцінюються
за відповідними критеріями. Рішення щодо оцінювання навчальних
досягнень учнів приймається загальноосвітнім навчальним закладом
(рішенням педагогічної ради).
Сучасна дидактика дає чітке визначення особливостей кожного типу
уроку, визначаючи навчальні й розвивальні цілі, місце і форму контролю,
особливості узагальнення та його види тощо. Сьогодення вимагає від
педагога постійного оновлення знань із дидактики.
На виконання наказу МОН № 100 «Про розвантаження навчальних
програм для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
внесено відповідні зміни до навчальної програми предмета
«Правознавство. Практичний курс» (9 клас) авторів Пометун О. І.,
Ремех Т. О.
Основні зміни в програмі зводяться до наступного:
– зменшено обсяг вимог до навчальних досягнень учнів в окремих
темах, особливо щодо моделювання учнями правових процесів /процедур
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чи формулювання особистісно ціннісного ставлення (права колонка
програми);
– в окремі теми уроків виокремлено такі: «Правовідносини»,
«Цивільне
право»,
«Спадкове
право»,
«Цивільно-правова
відповідальність», «Підприємницька діяльність», «Адміністративне
право»;
– розвантажено окремі теми (ліва колонка програми), де вилучено такі
питання як-от: законодавчий процес, демократія, захист цивільних прав,
заробітна плата, трудова книжка тощо;
– уточнено зміст окремих тем;
– вилучено (з урахуванням розгляду в курсу «Правознавство (10 клас)
такі теми: «Як Конституція врегульовує життя громадян», «Як укласти й
розірвати трудовий договір» та теми: «Як не стати жертвою злочину»,
«Коли порушується кримінальна справа»;
– додано одну годину на узагальнення (після розділу 3);
– запропоновано уроки узагальнення проводити в формі практичних
занять.
Практичний курс правознавства відіграє важливу роль як
пропедевтика вивчення правознавства та інших суспільствознавчих
предметів старшої школи та є складником допрофільної підготовки учнів
у межах суспільно-гуманітарного напряму навчання в старшій школі. Курс
має значний потенціал у розвитку правової предметної компетентності
учнів 9-х класів, оскільки побудований на нерозривній єдності нових для
учнів юридичних знань і соціального досвіду школярів, практичних дій
щодо розв’язання конкретних життєвих проблем.
Особливістю курсу є чітка практична спрямованість навчання
правознавства, насамперед запровадження для старших підлітків
спеціального практичного курсу, основним результатом якого має стати
перетворення права на важливий регулятор життя й поведінки учня в
умовах його швидкої соціалізації. На уроках цього курсу школярі
ознайомлюються з багатофункціональністю права, адже воно виконує роль
механізму унормування суспільних відносин; розв’язання конфліктних
ситуацій, регулятора міжособистісних стосунків, відносин між людиною й
об’єднанням осіб, а також між об’єднаннями; регулює людську поведінку;
є важливим інструментом досягнення людиною своїх цілей; виступає
засобом захисту прав і законних інтересів людини. Такий зміст курсу
дозволяє учням вийти за межі виключно урочної діяльності й розв’язувати
життєві ситуації, використовуючи набуті знання.
Останні події в країні засвідчують, що без свідомих, ініціативних і
відповідальних громадян із міцною суспільно спрямованою мотивацією,
здатних до об’єднання в різноманітні організації для реалізації своїх прав,
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відстоювання демократичних свобод, контролю за органами влади,
суверенітет України перебуватиме під постійною загрозою. Тому навчання
учнів питань права та законності слід розглядати як один із найвагоміших
пріоритетів розвитку національної освіти.
Сучасне життя вимагає від школи підготовки особистості з
відповідними знаннями, практичними вміннями й навичками розв’язання
конкретних життєвих проблем із позицій права, свідомого ставлення й
поваги до закону, неухильного його дотримання, тобто правової
компетентності людини.
Із позицій компетентнісного підходу мета шкільної правової освіти –
формування предметної компетентності учнів як здатності цілісно
реалізувати на практиці в різних контекстах життя та діяльності правові
знання, вміння й навички, цінності, ставлення, досвід відповідної
діяльності. Правова предметна компетентність є необхідною для особи
настільки, наскільки сприятиме її участі в житті демократичного
суспільства, свідомому дотриманні прав і свобод людини, реалізації
обов’язків громадян.
Водночас у масовій практиці навчання компетентнісний і діяльнісний
підходи поступаються традиційному навчанню, орієнтованому на
знаннєву парадигму освіти. Одним зі шляхів ефективного розв’язання цієї
проблеми може стати надання компетентнісної спрямованості методиці
шкільного правознавства, що перетворюватиме його на дієвий інструмент
правової освіти і виховання школярів.
Актуальність вивчення етики обумовлена як істотними змінами в
ціннісних орієнтирах українського суспільства, що спостерігається нині,
так і загальним зростанням ролі моралі в житті людства в інформаційному
суспільстві. Повернутий в школу навчальний предмет «Етика»
викладатиметься у загальноосвітніх навчальних закладах як предмет
інваріантної частини навчальних планів, які працюють за додатком 13 до
наказу МОН України № 661 від 29.05.2014 р., решті шкіл рекомендовано
викладати етику за рахунок варіативної частини з перспективою
повернення предмета в усі загальноосвітні навчальні заклади в
навчальному році. Діючою програмою з даного предмета є «Етика. 5-6
класи» (Київ: Перун, 2005 р.) і відповідно видані в попередні роки
підручники:
–
«Етика»: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних
закладів (авт. Данилевська О. М., Пометун О. І.);
– «Етика»: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних
закладів (авт. Фесенко В. І.);
–
«Етика»: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних
закладів (авт. Данилевська О. М., Пометун О. І.);
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– «Етика»: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних
закладів (авт. Мовчун А. І., Хоружа Л. Л.).
У листі МОН України № 1/9-324 від 16.05.2013 р. наведено перелік
програм курсів духовно-морального спрямування, які можуть викладатися
у загальноосвітніх навчальних закладах: «Розмаїття релігій і культур
світу», «Історія релігій», «Історія релігій світу і духовна культура»,
«Історія світових релігій», «Християнська етика в українській культурі»,
«Основи православної культури», «Основи християнської моралі та етики»
та ін.
Викладання основ християнської етики та інших предметів
духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах
можливе лише за умови письмової згоди батьків та за наявності
підготовленого вчителя.
Наголошуємо, що курси з християнської етики є міжконфесійними і
носять світський характер.

СЕКЦІЯ 2.11. РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА
Лавренчук Марія Василівна, методист кабінету суспільно-гуманітарних
дисциплін Рівненського ОІППО
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ
СТАНДАРТІВ ОСВІТИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
МОДЕЛІ НАВЧАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
У статті обґрунтовано доцільність створення інформаційнометодичного професійно орієнтованого середовища педагогів, визначено
його роль у модернізації післядипломної педагогічної освіти, розглянуто
функції такого середовища, моделі змісту та форм науково-методичного
супроводу навчання зарубіжної літератури т а російської мови.
Ключові слова: мобільність, моделі змісту та форм науковометодичного супроводу, інформаційно-методичне середовище, змістове
наповнення інформаційного середовища, обмін педагогічним досвідом.
Мета у здійсненні науково-методичного та інноваційного супроводу
навчання зарубіжної літератури та російської мови – дотримання
європейських вимог щодо стандартів і тенденцій, зокрема, – прагнення до
технологізації освітнього процесу (в т.ч. до використання інноваційних
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педагогічних технологій). Для цього спланована методична робота та
підібраний відповідний її формат: науково-практичні семінари, онлайннаради для методистів, створюється банк досвіду інноваційної діяльності
вчителів та методистів, вивчається ППД, створено обласну творчу групу
вчителів світової літератури, обласну авторську творчу майстерню,
віртуальні спільноти методистів світової літератури та російської мови,
учителів світової літератури, онлайн-школа молодого вчителя.
До впровадження сучасних методик у роботі кожної із структур
обрано такі завдання:
1) сформувати у педагогів уявлення про сучасні технології навчання
як про спосіб впливу вчителя на учнів, з одного боку, та сукупності форм і
методів пред'явлення навчальної інформації – з іншого;
2) розвивати творче відношення вчителів до технологізації
навчального процесу, заснованого на високій методичній культурі;
3) коротко розкрити зміст основних педагогічних технологій, які
можна використовувати на уроках зарубіжної літератури.
Із цією метою у роботі кожної із методичних структур вироблені
моделі технологічного процесу:
- мета та завдання технології;
- принципи;
- умови технологічного процесу;
- характеристика суб’єкту та об’єкту технології, особливості їх
взаємодії;
- типологія;
- технологічна карта (етапи досягнення мети);
- прогнозовані результати;
- добір відповідного методичного інструментарію;
- розроблення методичних рекомендацій до їх застосування.
У роботі семінарів вироблені методичні рекомендації щодо
використання
технологій
інтерактивного
навчання,
здоров’язбережувальних
технологій,
інформаційно-комунікаційних
технологій тощо.
Використання акмеологічних технологій на уроках світової
літератури розроблено і розповсюджується у межах області. Публікації із
розповсюдження даного досвіду учителів - у фахових виданнях.
Упроваджується інноваційний досвід роботи членів обласної творчої
групи «Компаративний аналіз художнього твору», учителі-словесники
успішно оволоділи методами та алгоритмом проведення компаративного
аналізу художнього твору та інтерпретацією художнього дискурсу.
Вироблені методичні рекомендації з цього питання та укладені авторські
методичні посібники.
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Упровадження ІКТ відбувається через створення інформаційного
освітнього середовища регіону, наповнення контентом порталу «Освіта
Рівненщини», освітні сайти, блоги, сторінки, участь у освітніх проектах
Intel, Microsoft тощо.
Напрацьовується досвід використання біоадекватних технологій
навчання на уроках зарубіжної літератури та російської мови членами
обласної авторської творчої майстерні з даної проблеми. У ході роботи
окреслені основні методи та прийоми:
- REAL – метод (навчальна релаксація);
- метод проекту;
- робота з навчальним мислеобразом – образоном;
- арт-педагогіка;
здоров’язбереження…
Для формування нової гнучкої моделі науково-методичного
супроводу розвитку професіоналізму педагога необхідно врахувати всі
зміни освітньо-професійного середовища, які найближчим часом внесуть
свої корективи у зв’язку з прийняттям нових законів, пов’язаних із
реорганізацією адміністративно-територіальних громад нашого регіону,
новою редакцією закону «По освіту», із внесенням змін до концепцій
мовно-літературної освіти та профільного навчання, Положення про
атестацію педагогічних працівників, спрощення Програм лінії нового
Державного стандарту.
Мета і завдання науково-методичного супроводу навчання зарубіжної
літератури та російської мови полягає у виробленні гнучких мобільних
моделей форми та змісту, пов’язаних із мережевою взаємодією основних
компонентів освітньо-інноваційного середовища:
 модель нового змісту освіти;
 модель організації нового освітнього процесу;
 модель уключення роботодавців у освітній процес підготовки
учителя;
 модель інтеграції науки й освіти;
 модель інтернаціоналізації освіти;
 модель підвищення кваліфікації.
Модель нового змісту післядипломної педагогічної освіти включає
такі компоненти:
 модульне;
 дистанційне;
 курсове підвищення кваліфікації з обов’язковим методичним
супроводом;
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 сприяння фаховому саморозвитку педагогів з обов'язковою
науково-методичною підтримкою в міжкурсовий період;
 інтегрований характер підвищення кваліфікації.
Мережева взаємодія у роботі та науково-методичному супроводі
навчання може реалізуватися за умови створення інформаційно-освітнього
середовища.
У Національній доктрині розвитку освіти в ХХІ столітті зазначено, що
пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних
технологій, які забезпечують доступ до мережі високоякісних баз даних,
розширюють можливості для сприйняття інформації.
За даними соціологічного дослідження Інституту соціальних
технологій на замовлення Спільного проекту Міністерства освіти і науки
України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні»
«Система освіти в оцінках громадян України», для більшості українських
педагогів головним джерелом фахової інформації є спеціалізована
література (87,9%), а також значною мірою семінари, конференції (73,6%).
Лише після цього названо курси підвищення кваліфікації та інформацію,
що надходить від колег по роботі (відповідно 57,1% та 44,3%).
Отже, засоби масової інформації та Інтернет відіграють другорядну
роль (на рівні 24—26%). Для більшості вчителів достатньо тієї інформації,
яку вони отримують (70%).
Решта — 24,1% учителів відзначають, що їм не вистачає сучасних
інноваційних методик, їх цікавлять методики не тільки викладання, але й
оцінювання, інформація про досягнення у світовій педагогіці, а також
матеріали з психодіагностики та психології.
Таким чином, створення інформаційно-методичного професійно
орієнтованого середовища педагогів має спричинити певне коригування як
змісту, так і структури науково-методичного супроводу навчання
зарубіжної літератури та російської мови. Крім суто освітніх функцій,
методично-інформаційне професійно орієнтоване середовище має
забезпечити можливість професійного спілкування та обміну досвідом між
педагогами. До засобів, спрямованих на розв’язання цих завдань, відносять
тематичні форуми й чати як форми реалізації професійного спілкування, а
також електронну бібліотеку нормативних документів і методичних
матеріалів. Важливим чинником у створенні інформаційно-освітнього
середовища є банк методичних інновацій: опис навчальних технологій,
методів, прийомів, методичні розробки уроків, виховних заходів тощо.
Рекомендуємо використати ресурси та платформу порталу «Освіта
Рівненщини», зокрема спільноти вчителів світової літератури та спільноту
методистів зарубіжної літератури для створення інформаційнометодичного середовища педагогічних працівників.
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Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету інформатики,
інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання
Рівненського ОІППО
ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ СПІЛЬНОТ
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
Сьогодні, напевне, кожна сучасна людина не буде заперечувати
висловленню Улвіна Тоффлера про те, що неосвіченою у 21 сторіччі буде
та людина, «яка не вміє вчитися, розучуватися та переучуватися», - вчитися
протягом життя. Усе його професійне життя – це шлях саморозвитку та
самовдосконалення.
Сьогодні комп’ютерна мережа (Інтернет), мережа документів (WWW)
та програмне забезпечення (соціальні сервіси) зв’язують між собою не
тільки комп’ютери і документи, але і людей, які користуються цими
засобами. В сучасному світі набуває популярності самоосвіта вчителя і
підвищення його професійної кваліфікації через мережеві педагогічні
спільноти.
Мережеві педагогічні спільноти – це формальні та неформальні групи
професіоналів, які об’єднуються та працюють в одному предметному чи
проблемно-професійному напрямі в мережі Інтернет. Участь у таких
спільнотах дозволяє педагогам спілкуватися один з одним, вирішувати
професійні питання, підвищувати професійний рівень.
Такі спільноти створюються з метою
- створення
єдиного
інформаційно-предметного
простору,
доступного кожному його учаснику;
- забезпечення формального та неформального спілкування на
професійні теми;
- вони спонукають до мережевої взаємодії для подальшої діяльності
поза Інтернетом;
- а також в межах спільнот відбувається обмін педагогічним
досвідом, популяризація успішних педагогічних практик та підтримка
нових освітніх ініціатив.
Педагоги під час індивідуальної або спільної роботи у мережевій
спільноті набувають умінь:
- засвоєння децентралізованих моделей навчання;
- спільного мислення;
- толерантності;
- критичності мислення.
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Тобто вчаться працювати в асинхронному режимі з урахуванням ролі
та значення кожного учасника спільноти, його думки, позиції, досвіду, у
готовності до можливої критики та видозмінення вихідних гіпотез.
Спираючись на досвід, у мережевій спільноті можна виділити
наступні форми діяльності: інтернет-конференція, вебінар, обговорення у
форумах, ведення онлайн-щоденників, віртуальний майстер-клас,
опитування, проект, акція, конкурс тощо. До них ми вже звикли у нашій
реальній педагогічній діяльності.
У мережі Інтернет для цього використовуються такі засоби: блог,
форум, форми для встановлення зворотнього зв’язку, функціонали для
створення
оголошень,
повідомлень
та
опитувань,
системи
відеоконференцій, фотогалереї.
В межах інформаційно-освітнього середовища веб-порталу «Освіта
Рівненщини» на початковому етапі ми, намагаючись зорганізувати процес
створення спільнот, створили групи спільнот, (для спрощення навігації у
спільнотах), а в їх межах користувачі можуть самостійно створювати та
формувати спільноти.
Розробники порталу забезпечили спільноти усіма засобами для
забезпечення ефективної мережевої взаємодії педагогів. Усі учасники
наших спільнот мають можливість:
- отримувати найсучаснішу інформацію з педагогічних теми;
- користуватися базою методичних розробок;
- отримувати кваліфіковані консультації та поради наших науковців
та методистів;
- брати участь в обговореннях опублікованих матеріалів;
- публікувати власні матеріали, формувати нові знання, вміння,
компетенції;
- спілкуватись з колегами;
- формувати власний освітній інформаційний простір.
Але сьогодні наявність якісної техніки на місцях та високий рівень
ІКТ-підготовки педагога не визначають його бажання долучитися до
роботи мережевої спільноти. Вчитель приходить в мережу в тому випадку,
якщо виникає необхідність та зацікавлення. Завдання системи
післядипломної освіти нині полягає в тому, щоб цей процес проходив
природньо, щоб вчителю було дійсно цікаво в спільноті, яка для нього
стане місцем професійного росту та самовдосконалення.
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СЕКЦІЯ 2.12. МИСТЕЦТВО
Томецька Оксана Миколаївна, методист кабінету виховної роботи,
позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньоестетичного циклу та фізичного виховання
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 2015-2016 н.р.
освітня галузь «Мистецтво» (предмети художньо-естетичного циклу)
основна школа (5-11 клас)
У 2015-2016 навчальному році з 1 вересня в основній школі
продовжується поступове впровадження нового Державного стандарту
базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з
усіх базових дисциплін. Нагадуємо що віднедавна предмети художньоестетичного циклу об’єднані у освітню галузь “Мистецтво”. Основною
метою освітньої галузі “Мистецтво” є формування в учнів у процесі
сприймання, інтерпретації, оцінювання ними творів мистецтва та
провадження практичної діяльності системи ключових, міжпредметних
естетичних і предметних мистецьких компетентностей як цілісної єдиної
основи світогляду, а також здатності до художньо-творчої самореалізації і
культурного самовираження. Мистецтво у системі сучасної освіти
розглядається як суттєвий компонент загальної освіти школяра. Його
могутній пізнавальний і виховний потенціал пов'язаний з естетичною
природою, завдяки якій осягаються потаємні найскладніші процеси
духовного життя людини, її внутрішнього світу. Освітня галузь
“Мистецтво” включає такі предмети «Образотворче мистецтво»,
«Музичне мистецтво», «Мистецтво». Нагадуємо що заклад має право
самостійно обирати предмети галузі для затвердження у навчальних
планах шкіл, про те необхідно пам’ятати, що незалежно від того як
називаються предмети у 5-7 класах відповідно до нових навчальних
програм має вичитуватися впродовж року 72 години навчального часу (36
год. - образотворча домінантна складова лінія + 36 год. -музична
домінантна складова лінія ). Звертаємо увагу на те, що відповідно до
Типових навчальних планів для спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням іноземних мов, з поглибленим вивченням предметів технічного
(інженерного) циклу, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів,
класів з поглибленим вивченням окремих предметів (додатки № 3, 4, 5, 8
до наказу МОНмолодьспорту від 03.04.2012 №409 «Про затвердження
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ
ступеня») на вивчення предметів художньо-естетичного циклу
передбачено 1 навчальна година, з інваріантної складової. З метою повної
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реалізації вимог освітньої галузі «Мистецтво» державного стандарту
рекомендуємо використовувати додатково 1 годину за рахунок
варіативної складової навчального плану.
Основ ними освітніми завданнями освітньої галузі є:
оволодіння системою вмінь і навичок у галузі мистецтва, формування
світогляду, креативних і комунікативних якостей;
формування вмінь і навичок аналізувати, інтерпретувати та оцінювати
твори мистецтва, виявляти їх національну своєрідність;
збагачення духовного світу учнів у результаті вивчення творів
мистецтва;
формування ціннісного ставлення до дійсності і творів мистецтва,
розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів;
виховання здатності до художньої самореалізації, культурного
самовираження, задоволення потреби в мистецькій самоосвіті.
Таким чином новий зміст освітньої галузі передбачає цілісний
художньо-естетичний розвиток особистості учня шляхом опанування
різних видів мистецтва і координації знань, умінь та уявлень, набуття яких
необхідне для формування у свідомості учнів полікультурного і
поліхудожнього образу світу.
Зміст освітньої галузі спрямований на розширення у процесі
опанування творів мистецтва і художньо-практичної діяльності набутих
ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких
компетентностей. Сучасне мистецьке навчання, ґрунтується на засадах
особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в
основних нормативних документах освіти – державних стандартах,
навчальних планах, програмах.
У 2015-2016 навчальному році учні 5-7 класів опановуватимуть зміст
загальної мистецької освіти за програмою «Мистецтво» (авт. Л. Масол, О.
Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л.
Паньків, І. Гринчук, Н. Новікова, Н. Овіннікова), яка включає три блоки
«Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» та інтегрований курс
«Мистецтво». Цілісна структура програми передбачає єдиний тематизм за
роками навчання (однаковий як для автономного викладання музичного та
образотворчого мистецтва, так і для інтегрованого курсу). Якщо у
попередніх класах основної школи учні засвоювали особливості мови
різних видів мистецтва (5 кл.), палітру мистецьких жанрів (6 кл.), то у 7
класі вони мають ознайомитися з новітніми явищами в мистецтві в єдності
традицій і новаторства (тема навчального року «Мистецтво: діалог
традицій і новаторства»).
Спільна тематика року розподіляється на окремі теми варіативно,
адже змістове наповнення конкретизується відповідно до специфіки
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кожного з блоків програми: предметів «Музичне мистецтва» і
«Образотворче мистецтво» чи інтегрованого курсу «Мистецтво».
Основними видами діяльності учнів на уроках мистецьких дисциплін
залишаються: художньо-творче самовираження дитини (спів, музичнотворча та художньо-творча діяльність); сприймання, інтерпретація та
оцінювання художніх творів; пізнання явищ мистецтва й засвоєння
відповідної мистецької термінології.
Вивчаючи музичне мистецтво (36 год.), учні 7 класу ознайомляться з
різними видами аранжувань народної та академічної музики,
особливостями відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній
музиці (тема1 «Музичне мистецтво у нашому житті») та особливостями
сучасних музичних явищ -джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня (тема 2
«Новаторство в музичному мистецтві»).
Значну увагу слід приділяти на уроках формуванню вокальнохорових навичок. Зважаючи на вік учнів (початок мутаційного періоду
голосу), учителю слід добирати яскраві сучасні твори, зокрема мовою
оригіналу, цікаві для виконання дітям з відповідною вокальною
теситурою. Крім того, доцільно спонукати учнів до створення
елементарного музичного супроводу до виконуваних вокальних творів за
допомогою комп’ютерних програм, електронних музичних інструментів
(за наявності), мотивувати проявляти самостійність у процесі пізнання
музичних явищ сучасності, використовувати Інтернет-ресурси,
комп’ютерні програми з музичного мистецтва у пошуково-дослідній і
соціокультурній діяльності.
Вивчаючи образотворче мистецтво (36 год.), учні 7 класу
опановуватимуть особливості мистецтва архітектури, зокрема, пам'ятками
рідного краю, України; видами декоративно-прикладного мистецтва розписом, вишивкою, писанкарством, витинанкою, народною іграшкою
тощо (тема 1 «Мистецтво в нашому житті»), а також різними видами
дизайну - графічного, промислового, ландшафтного, арт-дизайну (тема 2
«Дизайн»).
Основними видами діяльності на уроках залишаються сприймання й
аналіз творів мистецтва та художньо-творча діяльність, що передбачає
застосування різних художніх технік і матеріалів. На уроках доцільно
використовувати інноваційні технології, комп’ютерні програми, Інтернет ресурси.
На уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» (72 год.) учні мають
ознайомитися з різними видами аранжування народної та академічної
музики, особливостями відображення етнічних мотивів у класичній і
сучасній музиці; особливостями мистецтва архітектури, зокрема, на
прикладі архітектурних пам'яток рідного краю, України; видів
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декоративно-прикладного мистецтва (тема 1 «Мистецтво у нашому
житті»); особливостями сучасних музичних явищ - джаз, рок, поп, шансон,
авторська пісня та різних видів дизайну (тема 2 «Новітні мистецькі явища,
дизайн»).
Провідними видами діяльності на інтегрованих уроках у 7 класі
залишаються сприймання й аналіз-інтерпретація творів мистецтва та
художньо-творча діяльність (хорова, художньо-практична). Важливого
значення слід приділяти застосуванню на уроках інтегративних художньопедагогічних технологій, методів і прийомів стимулювання асоціативнообразного мислення (міжвидових мистецьких паралелей, аналогій,
порівнянь тощо), що зумовлено спільним тематизмом, який об’єднує
навчальний матеріал різних видів мистецтва, насамперед музичного і
образотворчого. Також на уроках доцільно застосовувати інтерактивні,
проблемно-евристичні, комп’ютерні технології; стимулювати пошук
учнями в мистецтві особистісно значущих смислів, співзвучних власному
досвіду.
Особливістю навчальної програми є варіативність художнього
наповнення змісту: кожен учитель може обирати різноманітні твори
мистецтва для реалізації завдань програми, розкриття теми уроку та
набуття учнями ключових і предметних компетентностей, визначених
програмою. Спрямовуємо увагу на те, що відбір художньо-дидактичного
матеріалу для використання на уроках мистецьких дисциплін має
базуватися з опорою на шедеври українських і зарубіжних митців,
творчість народних майстрів, що активно сприятиме розвитку спеціальних
художніх здібностей, формуванню естетичного смаку та художніх
цінностей учнів. На допомогу вчителям образотворчого мистецтва
розроблено педагогічні кейси «Образотворче мистецтво» для 5 і 6 класу,
які містять методичні матеріали що допоможуть учителю оптимізувати
навчальний процес та сприятимуть розвитку творчих компетентностей
учнів. Особливістю вищезгаданих педагогічних кейсів є те що матеріали
містять не лише рекомендації до уроків, та календарно тематичне
планування, а ще й поширені конспекти, цікаву сучасну інформацію,
кілька презентаційних матеріалів на вибір вчителя, та відеозапис
виконання рекомендованої творчої практичної роботи. Для 7 класу
розроблено нове детальне календарно тематичне планування.
Необхідно пам’ятати, що важливою є виховна функція мистецтва, на
реалізацію якої слід звертати безпосередню і систематичну увагу на
уроках. Вона закладена у самому змісті творів мистецтва. Упровадження
даної функції передбачено програмою та чітко сформульовано у завданнях
програми - формування потреби в естетизації середовища та готовності до
участі у соціокультурному житті. Це завдання Державної програми
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повинно забезпечити виховання гуманістичних цінностей і пріоритетів,
важливих моральних якостей особистості - доброти, дружби, любові,
поваги до родини не лише на уроках а й в позаурочний час. Місія
мистецтва є дуже важливою у справі виховання, тому саме з цієї позиції
вчителеві потрібно розкривати зміст творів українського мистецтва. Такий
підхід сприятиме розвитку патріотизму, гордості за землю, країну, в якій
ми живемо, адже українцям є чим пишатися: мистецькі шедеври з’являлися
не фрагментарно, а впродовж усього історичного і культурного розвитку.
Учні 8 класів продовжать своє навчання за навчальною програмою
«Музичне мистецтво. 8 клас» (авт. Фільц Б. та ін.) (вид. «Перун», 2005 р.).
У 9 класі навчальним предметом художньо-естетичного циклу є
художня культура, яка вивчається за програмою «Художня культура» авт.
Л.Масол, Н.Миропольська (вид. «Перун», 2005 р.). Її зміст є логічним
узагальненням вивченого учнями на уроках мистецьких дисциплін у 1-8
класах та пропедевтикою подальшого вивчення художньої культури у
старшій профільній школі.
Звертаємо увагу, що відповідно до рекомендацій Міністерства (лист
МОН від 27.01.2009 № 1/9-55), зважаючи на мистецьке наповнення змісту
предмета, місцевим керівним органам освіти рекомендовано під час
комплектації
педагогічних
працівників
передбачити
годинне
навантаження з художньої культури насамперед учителів музичного чи
образотворчого мистецтва.
Уроки предметів художньо-естетичного циклу – це уроки мистецтва, і
тому, найдоцільніше більшість із них будувати за методом художньопедагогічної драматургії, який спрямований на активізацію емоційного
ставлення школярів до мистецтва. Він сприяє створенню атмосфери
зацікавленості, живого інтересу до уроку. Його основна функція полягає,
насамперед, у тому, щоб допомогти учням зрозуміти, пережити емоційноестетичний досвід, втілений в образній структурі твору мистецтва. Окрім
того, цей метод покликаний перетворити процес пізнання мистецтва на
цікаву і захоплюючу гру. Гуманізація навчально-виховного процесу
передбачає здійснення особистісно орієнтованого спілкування з учнями а,
отже, вимагає перебудови навчального процесу від научіння до
фасилітації. В наслідок чого головна функція сучасного вчителя
трансформується від надання певного обсягу знань до зацікавлення
предметом навчання, пошуку завдань, які відповідатимуть і здібностям, і
можливостям кожного школяра. Сповідування ідеї особистісно
зорієнтованої педагогіки зумовлює беззастережно визнати пріоритет
діалогової стратегії педагогічної взаємодії як основи сучасних
інноваційних технологій навчання і виховання школярів засобами
мистецтва. Художні твори, з одного боку, здатні моделювати людські
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стосунки, з іншого,  мистецтво у своїй сутності само є спілкуванням,
діалогічним за своєю природою. Комунікативна функція мистецтва
виявляється в різних видах спілкування: діалог з митцем, діалог з образом
твору, діалог культур, діалог особистісних смислів тощо. Розуміння
мистецтва – це творчий процес співпереживання та інтерпретації, що
носить активно діалогічний характер. Доцільною, ефективно і важливо під
час організації навчання, зокрема, для організації аналізу-інтерпретації
творів мистецтва використовувати таку форму роботи як – фасилітована
дискусія.
Фасилітована дискусія  одна з форм педагогічного спілкування, що
має на меті колективне обговорення певної проблеми. Вона допомагає
колегіально наближатися до результату обговорення за допомогою певних
стратегій (спрямовуючих запитань ведучого, прийомів роботи, нюансів
поведінкових реакцій). Це різновид "спрямованого обговорення”,
елементом якого є колегіальне взаємонавчання (peer training).
Основними і обов’язковими видами діяльності на уроках, як уже
зазначалося, має бути сприймання і аналіз-інтерпретація творів мистецтва
та мистецька діяльність учнів (вокально-хорова, художньо-практична,
творча). Наголошуємо на тому, що навчальна діяльність учнів з предметів
художньо-естетичного циклу у 1-8 класах може проводитись у різних
формах окрім письмових (запис учнями будь-якої інформації зі слів
учителя чи з дошки, контрольних, самостійних робіт, написання
рефератів), які спричиняють додаткове недоцільне навантаження учнів.
Примусове ведення учнями зошитів, виконання письмових домашніх
завдань є недоцільним і несприятливим для організації творчої мистецької
діяльності. Звертаємо увагу на те, що письмові тематичні перевірки
(контрольні, самостійні роботи) з музичного мистецтва, образотворчого
мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» не проводяться.
Навчання художньої культури має базуватися на положенні: «Головне
- не кількість інформації і набутих знань, а накопичення особистісного
художньо-естетичного досвіду».
Саме тому рекомендуємо педагогам художньої культури перейти із
площини монологічного викладу навчального матеріалу у площину
конструювання діалогу між учнями. Цьому сприятиме використання
різноманітних форм роботи на уроці, зокрема, інноваційних художньопедагогічних технологій – інтегративних, проблемних, інтерактивних
(дискусії, диспути), проектних (індивідуальні, групові та колективні
проектні завдання), переважно замінюючи монологічну форму подачі
матеріалу на діалогічну. Звертаємо увагу, що проектна діяльність має
організовуватися на добровільних засадах: це стосується як вибору теми й
обсягу пошукової роботи, так і форм презентації. Проектну діяльність
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учнів треба ретельно планувати, поетапно відстежувати й оцінювати
результати. Вчителеві доцільно стежити за виконанням проектів,
допомагати учням організовувати свою роботу, вчасно коректувати її,
консультувати в разі виникнення труднощів.
Крім того, у старшій профільній школі важливим постає завдання
професійної орієнтації учнів. Для цього слід зокрема у профільних класах
посилити практичну спрямованість курсу через систему спеціальних
творчих завдань з урахуванням інтересів учнів, які водночас виконують
функцію «професійних випробувань» з метою реалізувати й перевірити
здібності учнів.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за основними
видами діяльності на уроках відповідно до орієнтовних Вимог оцінювання
навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної
середньої освіти (наказ МОН від 21.08.2013 № 1222).
Тематична атестація проводиться один раз або двічі на семестр та
виставляється в журналі в окрему колонку без дати. Деякі теми програм з
музичного мистецтва розраховані на вивчення впродовж семестру. У цих
випадках з метою узагальнення вивченого доцільно здійснювати проміжне
оцінювання навчальних досягнень учнів. Тематичні оцінки з художньої
культури у 10 – 11 класах виставляються після вивчення відповідного
розділу програми. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі
види навчальної діяльності учнів, що підлягали оцінюванню протягом
вивчення теми розділу. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При
цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень
учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість
її вивчення, складність змісту тощо. Семестрова оцінка може підлягати
коригуванню.
Основним видом домашніх завдань в основній школі з предмета
«Музичне мистецтво» мають бути завдання на слухання та інтерпретацію
музики в навколишньому середовищі, а також завдання творчого
спрямування(наприклад, відтворити прослухану музику за допомогою
елементарних музичних інструментів, рухів, голосу, придумати назву до
музичного твору, продумати інструментарій для музичного супроводу
твору, прослуханого на уроці, виконавський план пісні, проаналізувати
звуки, створити імпровізацію (вокальну інструментальну, ритмічну,
мелодичну) тощо). З предмета «Образотворче мистецтво» домашні
завдання мають носити випереджувальний характер, та бути зорієнтовані
на спостереження, аналіз, інтерпретацію, рідше - замальовки ескізного
характеру з натури, з пам’яті предметів, краєвидів тощо. Домашні завдання
з художньої культури можуть бути практично-творчого чи дослідницько182

пошукового характеру (зокрема, виконання
композицій у різних мистецьких стилях тощо).

проектів,

створення

Гумінська Оксана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання
Рівненського державного гуманітарного університету
Проблемно-цільовий підхід до здійснення
професійної підготовки вчителя мистецтва
Сучасна освітня практика постійно вимагає від учителів нових
професійних якостей. Відповідно, ускладнюється структура підготовки
вчителів мистецтва. Крім володіння великим спектром знань і умінь,
навичок мистецької діяльності, учителі мистецтва повинен вміти вільно
орієнтуватися в педагогічних інноваціях. Під вільної орієнтацією маються
на увазі здатність логічно осмислювати принципи, підходи, технології в
сучасній педагогіці та мистецькій педагогіці.
Підвищенню фахового рівня вчителя мистецтва сприяє проблемноцільовий підхід.
Коли мова йде про досягнення нових цілей і розв’язання нових
проблем у підвищенні фахового рівня вчителів, то варто виділити
проблеми, які спричиняють явище непрофесіоналізму (недосконалості) дій
педагогів.
Цільовий напрям передбачає орієнтацію на кінцевий результат та
залежить від поставлених цілей.
Професійне становлення особистості насамперед стосується
професійної свідомості педагога як носія культурних традицій, здатного
трансформувати культурний досвід у знову створювану соціальне
середовище і допомагати майбутнім фахівцям формувати власну
професійну свідомість.
Метою діяльності вчителя художніх дисциплін, головним сенсом його
життя та професійної діяльності є розвиток духовності, художньоестетичної культури його учнів. На відміну від вчителів природничих
дисциплін він покликаний оперувати не так науковими фактами, скільки
суб'єктивними уявленнями, почуттями, думками, які можуть бути
представлені у вигляді не зовсім чітко визначених феноменів людської
свідомості (думок про почуття, переживання, думок про думки, рефлексію
тощо).
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Відповідно, вчитель мистецтва спрямовує свою діяльність на
досягнення цілей: розвитку особистісно-ціннісного ставлення дитини до
мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх
образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному
самовдосконаленні.
Короткотермінові цілі є засобом досягнення довготермінових
стратегічних цілей, цілі нижчого рівня – засобом досягнення цілей більш
високого рівня і, разом з тим, можуть мати цілком самостійне значення,
вони не завжди зводяться до відповідних цілей вищого рівня.
Для використання проблемно-цільового підходу варто також
обумовити проблеми, прогнози, цілі, ресурси, заходи щодо підвищення
рівня професійної підготовки.
Використання проблемно-цільового підходу в процесі професійної
підготовки вчителя мистецтва, на нашу думку передбачає проектування,
моделювання та практичне розв’язання на наступних проблем:
 Проблематизація змісту при розгляді його з позицій
загальнолюдських цінностей;
 Особливий алгоритм мислення вчителя та учнів, адекватний
природі мистецтва розуміння законів його існування (як і чому людина
створила мистецтво як продовження самого себе);
 Організація навчальної діяльності, де в процесі реального і уявного
експериментування здійснюється «самовідкриття істини» і закладаються
умови справжньої педагогіки співробітництва;
 Залучення дитини до мистецтва, яке відповідає природі самої
дитини: генетично закладена в ній готовність до випередження рівня свого
розвитку, розуміння учнями сенсу своєї діяльності;
 Вихід за межі буденного в галузь піднесеного в духовній культурі.
Вчитель мистецтва сам повинен оволодіти такими формами мислення,
які дозволяють розглядати високохудожні твори як суб'єкти спілкування,
здатні духовно збагачувати тих, хто хоче такого збагачення.
Таким чином, професійне становлення вчителя мистецтва є роботою
над створенням образу людини, педагога, вчителя, який стверджує ті чи
інші цінності, бере за основу не тільки своє буття, а й набутий людством
досвід.
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Сучасні методи формування
інформаційної компетентності вчителя мистецтва
Панасюк І. Л., методист Дубенського РМК
Слайд – тема.
Сьогодні всі сфери людської діяльності, у тому числі й освіта, стрімко
розвиваються за рахунок впровадження різних інновацій. Людині в цій
ситуації необхідно бути готовим, не тільки до впровадження цих
інновацій, а і безпосереднього творення інноваційних процесів. Сьогодні
від педагога вимагається готовність гідно зустрічати кожну професійну
ситуацію, бути готовим до перепідготовки в умовах, які швидко
змінюються.
У час інформатизації і глобальної масової комунікації. набуває
поширення концепція компетентнісного підходу в освіті. З розвитком і
поширенням новітніх технологій, про які ми чуємо на кожному кроці,
однією зі складових професійної компетентності вчителя є компетентність
у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Вчителі повинні
вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію
та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного
інформаційного суспільства.
Слайд – «Використання ІКТ в освіті передбачає».
Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної
компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх
сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті.
Вона передбачає:

застосування ІКТ в навчанні та повсякденному житті;

раціональне використання комп’ютера і комп’ютерних засобів
під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її
пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;

оцінку процесу й досягнутих результатів діяльності.
Слайд – «Складові професійної компетентності педагога».
ІК-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона
дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в
інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення
науки в своїй професійній діяльності. Ця компетентність - обов’язкова
складова професійної компетентності педагога.
З появою в роботі вчителя комп’ютера та мережі Інтернет значно
збільшилися можливості самоосвіти вчителя. Комп’ютер став незамінним
інструментом в роботі, що значно підвищило її ефективність. Кожен
учитель тепер не може обійтися без використання інформаційних
технологій у власній праці, а також в роботі з учнями.
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Перед сучасним учителем постало нове нелегке завдання: навчаючись
і перебудовуючись під нові вимоги часу самому, вчити і готувати дітей.
Удосконалення якості навчання та виховання у середній школі сьогодні
напряму залежить від рівня підготовки педагога.
Саме тому необхідно змінювати основні методи навчання.
Недостатньо дати суму знань учням, потрібно навчити їх
орієнтуватися в потоці інформації, систематизувати і обирати
потрібне. Учитель повинен розвивати в учнів навички критичного та
системного мислення, вміння працювати з інформацією та медіазасобами,
ставити та вирішувати проблеми, направлені на саморозвиток, творчість і
допитливість.
Одним з головних завдань шкільної освіти сьогодні є підготовка учнів
до швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформації,
озброєння їх сучасними засобами і технологіями роботи, формування в них
інформаційної
культури,
життєвих
компетентностей,
зокрема
інформаційної. Щоб сформувати інформаційну компетентність в учнів,
учитель і сам повинен володіти такою компетентністю, розуміти ту роль,
яку він може відігравати у формуванні особистості учня.
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій – це не
данина моді, а необхідність сьогодення. Ні для кого вже не є новиною
необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час
вивчення будь-якого предмету. І предмети художньо-естетичного
напрямку не є виключенням. Педагоги повинні забезпечити впровадження
в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на
інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів
організації навчання.
Слайд – «Проблеми».
Вчителю у його прагненні зацікавити, сконцентрувати увагу учнів на
вивчення предмету музичного та образотворчого мистецтва, художньої
культури доводиться конкурувати з чудово організованим світом масмедіа. Вагомою проблемою є неготовність вчителів до використання
інформаційних та комунікаційних технологій у своїй професійній
діяльності. На перешкоді стає те, що вчителі не вміють працювати з
новими інформаційними і комунікаційними технологіями та не розуміють,
як їх можна використовувати на уроках мистецьких предметів.
Ще однією проблемою, яка перешкоджає пропедевтиці
інформаційної культури, є те, що більшість учнів не розуміють
справжнього призначення комунікаційних та інформаційних технологій,
оскільки сприймають комп’ютер як спосіб гри.
Однак, щоб ІКТ дійсно були корисними у викладанні мистецьких
предметів, необхідне виконання таких умов:
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 професійну готовність учителя до використання комп'ютерних
технологій;
 врахування впливу комп'ютера на здоров'я дітей;
 наявність якісного технічного й програмного забезпечення.
Школа повинна підготувати людину мислячу, котра не тільки має
знання, але й уміє використати їх у житті. Тому спрямованість на
формування розумових здібностей дитини та передання навиків
ефективного оперування засобами пізнання повинна виступити як
головний пріоритет із самого початку навчання. Безумовно, значна частина
таких засобів базується на основі ІКТ.
Перш за все, добираючи до уроку програмне забезпечення та
електронні засоби навчання, слід враховувати, що вони повинні
відповідати певним вимогам, а саме:
 бути цікавими і викликати позитивні емоції у школярів;
 активізувати пізнавальну та розумову діяльність учнів;
 викликати у дитини бажання навчитися працювати самостійно;
 відповідати психолого-педагогічним та валеологічним вимогам;
 розвивати творчі здібності дитини;
 носити навчально-контролюючий характер.
Слайд – «ІКТ як засіб організації навчального процесу».
Крім того, окремої уваги заслуговує розгляд ІКТ як засобу організації
навчального процесу, що дає змогу уникнути рутинної роботи вчителя.
Комп'ютер може бути потужним дидактичним засобом, використання
якого залучає дітей до активної праці, підвищує їхній інтерес до навчання,
сприяє кращому засвоєнню матеріалу і підвищує ефективність навчання.
Мова іде не про вивчення окремих, ізольованих від інших мистецьких
предметів, а в інтеграції різних уроків з елементами, які складають
комп'ютерну грамотність учнів та їхню інформаційну культуру.
Оволодіння інформаційними технологіями може відбуватися через
проведення комп'ютерно-інтегрованих уроків.
Формування інформаційної компетентності вчителя мистецьких
предметів розглядається, сьогодні, як невід’ємна складова реформи
системи педагогічної освіти в цілому. Основна мета якої передбачає
підготовку освіченого фахівця відповідно до вимог інформаційного
суспільства, формування необхідних знань, умінь і навичок та
формування компонентів інформаційної культури.
Інформаційно-освічений вчитель здатний знайти відповідну
інформацію з різних джерел. Така особа має бути також наділена
необхідною здатністю якісної та кількісної оцінки і самооцінки інформації
з тим, щоб виявити спірні питання закладені в інформації. Інформаційноосвічений вчитель може використати та застосувати інформацію
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відповідно в багатьох фахових ситуаціях. Такі ситуації, потенційно
призводять до прийняття нешаблонних рішень, розв’язку творчих завдань,
тобто призводить до розвитку нових знань. Таким чином, відбувається
процес навчання на основі приведення в дію інформаційної
компетентності.
В епоху інформатизації суспільства, кожен педагог повинен чітко
усвідомити, що комп’ютер та периферійне обладнання є основними
інструментами в його професійній діяльності, які здатні полегшити
розв’язок цілого ряду професійних завдань. Адже, сьогодні
кваліфікований фахівець повинен вміти серед широкого кола програмних
засобів відшукати такий програмний засіб, який досить швидко та
ефективно допоможе отримати потрібний результат.
Компетентність – це здатність людини успішно задовольняти
індивідуальні й соціальні потреби, спроможність кваліфіковано
виконувати роботу. Інформаційна компетентність вчителя - це уміння
творчо мислити і передбачати наявність аналітичних, прогностичних умінь
в засвоєнні та застосування інформації в педагогічній діяльності. Крім
того, ІК є складовою частиною інформаційної культури вчителя, виконує
інтеграційні функції, служить сполучною ланкою загально педагогічних і
спеціальних знань і умінь.
Можна виділити наступні рівні формування інформаційної
компетентності вчителя мистецьких предметів:
 рівень споживача інформації;
 рівень користувача комп'ютером;
 рівень логічного функціонування і знання характеристик
устаткування;
 рівень наочно-специфічних завдань на основі творчого підходу.
Основними елементами процесу формування ІК є:
 уміння застосовувати інформаційні технології для демонстрації
наочності на уроці;
 уміння використовувати інформаційні технології для демонстрації
аудіо- і відеоматеріалів на уроці;
 уміння створювати презентації;
 уміння систематизувати і обробляти дані за допомогою таблиць;
 уміння будувати порівняльні таблиці і виявляти закономірності за
допомогою комп'ютера;
 уміння застосовувати інформаційні технології для моделювання
процесів і об'єктів, виконання рисунків та ескізів;
 уміння використовувати комп'ютерне тестування;
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 уміння використовувати мережу Інтернет для вирішення
педагогічних питань, збору інформації, участі в телеконференціях, доступу
до наукових, педагогічних, методичних даних.
Інформаційна
компетентність
вчителя
передбачає
широке
використання комп'ютерної техніки, електронних варіантів навчальних
матеріалів, навчальних програм, педагогічних технологій творчого
характеру. Вчитель повинен володіти необхідною підготовкою для
конкретної диференціації можливостей учнів залежно від індивідуальних
особливостей, мотивації, вікових і психологічних особливостей.
ІК – одна з основних компетентностей сучасного педагога, що має
об'єктивну і суб'єктивну сторони. Об'єктивна сторона виражається у
вимогах, які суспільство пред'являє до професійної діяльності педагога.
Суб'єктивна сторона ІК визначається індивідуальністю вчителя, його
професійною діяльністю, особливостями мотивації у вдосконаленні і
розвитку педагогічної майстерності.
Формування ІК вчителя передбачає:
 освоєння ними знань і умінь в області мистецтва;
 розвиток комунікативних здібностей вчителя;
 уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати
інформацію, здійснювати рефлексію своєї діяльності і її результатів.
Слайд.
У складі ІК вчителя можна виділити чотири складові:
 мотиваційну – наявність мотиву досягнення мети, готовність і
інтерес до роботи, постановка і усвідомлення цілей інформаційної
діяльності;
 когнітивну – наявність знань, умінь і здатності застосовувати їх в
професійній діяльності, аналізувати, класифікувати і систематизувати
програмні засоби;
 суб’єктно-діяльнісну – демонстрація
ефективності і
продуктивності інформаційної діяльності, вживання інформаційних
технологій на практиці;
 рефлексивну – забезпечення готовності до пошуку вирішення
виникаючих проблем, їх творчого перетворення на основі аналізу своєї
професійної діяльності.
У сучасних умовах засоби ІКТ виступають основним важелем при
формуванні інформаційної компетентності вчителя. Формування
інформаційної компетентності засобами ІКТ дозволяє використовувати в
педагогічній
діяльності знання, уміння і навички в напрямку
інформаційних і комунікаційних технологій, що є критерієм професійної
придатності вчителя мистецьких предметів для підвищення якості освіти.
Вчителі мистецьких предметів повинні знати:
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правила проведення занять з використанням комп'ютерної техніки;
правила користування електронними педагогічними програмними
засобами;
 правила використання комунікаційних технологій;
 основні форми організації навчального процесу навчання з
використанням ІКТ;
 правила користування контролюючими програмами для перевірки
знань;
 правила створення тестів;
 правила використання інформаційних технологій при проведенні
навчальних занять;
 особливості використання комплексу навчально–розвиваючих
програм на уроках мистецтва;
 правила створення та демонстрації презентацій;
 правила створення публікацій та веб-сторінок;
 правила користування навчально-розвиваючими програмами.
Компетенція вчителя, відповідно підходу на основі поглиблення
знань, включає здатність умілої роботи з інформацією, вибудовувати
послідовність вирішення проблеми, використовувати програмне
забезпечення, що допускає розширення, і прикладні методи, специфічні
для даної дисципліни, поєднуючи їх з методикою викладання, заснованою
на індивідуальній роботі з учнями. Застосовуються і колективні методи
роботи у формі проектів, сприяючи глибшому розумінню учнів ключових
понять і їх використання при вирішенні складних проблем реального світу.
При роботі в рамках спільних проектів вчитель використовуватиме
мережні ресурси, що допомагають учням співробітничати, отримувати
інформацію, встановлювати контакти з фахівцями з інших установ для
проведення аналізу і пошуку вирішень вибраних проблем.
Навики, такі як проблемний підхід, комунікація, співпраця,
експериментування, критичне мислення, творчість стають самостійними
програмними цілями і предметом нових методів оцінки. Найбільш
значущою метою є підготовка учнів до самостійного вибору своїх цілей
і планів навчання. Для цього потрібне розуміння того, що вони вже
освоїли, оцінити свої сильні і слабкі сторони, намітити план навчання,
стежити за його виконанням, за своїм власним зростанням,
добиваючись успіху, рухатися далі, але враховувати і допущені
помилки. Такі навики пригодяться на все життя, вони важливі для
життя в освіченому суспільстві. Оцінка – здатність учнів оцінювати
якість своєї праці і праці інших - стає частиною цього процесу.
Роль вчителя полягає в безпосередньому моделюванні створення
знань, конструюванні ситуацій, в яких учні повинні застосовувати вище
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згадані навики і допомагати їм в їх виробленні. Вчителі створюють в класі
співтовариство, що навчається, в якому учні постійно зайняті створенням
не тільки своїх власних навиків навчання, але і навиків інших. Справді
школа перетворюється на організацію, що навчається, в якій всі дійові
особи залучені в процес пізнання. З цієї точки зору, вчителі самі стають
наставниками учнів і генераторами знань, постійно зайнятими
педагогічним експериментуванням і нововведеннями, що проводяться в
співпраці зі своїми колегами і фахівцями з боку заради отримання нових
знань про учбовий процес і про досвід викладання. Широкий набір
апаратури, що складає мережу, цифрові ресурси, електронне устаткування
повинні створювати це співтовариство і допомагати його роботі зі
створення знань і у будь-який час в будь-якому місці – колективному
навчанню.
Слайд – «Компетентісний підхід до здобуття знань».
Вчителі, компетентні в застосуванні підходу на основі здобуття знань,
повинні уміти:
 розробляти навчальні посібники і заняття з використанням ІКТ;
 використовувати ІКТ для вироблення в учнів навиків здобуття
знань і критичного мислення;
 підтримувати безперервний розумовий процес;
 створювати для своїх учнів і колег «територію» знань.
Слайд – фото.
Однією з передумов успішної професійної діяльності вчителя є
професіоналізм методичного працівника, який сприяє створенню умов для
особистісного розвитку педагога. Саме методист має бути лідером
професійного розвитку, «педагогом педагогів». Методист – це менеджер,
фасилітатор, наставник і консультант. Він повинен так організувати свою
діяльність, щоб учитель хотів звертатися до нього з питань професійного
зростання і міг отримати допомогу з будь-якої освітянської проблеми, яка
його хвилює. Методист зобов’язаний розуміти і усвідомлювати реальний
стан професійного становлення педагога, бачити перспективи його
розвитку.
Імідж методиста, репутація методиста, статус методиста – це
накопичені ним знання, досвід, це реалізовані проекти, участь в роботі
наукових досліджень, аналіз та узагальнення роботи педагогів, їх
інтелектуального та інноваційного потенціалу. Таким чином, професія
методиста вимагає від нього не тільки сучасних знань та досвіду, але й
високої відповідальності в поєднанні з моральними принципами.
Методист РМК – це, насамперед, носій інформації. Інформація для
методиста – важливий ресурс, без якого він не може здійснювати свою
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творчу діяльність та спілкування. Інформація допомагає йому
підтримувати зв’язок з усіма категоріями педагогічних працівників та
здійснювати професійно-педагогічне партнерство. Педагоги «з перших
рук» отримують інформацію про нове, передове на семінарах, методичних
об’єднаннях, практикумах, через Інтернет.
Пропонуємо вашій увазі досвід роботи з питань формування
інформаційної компетентності - «методист – учитель – учень» (слайд).
У процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового
рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і
технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями
психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і
впровадження у практику педагогічного досвіду, творче виконання
перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й
досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок
самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з
теорії та практичної діяльності.
Формування ефективної системи методичної роботи із вчителями
мистецьких предметів займає чільне місце в діяльності методичної
служби, перед якою стоять відповідні завдання:
 виявлення та використання в роботі вчителів
найбільш
ефективних форм, методів та прийомів навчання;
 підвищення ролі
методичної служби
в формуванні
професіоналізму вчителів;
 організація інноваційної роботи педагогів;
 узагальнення та поширення педагогічного досвіду.
Однією із основних функцій методиста районного методичного
кабінету є надання педагогам інформації, яка не була отримана ними під
час здобуття вищої педагогічної освіти, корекція та оновлення інформації,
яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій.
На слайді - функції методиста:
 інформаційно-методична
(програмно-методичне
та
інформаційне забезпечення навчального процесу);
 аналітична (узагальнення та поширення інноваційного
педагогічного досвіду;
 навчальна (сприяння підвищенню професійної майстерності
вчителів);
 інноваційна (залучення вчителів до інноваційної діяльності).
А одним і методів роботи з вчителями мистецьких дисциплін є
МЕТОД ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.
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Слайд - «Методи роботи з педагогами»:
 метод впливу на свідомість (лекції, бесіди, диспути, круглі столи
тощо);
 метод визначення конкретної ситуації (спостереження, аналіз,
практична діяльність, дослідження, анкетування);
 метод прогнозування можливих результатів (моделювання,
причинно-наслідковий аналіз процесів, що вивчаються);
 метод організації та здійснення навчально-тренувальної,
навчально-пізнавальної, виховної, змагальної діяльності (словесні, наочні,
практичні тощо);
 метод
формування
інформаційної
компетентності
(презентування, мережева взаємодія)
Слайд – «Форми трансляції методичної допомоги».
Допомога вчителям надається у процесі методичного навчання,
консультування, наставництва та забезпечення методичною літературою.
Підвищенню ефективної організації науково-методичного супроводу
сприяють навчання, що проводяться у різних формах (приклади на
слайдах). Так на базі базового навчального закладу з музичного мистецтва
було проведено засідання методичного об’єднання з теми «Формування
ключових і предметних компетентностей педагога шляхом використання
ІКТ у процесі викладання музичного мистецтва», метою якого було
удосконалення умінь і навичок використання інформації у практичній
діяльності вчителя.
Слайд – структура. Із структурою методичної роботи з вчителями
мистецьких дисциплін тісно пов’язана послідовність мережевої взаємодії
з педагогами (РМК  методист  навчальний заклад (адміністрація) 
педагог  учень ), яка здійснюється за допомогою ІКТ.
Перевага мережевої взаємодії полягає в донесенні інформації до тих,
хто готовий вчитися і розвиватися далі. Педагоги мають можливість
розширити
межі
свого
світогляду,
зайнятися
самоосвітою,
самореалізуватися. Мережева взаємодія допомагає знайти найпростіші і
ефективніші шляхи навчання.
Слайд – сайт методиста. Матеріали методичних об’єднань,
семінарів-практикумів, методичних аукціонів, методичних ігор, засідань,
творчих звітів та лабораторій педагогів, портфоліо та конспекти уроків
кращих вчителів музичного мистецтва району розміщені на сайті
методиста metodmuzirina.jimdo.com, систематизовані у електронному
посібнику «Методична тека». Вчителі образотворчого мистецтва мають
власні сайти та блоги, на яких активно презентують свій досвід,
досягнення, розміщують конспекти уроків, інтерактивні вправи тощо.
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Розміщення методичних знахідок методиста і педагогів району і є
важливим елементом в обміні досвіду з колегами.
Слайд – видавнича діяльність. Неабияке інформаційне
навантаження мають публікації у фахових виданнях (перелік на слайді).

СЕКЦІЯ 2.13. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
Дубенчук Анатолій Іванович, методист кабінету виховної роботи,
позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньоестетичного циклу та фізичного виховання
Науково-методичний супровід процесу підвищення кваліфікації
учителів фізичної культури в контексті вимог державного стандарту
загальної середньої освіти
Інноваційні перетворення в освітньому просторі України, рівень
розвитку сучасної психолого-педагогічної науки, соціальне замовлення
школі та сучасна освітня парадигма стимулюють появу творчих
новаторських ідей, пошук більш досконалих систем навчання.
Відтак виникає необхідність підготовки вчителів у системі
післядипломної освіти до творчої педагогічної діяльності, домінантою якої
є вміння працювати в умовах вибору: педагогічної позиції, технології,
підручників, змісту та форм навчання тощо. Запит на широкий
професіоналізм та творчість педагога, здатного працювати в різних
освітніх системах, актуалізується і в
умовах формування
загальноєвропейського освітнього простору.
Як відомо, творчість – неодмінна умова педагогічного процесу,
об’єктивна професійна необхідність у діяльності вчителя, оскільки він
поставлений перед необхідністю творчо взаємодіяти з дітьми та творчо
перетворювати їх.
Саме формування методологічних знань і методологічної культури
педагога, зорієнтованого на продуктивно-творчу діяльність, і є функцією
методичної служби, яка і займається післядипломною освітою педагога у
міжкурсовий період. Створення продуктивного методичного середовища
на основі використання інноваційних освітніх технологій – це шлях до
удосконалення системи науково-методичної роботи, що у кінцевому
результаті неодмінно сприятиме фаховій майстерності педагога.
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Вивчення науково-педагогічної літератури і досвіду роботи районних
(міських) методичних кабінетів та інформаційно-методичних центрів
області показало, що сучасні науковці визначають і певною мірою
розкривають сутність, особливості, значення науково-методичної роботи,
доводять, що вона сприяє збагаченню педагогічного колективу творчими
знахідками, допомагає молодим учителям навчатися майстерності в більш
досвідчених колег, а також спонукає вчителя до роботи над підвищенням
свого фахового рівня, до упровадження інноваційних технологій в свою
діяльність. Теоретичні засади науково-методичного супроводу
інноваційної діяльності, розвитку професіоналізму педагогічних та
керівних кадрів у системі післядипломної освіти (Р.Зуб’як, О. Козакова,
Ларіна В., О. Мариновська, Н. Рибникова, Т. Сорочан, та ін.).
Проте на сьогодні відсутнє дослідження, у якому було б системно
розкрито специфіку організації науково-методичної роботи методичними
службами в сучасних умовах, запропоновано алгоритм визначення
оптимальних форм і методів науково-методичної роботи, сформовано
чітку модель її організації на рівні районного (міського) методичного
кабінету. Недостатньо розкрито питання і інноваційної діяльності
методичної служби.
1):
ІКТ
Технологія
Портфоліо

Акмеологіч
ний підхд

Інтерактивн
і форми
роботи

Синергетич
нй підхід
Інновації в
діяльності
методиста

Програмноцільовий
підхід

Андрагогічн
ий підхід

Проектна
технологія

Маркетинг
Моніторинг

Методичні установи – це та ланка в системі освіти, яка, по суті, є
пульсом педагогічного життя конкретного регіону і трансформатором
педагогічних ідей у державі. Всі реформаторські ідеї загальноосвітньої
школи різними шляхами проходять через методичні служби і тільки тоді
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стають надбаннями широкої педагогічної громадськості. З метою
удосконалення своєї діяльності методичні установи також упроваджують
в свою діяльність інноваційні освітні технології та підходи, зокрема (схема
Для забезпечення результативної роботи методичної служби в першу
чергу, необхідно визначитись із перспективою розвитку та організацією
підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників. Саме
цю складову формування якісної освіти визначає пріоритетною
стратегічне управління діяльністю методичних служб. В основі
стратегічного управління діяльністю методичних служб є розроблення
програм розвитку.
Мета програми – забезпечити на основі діагностико-прогностичного
підходу ефективну систему навчання, науково-методичної роботи з
педагогічними працівниками та організувати забезпечення науковометодичного патронажу фахового зростання педпрацівників.
Структура програми повинна передбачати:
Розділ І. Проблемно-орієнтований аналіз стану організації
1. Стан організації (аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища).
2. Чітко сформульовані переваги та проблеми.
Розділ ІІ. Концепція розвитку ЗНЗ
1. Загальна стратегія організації, місія.
2. Освітні цілі, напрями та задачі.
3. Ідеї розвитку (їх сутність та змістова характеристика).
4. Загальна характеристика організації (нова модель):
• структура організації, цілі та завдання окремих підрозділів, типів
груп тощо;
• організація методичної роботи;
• нові (модернізовані) методичні програми.
Розділ ІІІ. План покрокових дій
Інформаційне забезпечення.
Фінансове і матеріально-технічне забезпечення.
Управління виконанням програми.
Контроль за виконанням.
Очікувані результати від упровадження програми:
 створення цілісної системи підвищення рівня профмайстерності
вчителів;
 зростання професійної компетентності та загальної культури
педагогів та управлінських кадрів;
 забезпечення якісної освіти відповідно до запитів і потреб
педагогів;
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 забезпечення творчого саморозвитку, самовдосконалення,
самореалізації особистості;
 досягнення якісно нових результатів у системі розвитку
профкомпетентностей вчителя;
 конкурентоспроможність методиста, створення його позитивного
іміджу.
У змісті науково-методичної роботи важливу роль виконують
напрями реалізації мети науково-методичної роботи (рис. 2).

Організація
експертизи
роботи різних
методичних форм
району (закладу)

Організація і
координація
діяльності
різних фрм
методичної роботи
району (закладу)

Системне навчання
керівників форм
методичної роботи з
проблеми модернізації
змісту та структури
науково-методичної
роботи

Системна
підготовка
новопризначених
вчителів

Моніторинг якості
надання освітніх
послуг

Напрями
науковометодичної
роботи
Підтримка та
психологометодичний
супровід
інноваційної
діяльності

Моніторинг
кадрового
потенціалу району
(закладу)

Маркетингові
послуги

Інформаційноорганізаційний
та науковометодичний
супровід
діяльності
педагогів

Навчальнометодичне
консультування

Рис. 2. Напрями науково-методичної роботи
Важливим напрямом діяльності методиста є моніторингові
дослідження, метою яких є підвищення результативності науковометодичної роботи.
Методичні служби повинні використовувати моніторингові
дослідження у таких напрямах:
 Профкомпетентність учителя ( з метою підвищення рівня
профмайстерності, підготовки до атестації тощо);
 Готовність до інноваційної діяльності;
 Ефективність упровадження освітніх інновацій;
 Самоосвітня діяльність;
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 Визначення рівня психологічної компетентності педагогів.
 Оцінка комфортності вчителя у школі;
 Вивчення соціально-психологічного клімату в педагогічному
колективі;
 Визначення моделі спілкування педагога.
Для проведення моніторингових відстежень розроблено фахівцями
відповідні положення, опитувальники, інструкції з аналізу та оцінки
відповідей тощо. За результатами моніторингу розробляються відповідні
методичні рекомендації.
Так до прикладу, результати моніторингу профкомпетентності
вчителя використовуються :
при виборі форм і методів роботи (майстер-клас, школа
педмайстерності, організація творчих груп тощо), які сприятимуть
фаховому зростанню;
при організації профільного навчання, впровадження
інноваційних технологій, вивчення ППД;
при складанні перспективного плану курсової підготовки
(направлення на тематичні курси);
при розробці методичних рекомендацій тощо.
За результатами різних опитувальників методисти будують зведені
діагностичні карти педагогічних запитів і проблем у діяльності педагогів.
За допомогою такого підходу визначаються не тільки індивідуальні
проблеми (виклики), над вирішенням яких будуть працювати окремі
педагоги, але й такі, що виявились типовими для певної групи
педагогічних працівників або більшості членів педагогічного колективу чи
вчителів-предметників району (міста). Разом з тим, дані карти
допомагають виділити проблемне поле у даному колективі, виявити
кращий досвід, а також потребу у вивченні досвіду, якого немає в
наявному арсеналі.
Зведена діагностична карта – це основа планування науковометодичної роботи на рік і перспективу. За отриманими результатами
вибирається єдина-наукова проблема, форми роботи, тематика засідань
методичних об’єднань.
У кінці першого семестру проводиться проміжний моніторинг, який
показує зміни, що відбуваються в професійному зростанні педагога та його
адаптації до участі в навчально-виховному процесі, дають уявлення про
характер цих змін.
За результатами проміжного моніторингу також приймаються
управлінські рішення щодо дальшої організації роботи з даною категорією
працівників. Також даються рекомендації щодо атестації педагогічних
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працівників, залучення їх до роботи різних науково-методичних форм,
нагородження тощо.
У діяльності методичних служб області широко використовуються
інформаційно-комунікаційні технології.
Усі види ІКТ, що використовують методисти у своїй діяльності,
можна розділити на:
 офісні,
 мультимедійні,
 програмні,
 тестові,
 гіпертекстові,
 веб (дистанційні)- та e-book – технології.
Особливу увагу необхідно звернути на широке використання в
практичній роботі порталу «Освіта Рівненщини».
Так, офісні технології реалізуються за допомогою пакета програм
Mіcrosoft Office, що містить засоби для створення та редагування
текстових документів, електронних презентацій, роботу з таблицями,
діаграмами, базами даних. Вони дають можливість оформлення ділової
документації, проведення контрольно - аналітичної діяльності (підготовка
схем аналізу, обробка даних, результати у вигляді графіків, діаграм),
розробку презентацій до семінарів, засідань методичних об’єднань,
конференцій, методичних рад, оформлення картотеки періодичних видань,
портфоліо.
Використання тестових комп’ютерних технологій дає можливість
використовувати їх для діагностики і моніторингу та обумовлені
перевагами над іншими методами:
а) за певний, досить невеликий проміжок часу можна
продіагностувати численну групу опитуваних;
б) проконтролювати на потрібному, заздалегідь визначеному рівні,
допускаючи зміну ступеня складності запитань, беручи за варіанти
відповіді типові помилки, які трапляються на даному рівні;
в) провести самоконтроль на попередньому етапі з метою підготовки
чи апробації;
г) отримати об'єктивні результати;
д) створити умови для постійного зворотного зв'язку;
є) здійснити статистичну обробку результатів .
Найчастіше ІКТ використовують під час діагностування педагогів, яке
здійснюється через:
 електронну пошту;
 сайт;
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 навчально-комп’ютерний комплекс та спеціальне програмне
забезпечення (діагностичні програми), зокрема Assist 2;
 офісну програму Mіcrosoft Excel;
 засобів Google (Інтернету).
Переваги комп’ютерної діагностики полягають у істотній економії
часу і засобів для її проведення, зручності, залученні різної кількості
учасників, автоматичному отриманні зведених даних.
Для підвищення рівня профмайстерності вчителя, стимулювання його
до творчого зростання методистами широко використовується технологія
портфоліо.
Ідея портфоліо – суттєвий елемент модернізації освіти в усьому світі.
В останні роки вона стає все більш популярною в навчальних закладах
нашої країни.
Використання технології портфоліо під час професійної підготовки
допомагає розв’язувати важливі педагогічні завдання:
- підтримувати високу навчальну мотивацію педагогів;
- заохочувати їх активність і самостійність, розширювати можливості
навчання й самонавчання;
- розвивати навички рефлексивної й оцінної (самооцінної) діяльності
педагогів;
- формувати вміння вчитися – ставити цілі, планувати й
організовувати власну навчальну діяльність.
Портфоліо є технологією автентичного оцінювання освітньої і
професійної діяльності. Це індивідуальний, персонально підібраний пакет
матеріалів, які з одного боку, демонструють результат роботи, а з іншого,
містять інформацію, яка характеризує способи аналізу і планування
діяльності учня, вчителя, методиста.
Для формування готовності керівника та вчителя до інноваційної
діяльності методистами розроблено опитувальники, за якими
визначаються технології, з якими хочуть ознайомитися вчителі, досвід
яким можуть поділитися вчителі з проблеми упровадження інноваційних
технологій. Також педагогам пропонують заповнити таблицю володіння
інноваційними технологіями. Отримані дані узагальнюються і
використовуються для планування роботи з питання науково-методичного
супроводу упровадження інновацій. Наступним етапом є організація
навчання педагогів з питання оволодіння інноваційними технологіями.
Формами навчання є школи педагогічної майстерності, майстер-класи,
семінари (проблемні та практичні), тренінги тощо.
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СЕКЦІЯ 2.14. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
Аналіз участі школярів області в обласному та заключному етапах
Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів
Кузьмін Олена Євменівна, завідувач кабінету обдарованої дитини
Рівненського ОІППО
У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад узяли участь 1274
школярі із навчальних закладів області (у 2013-2014 – 1552 школярі).
Найкраще виступила команда школярів загальноосвітніх навчальних
закладів м. Рівне. Вони вибороли 97 призових місць (І – 35, ІІ – 41, ІІІ – 21).
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Високу результативність показали учні комунального закладу
«Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей». Вони
посіли 60 призових місць, із них І – 14, ІІ – 35, ІІІ – 11.
Школярі навчальних закладів Володимирецького району вибороли 43
призових місця, міста Кузнецовськ – 41, Костопільського та
Здолбунівського – по 40, відповідно І – 4, ІІ – 16, ІІІ – 23 (Володимирецький
район), І – 2, ІІ – 13, ІІІ – 26 (м. Кузнецовськ), І – 4, ІІ – 6, ІІІ – 30
(Костопільський район), І – 6, ІІ – 12, ІІІ – 22 (Здолбунівський район).
Переможцями ІІІ етапу олімпіад стали 371 учень із навчальних
закладів для обдарованих школярів, що становить 52,5% від загальної
кількості учасників із цих закладів і 59,65% від загальної кількості
переможців. У 2013 – 2014 навчальному році 60% призерів олімпіад
навчалися у закладах для обдарованих дітей.
Завдання для ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
готували методисти РОІППО, науковці вишів міста та провідні педагоги
області.
Аналіз виконання учасниками олімпіад завдань показав, що з
української мови та літератури, англійської, та німецької мов, екології,
трудового навчання, географії всі учні набрали більше третини балів.
Більше половини учасників олімпіади набрали понад третину балів з
історії, французької мови, біології, правознавства. Посередньо із
завданнями справилися учні з хімії (10 кл.), фізики (11 кл.), математики
(10, 11 кл.), астрономії, інформатики (8, 9 кл.). Краще, у порівнянні з
попереднім навчальним роком, справилися школярі із завданнями з
інформаційних технологій.
ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов і літератур
національних меншин України в області проводився з російської та
польської мов і літератур. У ньому взяли участь 60 учнів загальноосвтніх
навчальних закладів області (польська мова і література – 18 школярів,
російська мова і література – 42 учні).
Високу результативність показали учні м. Рівне. Вони посіли 7
призових місць, із них І – 3, ІІ – 4.
Школярі навчальних закладів Здолбунівського та Костопільського
районів вибороли по 5 призових місць, відповідно ІІ – 1, ІІІ – 4,
(Здолбунівський район), ІІ – 2, ІІІ – 3 (Костопільський район).
Всі учасники ІІІ етапу олімпіади з мов і літератур національних
меншин України набрали більше третини балів.
У ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних
предметів взяли участь 73 школярі. Це представники навчальних закладів
14 районів і міст області та комунального закладу «Школа-інтернат ІІ-ІІІ
ступенів «Рівненський обласний ліцей».
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Переможцями ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стали 31
учень. Вони вибороли І місць – 7, ІІ – 10, ІІІ – 14.
Порівняльний аналіз участі школярів області у заключному
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
Навчальний
рік

К-сть
учасників

І
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Відсоток переможців заключного етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад щороку збільшується.
Порівняльний аналіз участі школярів області у заключному
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
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Із 73 учасників – 30 представники навчальних закладів м. Рівне. Вони
вибороли 14 призових місць, із них: І – 2, ІІ – 6, ІІІ – 6. Із навчальних
закладів 13 районів і міст області до складу команди області входило 32
учні, з них здобули І місць – 4, ІІ – 3, ІІІ – 7. Успішно виступили школярі
Рівненського (2 учасники – 2 призери), Березнівського (2 учасники – 2
призери), Володимирецького (2 учасники – 2 призери) та Млинівського (6
учасників – 3 призери) районів.
У ІV етапі олімпіад узяли участь школярі з 38 навчальних закладів
області. Найбільша кількість учасників ІV етапу олімпіад – із
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комунального закладу «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський
обласний ліцей» – 11 учнів (із них переможцями стали 3 учні, вони
вибороли І місце – 1, ІІ – 1, ІІІ – 1), з Рівненського природничоматематичного ліцею «Елітар» – 5 учасників (ІІІ – 3), Рівненської
гуманітарної гімназії – 5 учасників (І – 1, ІІ – 3), Рівненської
спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 15 – 5 учасників (ІІ – 1, ІІІ – 1),
Здолбунівської гімназії – 4 учасники (ІІІ – 2).
Щороку успішно виступають на заключному етапі Всеукраїнських
олімпіад школярі з географії, трудового навчання, української мови та
літератури, англійської мови, та екології.
Кращі результати у 2014-2015 н.р., ніж у попередніх роках, показали
школярі з математики, хімії, екології.
Гірші результати у 2014-2015 н.р., ніж у попередніх роках, показали
школярі з основ правознавства, історії, французької мови, економіки.
Жодного призового місця не вибороли у 2014-2015 н.р. учні з фізики,
інформатики, інформаційних технологій, основ правознавства та
російської мови і літератури.
У минулому навчальному році 39% учасників Всеукраїнських
учнівських олімпіад стали переможцями, у 2014-2015 н.р. – 42,5%
учасників заключного етапу олімпіад вибороли призові місця.
Аналіз участі школярів у заключному етапі олімпіад поіменно
свідчить про те, що учні 8-9 класів, учасники олімпіад, займають призові
місця, однак у старших класах виступають гірше. Напрошується висновок:
вимоги заключного етапу олімпіади шкільний учитель забезпечити не
може, тому на часі – налагодження тісної системної співпраці з вишами не
на рівні РОІППО (під час проведення відбірково-тренувальних зборів), а
на рівні управлінь, відділів освіти та загальноосвітніх навчальних закладів
при підготовці до Всеукраїнських олімпіад вже від першого її етапу.
У ІІІ етапі олімпіади «Юне обдарування» взяли участь 60 школярів. Із
них 28 учнів – із закладів освіти сільської місцевості.
Перемогу здобули 18 учасників – представники 11 районів і міст
області.
Найкращі результати показали учні загальноосвітніх навчальних
закладів м. Рівне (І місце – 1, ІІ місце – 1, ІІІ місце – 1) та
Володимирецького району (І місце – 1, ІІІ місце – 2). Добре виступили
четвертокласники Сарненського (І місце – 1, ІІ місце – 1) та Рівненського
районів (ІІ місце – 1, ІІІ місце – 1).
В обласних етапах Всеукраїнських турнірів узяли участь 451 учень
навчальних закладів районів і міст області: у турнірі юних правознавців –
95, юних біологів – 90, юних хіміків – 44, юних географів – 79, юних
фізиків – 50, юних істориків – 80, юних винахідників і раціоналізаторів –
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13. У цілому – 101 команда навчальних закладів області. Це представники
Березнівського (3), Гощанського (1), Демидівського (5), Дубенського (1),
Дубровицького (6), Зарічненського (1), Здолбунівського (5),
Костопільського (7), Корецького (2), Млинівського (2), Радивилівського
(4), Рівненського (3), Рокитнівського (5), Сарненського (2) районів, міст
Кузнецовськ (5), Острог (3), Рівне (29), комунального закладу «Школаінтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей» (5), обласного
комунального позашкільного навчального закладу «Рівненська Мала
академія наук учнівської молоді» (1).
Найкраще в обласному етапі Всеукраїнських турнірів виступили
команди школярів комунального закладу «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів
«Рівненський обласний ліцей» (5 команд-учасниць вибороли 5 призових
місць: І – 1, ІІ – 2, ІІІ – 2). Високу результативність показали учнівські
команди навчальних закладів міст Рівне, Кузнецовськ, Костопільського,
Дубровицького та Млинівського районів.
У фінальних етапах Всеукраїнських турнірів юних правознавців,
біологів, фізиків, географів, раціоналізаторів і винахідників та істориків
узяли участь 9 учнівських команд навчальних закладів області. Чотири
команди вибороли призові місця. У фінальному етапі Всеукраїнського
турніру юних правознавців ІІІ місце виборола команда Рівненського
економіко-правового ліцею, команди комунального закладу «Школаінтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей» вибороли ІІІ місце у
заключному етапі Всеукраїнських турнірів юних біологів та географів,
команда юних істориків Здолбунівської гімназії у фінальному етапі
турніру посіла ІІІ місце.
У обласному етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка взяли участь 184
конкурсанти, із них 144 – учні загальноосвітніх навчальних закладів, 15
учнів професійно-технічних начальних закладів, 25 студентів вищих
навчальних закладів. Переможцями стали 69 учасників.
Найкращі результати показали учні навчальних закладів
Радивилівського та Рівненського районів, вони вибороли по 6 призових
місць. По 4 призові місця вибороли школярі навчальних закладів
Млинівського району, міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне.
У фінальному етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка учні та студенти
навчальних закладів області вибороли 14 призових місць, із них І місць –
1, ІІ – 7, ІІІ – 6.
Порівняльний аналіз участі школярів області у заключному
етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу
імені Т. Г. Шевченка
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В обласному етапі XV Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика взяли участь 236 учасників, із них – 189 учнів 3 – 11
класів загальноосвітніх навчальних закладів області, 19 учнів професійнотехнічних навчальних закладів та 28 студентів вищих навчальних закладів
усіх рівнів акредитації.
Переможцями стали 45 учасників.
Найкращі результати (4 призових місця) показали учні навчальних
закладів м. Рівне (І – 2, ІІ – 1, ІІІ – 1). По 3 призові місця вибороли учні
Дубровицького району (І – 1, ІІ – 1, ІІІ – 1) та міста Дубно (І – 1, ІІ – 2). По
2 переможці у Березнівському (ІІ – 1, ІІІ - 1), Здолбунівському (ІІ – 2),
Рівненському (І – 1, ІІІ – 1), Костопільському (І – 1, ІІІ – 1),
Радивилівському (ІІ – 1, ІІІ – 1) та Сарненському (ІІ – 1, ІІІ – 1) районах.
У фінальному етапі XV Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика взяли участь 37 учнів та студентів області і вибороли 2
призових місця.
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Порівняльний аналіз участі школярів області у заключному
етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
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«Круглий стіл» із теми «Модель науково-методичного супроводу
розвитку професіоналізму педагога, який працює з обдарованими
учнями»
Модель науково-методичного супроводу розвитку професіоналізму
педагога, який працює з обдарованими учнями
Крівцова Тетяна Володимирівна, методист центру роботи з
обдарованими учнями комунальної установи «Рівненський міський
методичний кабінет»
За останні 5 років у місті створено оптимальну, з нашої точки зору,
систему роботи з обдарованими учнями. Особливістю цієї системи є
виокремлення діяльності і створення Центру роботи з обдарованими
учнями. Його завдання: (слайд).
Як бачимо, є два напрямки нашої діяльності: організація роботи з
учнями та науково-методичний супровід розвитку професіоналізму
педагогів. Зупинимося на останньому (слайд «квітка»).
Ми уявляємо собі модель розвитку професіоналізму вчителя у вигляді
квітки, яка «росте» з самоосвіти, внутрішкільної методичної роботи,
підживлюється досвідом методистів КУ «РММК» при співпраці з
РОІППО, Центром практичної психології і соціальної роботи, РМАНУМ,
вищими навчальними закладами перетворюється на бутон гарної квітки, а
красу її, тобто результат діяльності з обдарованими учнями ми побачимо,
коли залучимо до певних форм діяльності (обігріємо сонцем і теплом
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підтримки, розуміння, дамо можливість самореалізуватися і
самовдосконалюватися).
На пелюстках ви бачите знайомі вам форми роботи: семінари,
вебінари, тренінги, вивчення досвіду тощо. Здається, нічого нового. Разом
з тим, існування Центру дає можливість підняти цю роботу на новий
рівень.
Науково-методична рада Центру, яка складається із заступників
директорів і директорів закладів різного типу, – це перший порадник при
плануванні діяльності, «голос освітньої спільноти міста».
Для того, щоб одержати кращий результат у нашій роботі, ми створили
творчу групу заступників директорів, які організовують у закладах
роботу з обдарованими. Узагальнені їх напрацювання стали дієвою
допомогою колегам із інших шкіл. Діяльність такої творчої групи
спонукала до створення творчих груп вчителів-предметників, зокрема
вчителів світової літератури.
Оскільки в місті діють базові та опорні школи з розвитку інтересів та
підготовки до олімпіад, то виникла потреба для педагогів провести
психологічний тренінг під гаслом «Готую конкурента», а також тренінги із
розвʼязування олімпіадних завдань. Наказом по управлінню визначені
опорні (для учнів 7-8 класів з окремих предметів) та базові заклади (для
учнів 8-11 класів з підготовки до олімпіад), в яких працюють педагоги, і
ми їм теж надаємо методичну допомогу.
Хтось із мудрих сказав: «Якщо не вимірювати результати, то не можна
розрізнити успіхи і поразки». Це аналіз того, що зроблено, досягнуто, це
узагальнення, співставлення, визначення перспективи на майбутнє. На
здійснення цього напрямку роботи спрямовані презентаційні заходи. Як
завершальний етап реалізації проекту «Рівненські таланти», ми проводимо
однойменне свято, на якому міський голова вже другий рік поспіль вручає
буклети «Учнівська еліта», де сфотографовані переможці олімпіад і МАН
обласного, всеукраїнського рівнів, а також багаторазові переможці міських
олімпіад (продемонструвати буклети за два роки, слайди-фото із
цьогорічного свята). На наступний рік плануємо до буклету внести і фото
педагогів.
«У світ відкриттів – через МАН» - така назва конференції, яку в
травні щорічно відвідують майбутні юні науковці та їх наставники (слайд).
Виступають на конференції діти-переможці обласного етапу МАН, які
впродовж 3 хвилин розповідають про суть роботи, зацікавлюють
присутніх, заохочують до наукової діяльності. Це обмін досвідом на рівні
«учень-учневі», «педагог-педагогу».
Крім того, ми вивчаємо досвід роботи з обдарованими ПМЛ «Елітар».
Результати опубліковані у фаховій пресі, і в наступному навчальному році
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планується проведення семінару для директорів на базі цього закладу з
питань роботи з обдарованими. А обмін досвідом в межах області і поза
нею теж важливий. І він теж здійснюється. За два роки існування Центру
відбулося два виїзних семінари в Березнівський район та в м. Коломия
Івано-Франківської області (слайд).
Існування сайту «Обдаровані учні» (http://children.rosvita.rv.ua/)
відіграє значну роль у нашій роботі: тут педагог може одержати методичні
рекомендації різного характеру, вибрати теми для МАНівської роботи,
взяти зразки олімпіадних завдань та завдань для контрольних випробувань,
познайомитися з нормативними документами, наказами, новинами тощо.
В цьому році на нашому сайті започатковано віртуальний проект
«Гордість міста – надія України».
Ми вперше створили банк даних педагогів (слайд), які працюють з
обдарованими учнями, і визначили їх рейтинг. Це допомагає уникнути
проблем при встановленні доплат, стипендій, отриманні нагород. 170
педагогів за роботу з обдарованими учнями щороку отримують доплати,
10 – стипендії міського голови.
Діяльність Центру допомогла переконатися в тому, що надання
конкретної індивідуальної методичної допомоги педагогу, його психологопедагогічний супровід з метою самореалізації дає найкращі результати
(слайд).
У цьому році, незважаючи на зменшення кількості олімпіад, ми маємо
найвищі результати за останні 5 років.
Говорять, що тільки обдарований вчитель зможе виховати
обдарованого учня.

Модель науково-методичного супроводу розвитку професіоналізму
педагога, який працює з обдарованими учнями
Мельничук Лідія Степанівна, завідувач комунальної науково-методичної
установи «Березнівський районний методичний кабінет»
У кожній людині є сонце, треба тільки дати можливість їй світити.
В. Сухомлинський
Уміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх
вирощувати – мистецтво. Актуальність проблеми організації роботи з
підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми зумовлена
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вимогами часу та реформуванням освіти в Україні, спрямованими на
становлення особистості дитини, розвиток її здібностей і обдарувань,
навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти й самореалізації.
Розв'язання її багато в чому залежить від методичної служби, основне
завдання якої – формування методичного, інноваційного, освітнього
середовища, у якому максимально буде реалізовуватись потенціал учня та
вчителя.
Діяльність комунальної науково-методичної установи «Березнівський
районний методичний кабінет», педагогічних колективів спрямована на
створення науково-методичного забезпечення підготовки педагогів для
виявлення, розвитку та стимулювання обдарованих дітей.
Мета підготовки: суттєве підвищення рівня готовності вчителя до
роботи з обдарованими учнями.
Завдання: формування у вчителя знань і вмінь, необхідних для
успішного та якісного проведення роботи з обдарованими учнями;
сприяння формуванню у вчителя правильної мотивації щодо роботи з
обдарованими учнями; підвищення рівня професійної компетентності
вчителя, необхідного для роботи з обдарованими учнями та усвідомлення
ними свого місця й ролі у цьому процесі.
Зміст підготовки: нормативно-правове забезпечення роботи з
обдарованими учнями; трансляція досягнень науки, їх творче осмислення
та адаптація до сучасних умов; робота з обдарованими учнями як цілісна
система; сучасні методи і форми роботи з обдарованими учнями;
інноваційні підходи до організації роботи з обдарованими учнями; система
діагностики готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями.
Шляхами реалізації мети і завдань підготовки є: забезпечення
проведення науково-практичних семінарів учителів; координація
діяльності навчальних закладів щодо впровадження системи підготовки
вчителів до роботи з обдарованими учнями; надання методичної допомоги
керівникам та учителям загальноосвітніх навчальних закладів з питань
підготовки до роботи з обдарованими учнями; забезпечення організації й
проведення на належному рівні самостійної роботи вчителів.
Очікувані результати. Вчитель повинен володіти знаннями і
вміннями, необхідними для успішної та результативної роботи з
обдарованими учнями:
- цілеспрямовано поєднувати різні види діяльності на уроці;
- правильно організовувати самостійну роботу учнів, раціонально
використовувати завдання практичного й творчого рівнів;
- застосовувати диференційований та індивідуальний підхід до учнів;
- надавати учневі свободу вибору галузі застосування своїх
здібностей, методів досягнення мети;
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- заохочувати роботу над проектами, запропонованими самими
учнями;
- надавати авторитетну допомогу учням, які висловлюють відмінну від
інших точку зору.
Відповідно до такої системної роботи створена модель готовності
вчителя до роботи з обдарованими дітьми, яка включає в себе:
Теоретичний компонент
 історія дослідження обдарованості;
 основи сучасної концепції обдарованості;
 проблеми прогнозування обдарованості;
 особливості розвитку обдарованих індивідів;
 вікові особливості прояву обдарованості;
 методи та особливості діагностики обдарованих дітей;
 психологічні й педагогічні аспекти, які слід брати до уваги при
формуванні змісту освітніх програм для обдарованих;
 форми організації навчальної діяльності обдарованих;
 вимоги до педагогів, що працюють з обдарованими дітьми;
 зарубіжний досвід роботи з обдарованими;
 умови ефективної взаємодії батьків і педагогів з обдарованими
дітьми.
Практичний компонент
 використання спеціальних прийомів і методів розвитку здібностей
дитини;
 роль фасилітатора щодо обдарованої дитини;
 уміння створювати навчальні плани з певної дисципліни, що
відповідатимуть потенціалу обдарованої дитини;
 здатність пропонувати обдарованій дитині творчі завдання;
 готовність ставити обдарованій дитині питання відкритого
характеру;
 уміння розподіляти час і увагу під час заняття таким чином, щоб
усі учні відчували себе важливими для вчителя;
 здатність надавати дитині консультації з предмета і питань
особистісного характеру;
 уміння організувати та впроваджувати індивідуальне навчання
обдарованої дитини, якщо таке необхідне.
Особистісний компонент
 мотивація до роботи з обдарованими учнями;
 емпатія;
 позитивна "Я-концепція";
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 активність, що проявляється в бажанні приділяти більше уваги та
часу обдарованими учнями;
 спрямованість до самовдосконалення;
 високий рівень інтелектуальних здібностей;
 креативність;
 функціональний перфекціонізм;
 повага, довіра до дитини;
 ерудиція;
 конгруентність;
 сміливість;
 мужність;
 терпимість.
Створена і апробована модель науково-методичного супроводу
розвитку професіоналізму педагога, який працює з обдарованими учнями.
Дана модель роботи з педагогічними та керівними кадрами
загальноосвітніх навчальних закладів району базується на діагностикопрогностичній основі, з урахуванням рівня професійної компетентності
педагогів і в тісній співпраці з психологами .
З метою надання адресної та необхідної консультативно-методичної
допомоги педагогічним працівникам закладів освіти організовано роботу
районних консультпунктів на базі досвіду роботи творчо працюючих
учителів Березнівської гімназії, Соснівського, Моквинського навчальновиховних комплексів «Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня»,
Березнівського навчально-виховного комплексу «Економіко-гуманітарний
ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», Березнівського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа-інтернат І – ІІІ ступенівміжшкільний
навчально-виробничий
комплекс»,
Балашівського
навчально-виховного комплексу «Колегіум - загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів».
Опорним закладом з проблеми «Створення умов для повноцінного
розвитку і реалізації творчого потенціалу обдарованої дитини» роботи є
Березнівський навчально-виховний комплекс «економіко-гуманітарний
ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», досвід педагогічного
колективу якого вивчений і узагальнений районним методичним кабінетом
та Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
З метою забезпечення підвищення якості освіти, інноваційного
розвитку галузі, пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і
підтримки обдарованих дітей та молоді у структурі освіти району діє шість
закладів по роботі з обдарованими дітьми за такими профілями навчання:
Березнівський навчально-виховний комплекс «Економіко-гуманітарний
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ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», (математичний, історичний,
української та іноземної філології); Березнівська гімназія (математичний,
української філології); Березнівський ліцей-інтернат
спортивного
профілю (спортивний профіль); Балашівський навчально-виховний
комплекс «Колегіум – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»
(біотехнологічний, художньо-естетичний профіль); Моквинський
навчально-виховний комплекс «Гімназія –ЗОШ І ступеня» (історичний
профіль); Соснівський навчально-виховний комплекс «Гімназіязагальноосвітня школа І ступеня» (профіль української філології та
екологічний).
Приділяється увага організації поглибленого вивчення предметів.
Поглиблено вивчають навчальні предмети у 4 загальноосвітніх навчальних
закладах: Березнівському НВК «ЕГЛ – ЗОШ І-ІІ ступенів», Березнівській
гімназії, Березнівському НВК «ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів-МНВК»,
Березнівському НВК «ЗОШ І ступеня – дошкільний навчальний заклад»,
зокрема, англійську мову – 261 учень 1-9 класів, українську мову і
літературу – 83 учні 8-9 класів, математику – 129 учнів 8-9 класів, трудове
навчання – 36 учнів 8-9 класів.
Удосконалення навчально-виховного процесу у вищезазначених
навчальних закладах відбувається через виокремлення класів високого
творчого потенціалу, нестандартний розподіл часу варіативної частини
навчального плану. Підготовка окремих
учнів проводиться за
індивідуальними робочими навчальними планами, які додатково
фінансуються.
Районний методичний кабінет як науково-методична установа набуває
функцій сервісного центру, спрямованого на науково-методичну,
інформаційну, консультативну та комунікативну допомогу педагогічним
працівникам. Науково-методичне забезпечення здійснюється шляхом
надання рекомендацій, пам’яток, методичних порад, зразків документації,
пакетів документів під час проведення семінарів з різними категоріями
педагогічних працівників.
Скоординовано діяльність усіх методичних осередків, зокрема: 22
районних методичних об'єднань, 23 семінарів-практикумів, 4 семінарівпрактикумів, 5 шкіл педагогічної майстерності, 11 шкіл становлення
конкурентоспроможного педагога-фахівця, 3 творчих групи вчителівпредметників, 5 творчих лабораторій, 1 авторської школи, 4 майстеркласів.
Організаційними формами підготовки педагогічних працівників до
роботи з обдарованими та здібними учнями в умовах районного
методичного кабінету є: управлінський університет керівників
загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів за
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секціями: школа резерву на керівні посади «Мій шанс», школа
новопризначеного керівника «Система управління сучасною школою»,
школа управлінської компетентності керівників загальноосвітніх
навчальних закладів (стаж роботи 5-10 років) «Упровадження
інноваційних форм і методів в управлінні закладом освіти», школа
менеджменту (керівники загальноосвітніх навчальних закладів, стаж
роботи більше 10 років) «Модернізація управлінської діяльності в умовах
освіти для сталого розвитку», психолого-педагогічний семінар керівників
навчальних закладів, школа методичного менеджменту «Організація
методичної роботи в закладі освіти» (заступники директорів з навчальновиховної роботи, стаж роботи до 5 років), проблемний семінар «Підготовка
вчителя загальноосвітнього навчального закладу до професійної
педагогічної творчості в умовах освіти для сталого розвитку», постійно
діючі семінари, семінари-практикуми, творчі групи та лабораторії, школи
педагогічного досвіду, педагогічної майстерності, майстер-класи;
інтернет-школи, консультаційні Інтернет – центри, методичні наради,
тимчасово-науково-дослідний колектив педагогів-практиків, науковців,
методистів та управлінців (районний методичний кабінет, методичні
кабінети загальноосвітніх навчальних закладів району: Березнівської
гімназії, Березнівського навчально-виховного комплексу «Економікогуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» (далі
Березнівський НВК «ЕГЛ-ЗОШ І-ІІ ситупенів»), Балашівського навчальновиховного комплексу «Колегіум – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»
(далі Балашівський НВК), Прислуцького навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дитячий садок» (далі Прилуцький
НВК), Соснівського навчально-виховного комплексу «Гімназія загальноосвітня школа І ступеня» (далі Соснівський НВК), Березнівської
№2, Городищенської, Кам’янської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів
(далі ЗОШ); проведення науково-практичних семінарів, методичних
квестів; організація конференцій, стажування, наставництва, тренінгів,
експериментально-дослідної діяльності вчителів, конкурсів, олімпіад для
вчителів та інших масових методичних заходів. Під час проведення цих
заходів здійснюється підвищення науково-методичного рівня вчителя,
його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій, їх
реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних
дисциплін і методик викладання, упровадження в шкільну практику
педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій,
збагачених новими прогресивними й досконалими методиками та
засобами навчання, удосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя,
надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності
щодо розвитку обдарованості дитини.
214

Упродовж 2014-2015 навчального року проведено: семінар-практикум
(форма проведення «воркшоп») резерву керівних кадрів «Мій шанс» та
новопризначеного керівника з теми «Традиції та інновації в діяльності
загальноосвітнього закладу» (Бистрицький НВК), «Аналіз уроку в
управлінській діяльності» (Поліська ЗОШ). Члени школи менеджменту
(керівники загальноосвітніх навчальних закладів, стаж роботи більше 10
років) ознайомились з досвідом роботи Яцьковицької ЗОШ з теми:
«Управлінський підхід до формування здоров’язбережувальної
компетентності
учасників
навчально-виховного
процесу через
впровадження здоров’язберігальних технологій навчання та виховання».
На базі Тишицької ЗОШ відбулося засідання з теми «Управління
організаційно-методичним супроводом навчально-виховного процесу в
умовах упровадження нового Державного стандарту базової загальної
середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти». З
учасниками
Школи
управлінської
компетентності
керівників
загальноосвітніх навчальних закладів (стаж роботи до 10 років) відбулося
засідання
«Інноваційна
управлінська
діяльність
керівника
загальноосвітнього навчального закладу щодо формування гармонійного
розвитку особистості з високоморальною громадською позицією та
загальнолюдською культурою» (Малинська ЗОШ І-ІІІ ступенів).
На базі Березнівської ЗОШ № 2 проведено науково-практичну
конференцію «Педагогіка свободи від Пауло Фрейре до сьогодення в
контексті громадсько-державної моделі управління навчальним
закладом», організатором якої став міжнародний освітянський «Партнерклуб». Програма конференції передбачала розгляд важливих питань з теми
реформування освіти та їх обговорення в системі діалогу присутніми
членами «Партнер-клубу», гостями конференції та директорами
навчальних закладів Березнівського освітнього округу №2 та керівників
опорних навчальних закладів освітніх округів. Районний методичний
кабінет провів виїзний семінар-практикум для слухачів школи керівників
опорних навчальних закладів освітніх округів на базі Городищенської
ЗОШ з теми: «Організаційно-педагогічні засади функціонування
територіального освітнього округу як моделі управління розвитком
освітніх систем».
Для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з
навчально-виховної та виховної роботи, керівників творчих груп, молодих
спеціалістів загальноосвітніх навчальних закладів району проведено низку
консультацій з таких питань: створення банку даних обдарованих дітей,
розробка Програми роботи з обдарованою молоддю, вимоги до творчих
робіт Всеукраїнських учнівських конкурсів, організація та проведення І-ІІ
етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, І етапу
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Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів Рівненської Малої академії наук; проведення моніторингу якості
загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та
основній школі; організаційно-практичне забезпечення підготовки і
проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»;
рекомендації для батьків щодо роботи з обдарованими дітьми.
Працівники РМК брали участь у проблемному семінарі з теми
«Методичні засади формування конкурентоспроможного вчителя в
процесі інноваційної діяльності» (м. Київ, Інститут педагогіки НАПН),
українсько-австрійському семінарі-тренінгу з проектного освітнього
менеджменту (м. Київ, Університету менеджменту освіти НАПН),
навчально-практичному тренінгу «Міжнародні стандарти громадськоактивних шкіл у контексті сучасних змін (м.Львів), Всеукраїнській
виставці «Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних
цивілізаційних змін», VІІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення
кваліфікації в умовах трансформації освіти», науково-методичному
семінарі «Інноваційний розвиток методичних кабінетів (центрів) як
необхідна умова якісного науково-методичного забезпечення загальної
середньої освіти» (м. Київ, Університет менеджменту освіти НАПН
України), Всеукраїнських педагогічних читаннях «Національнопатріотичне виховання: витоки ідей для розвитку української школи»,
присвячених працям Дем’янюк Тамари Дмитрівни (м. Рівне), обласній
науково-практичній конференції з теми «Шкільне музейництво
Рівненщини: шляхи становлення та розвитку (ХХ – початок ХХІ століття)»
(м. Рівне).
Керівники Городищенської, Богушівської, Тишицької, Кам’янської,
Орловської ЗОШ, Яринівської ЗОШ І-ІІ ступенів (Гурінчук Л.Є.,
Василюта Р.С., Дячук О.П., Калюта М.М., Фабіянський Д.М., Іванов М.А.,
Хіміна Л.Ф.) та педагогічні працівники Кам’янської ЗОШ взяли участь у
навчально-практичних тренінгах для керівних і педагогічних працівників
організованих кабінетом координації методичної роботи та управління
навчальними закладами спільно з Всеукраїнським фондом «Крок за
кроком» з тем: «Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько
активної школи», «Моніторинг та оцінювання», «Проектний менеджмент»
у межах реалізації проекту «Розвиток громад в Україні шляхом
упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади» на базі
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Організовано ряд семінарів-практикумів з різними категоріями
педагогічних працівників, зокрема: вчителів української мови та
літератури «Методичний аспект системи роботи з обдарованими дітьми»;
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вчителів історії «Розвиток пізнавальних можливостей учнів шляхом
використання опорних конспектів та рольової гри», вчителів іноземних
мов «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках та в позаурочний час»,
вчителів математики «Розвиваючі ігри на уроках математики», «Система
роботи вчителів математики в профільних фізико-математичних класах»,
«,Нестандартні уроки як засіб активізації пізнавальної активності учнів» та
багато інших.
Результативність роботи педагогічних колективів з обдарованою
учнівською молоддю простежується
у досягненнях школярів в
інтелектуальних і творчих змаганнях регіонального, державного та
міжнародного рівнів, що дає змогу проаналізувати ефективність системи
роботи з обдарованою учнівською молоддю у загальноосвітніх навчальних
закладах та окреслити шляхи її вдосконалення.
У ІІ районному етапі олімпіади «Юне обдарування - 2015» взяли
участь 114 учнів початкових класів, з них 102 - із закладів освіти сільської
місцевості. Високі результати показали команди Березнівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №2, Березнівського навчально-виховного комплексу «Економікогуманітарний ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», Соснівського
навчально-виховного комплексу «Гімназія - ЗОШ І ступеня»,
Прислуцького навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів дитячий садок», Березнівського НВК «ЗОШ І ступеня - ДНЗ,
Городищенської, Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Лінчинської,
Великопільської ЗОШ І-ІІ ступенів.
Щорічно проводяться Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових
дисциплін, у тому числі Інтернет-олімпіади та турніри, конкурс-захист
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.
У районних олімпіадах 2014-2015 н.р. брали участь 1409 учнів: з них
зі спеціалізованих шкіл – 300 учнів, що становить 21%, із загальноосвітніх
шкіл – 1109 учнів. Переможцями районних олімпіад з базових дисциплін
стали 453 учні, 32% від загальної кількості призерів (І-63, ІІ-171, ІІІ- 219).
У ІІІ (обласному) етапі учнівських олімпіад взяли участь 66 учнів (в
минулому році 81 учень). Переможцями та призерами з 17 олімпіад стали
33 учні. Слід відзначити щорічне зростання кількісного показника
переможців ІІІ етапу учнівських олімпіад: у 2012 році – 30 учнів, у 2013
році – 33 учні. У 2014 році - 39 учнів. Фінчук Олександр, учень 11 класу
Березнівської гімназії, брав участь у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з
фізики (2013, 2014 роки), Іванов Роман, учень 8 класу Орлівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів завоював І місце на ІV етапі м. Києві
(2015 р.).
З метою виявлення й підтримки обдарованої учнівської молоді,
залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації
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творчої особистості в сучасному суспільстві з 19 січня до 23 січня 2015
року проведено І етап (районний) Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.
На розгляд журі 38 (35 у 2014 році, 21 у 2013) секцій 12 наукових
відділень (у 2014 році 11, у 2013 - 9) подано 87 науково-дослідницьких
робіт слухачів, кандидатів та дійсних членів із 20 загальноосвітніх
навчальних закладів району (у 2013-2014 навчальному році було подано 84
роботи із 19 загальноосвітніх навчальних закладів), що становить 76% від
загальної кількості учнів, які займаються науково-дослідницькою роботою
(114 учнів).
За результатами захисту науково-дослідницьких робіт учнів
визначено 32 переможці. Із них 15 (47%) навчаються у міських школах, 17
(53% ) - у сільських навчальних закладах.
Цьогоріч на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт високий рівень знань та вмінь показали 8
учнів, які стали переможцями. Результативними стали захисти учнів таких
навчальних закладів: Березнівський навчально-виховний комплекс
«Економіко-гуманітарний ліцей - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» – 2
(2-ІІІ), Балашівський навчально-виховний комплекс «Колегіум загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» – 1 (1-ІІІ), Моквинський навчальновиховний комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня»– 1 (1-ІІ),
Соснівський навчально-виховний комплекс «Гімназія - загальноосвітня
школа І ступеня»– 2 (2-ІІІ), Городищенська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - 1 (1-ІІІ), Малинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 1 (1ІІІ).
З метою сприяння утвердженню статусу української мови як
державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління
українців поваги до мови свого народу у 2014-2015 навчальному році у ІІ
(районному) етапі ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів
загальноосвітніх навчальних закладів взяли участь 233 школярі із 39
загальноосвітніх навчальних закладів, з них 58 конкурсантів вибороли
призові місця, у ІІІ (обласному) етапі – 1 призове місце (Довматюк
Анастасія, учениця 7 класу Соснівського навчально-виховного комплексу
«Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня»).
У ІІ етапі ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра
Яцика взяли участь 235 учасників, із них – 27 учнів 3-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів району стали переможцями, у ІІІ
(обласному) етапі – 2 призових місця (Ткач Катерина, учениця 3 класу
Березнівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І
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ступеня – дошкільний навчальний заклад», Ляховчук Вікторія, учениця 11
класу Малинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів).
З метою активізації виховної та патріотичної роботи серед учнівської
молоді, вивчення спадщини Великого Кобзаря, виявлення літературних
здібностей та обдарувань, історичного суспільного мислення серед
підростаючого покоління було проведено II (районний) етап XIV
Всеукраїнського
конкурсу
учнівської
творчості,
присвяченого
Шевченківським дням. На ІІ (районний) етап конкурсу було представлено
25 робіт учнів 5-11 класів у номінації «Література», 11 - «Історія України
і державотворення», 33 - «Образотворче мистецтво», 32 - «Декоративноприкладне мистецтво». За результатами перевірки конкурсних робіт
визнано переможцями у номінації «Література» – 6, «Історія України і
державотворення» - 4, «Образотворче мистецтво» - 5, «Декоративноприкладне мистецтво» - 5 учнів.
За підсумки обласного літературного конкурсу «Перло многоцінне»
визнано переможцями у номінації «Поезія» серед учнів молодших класів:
Базелюк Ярославу, ученицю 7 класу Березнівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2, члена літгуртка «Струни душі»; у номінації
«Поезія» серед учнів старших класів Потапчук Любов, ученицю 11 класу,
члена літстудії «Літературна вітальня»
Березнівського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів –
міжшкільний навчально-виробничий комбінат», Яковчук Софію, ученицю
11 класу, члена гуртка «Струни душі» Березнівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2.
Особливої уваги вартує питання популяризації здобутків обдарованої
молоді, у тому числі через засоби масової інформації. Мова йде про
літературні твори учнів, які видаються у формі окремих книг, збірників,
альманахів. Так, літературний альманах «Проріст» видається щорічно як
підсумок літературного конкурсу «Перло многоцінне», який
започаткований у 2004 році обласною організацією Всеукраїнського
товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка та управлінням освіти і науки
облдержадміністрації. У ньому вміщуються твори переможців різних
жанрів – вірші, есе, оповідання, новели, казки
У 2014-2015 навчальному році збірні команди юних хіміків, юних
істориків, юних географів, юних біологів, юних правознавців взяли участь
у проведенні обласних турнірів, збірна команда юних правознавців району
виборола ІІІ місце у обласному турнірі.
Учні навчальних закладів району постійно беруть участь у
Міжнародних та Всеукраїнських учнівських інтерактивних конкурсах:
«Кенгуру» (у 2013 році учасниками конкурсу були - 474 учні, у 2014 році
взяли участь 612 учнів, з них 140 учнів отримали відмінний результат, 268
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- добрий), «Колосок», «Лелека», «Соняшник». 163 учні стали учасниками
четвертої Всеукраїнської гри з англійської мови «PUZZLE»-2014. В
обласному етапі конкурсу 7 учнів Моквинського навчально-виховного
комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» вибороли призові
місця. У Всеукраїнському етапі конкурсу 4 учнів цього закладу зайняли ІІ
місця. Учні Моквинського, Соснівського, Прислуцького навчальновиховних комплексів, Кам’янської, Малинської, Полянської, Князівської,
Березнівської №2 загальноосвітніх шкіл І - ІІІ ступенів, Яринівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів взяли участь у Всеукраїнському
фізичному конкурсі «Левеня» (для учнів 7-11 класів). Із 323 учасників
конкурсу відмінні результати показали 100 учнів, добрі 140 учнів, 83 учні
отримали сертифікат учасників. У Міжнародному конкурсі з інформатики
«Бобер» взяли участь 158 школярів із 20 навчальних закладів району.
Серед всіх учасників конкурсу 16 учнів району отримали сертифікати з
відмінним результатом, 67 – добрим.
У квітні 2015 року на базі Районного Будинку дитячої та юнацької
творчості відбувся І (районний) етап щорічного Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я». Конкурс проходив за
участю команд школярів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ
ступенів з метою популяризації, пропаганди та формування здорового
способу життя, запобігання негативним проявам серед молоді, виявлення і
підтримки талановитої молоді, виховання лідерських здібностей
учнівської молоді. У районному конкурсі взяло участь 23 учнівські
команди. Переможцями стали Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів
школа №2 (І місце), Соснівський навчально-виховний комплекс «Гімназія
– загальноосвітня школа І ступеня» (ІІ місце), Зірненська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів, Моквинський навчально-виховний комплекс
«Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» (ІІІ місце).
Значних спортивних перемог досягли вихованці Березнівського
ліцею-інтернату спортивного профілю, які взяли участь у всеукраїнських
та міжнародних змаганнях. У всеукраїнському рейтингу закладів
спортивного профілю ліцей-інтернат входить у шістку кращих навчальних
закладів даного типу. За поточний навчальний рік було підготовлено два
майстри спорту України учнів 11 класу Розкидного Сергія (стрільба з
лука) та Гладиша Олександра (важка атлетика); сім кандидатів у майстри
спорту; чотирнадцять першорозрядників. До складу збірної України
входять чотири виховані ліцею-інтернату. Лучники під керівництвом
Авдєнтова О.М. та Хавтури В.В. брали участь в чемпіонатах України та
кубку України в Чернівцях, Львові, Черкасах, Новій Каховці та Одесі.
Стрільці брали участь в ІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх в Китаї,
чемпіонаті світу у Франції і в чемпіонаті Європи в Польщі, де два учні
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стали призерами. Борці греко-римського стилю успішно виступали на
килимах Києва, Запоріжжя, Вінниці, Жмеринки, Кременчука, Шостки,
Берегова та Могилів-Подільського. Серед веслувальників своїми
виступами відзначилися Бойчук Роман, Пилипака Артур, Гаврилюк
Дмитро, які принесли залікові очки на чемпіонатах України в Ковелі,
Дніпропетровську та Полтаві.
Футболісти вдруге приймають участь в дитячій юнацькій футбольній
лізі України, де після завершення першого кола займають третю сходинку
турнірної таблиці.
У 2015 році на базі 3 позашкільних навчальних закладів працює 75
гуртків, в яких навчається 1191 учень.
Важливим центром змістовної позакласної та гурткової роботи є Мала
академія мистецтв і ремесл, що діє на базі Березнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№2. Тут у 14 гуртках і творчих об’єднаннях зайнято 420 учнів, що
становить 56% від загальної кількості школярів. У даному закладі працює
3 колективи які мають високі звання «Зразковий художній колектив»;
ансамбль пісні і танцю «Поліські візерунки», ляльковий театр та духовий
оркестр. Вихованці гурту бойових мистецтв «Патріот» Ніколаєв Микола,
Власюк Дмитро, Діхтяр Андрій під керівництвом талановитого наставника
Зайченка Олександра Петровича, виборовши перші місця у своїх вагових
категоріях у відбіркових Всеукраїнських змаганнях зі змішаних
єдиноборств, здобули перемогу у змаганнях за кубок світу, які проходили
у м. Варна (Болгарія).
Методична служба створює умови для постійного підвищення
освітнього і кваліфікаційного рівня педагогів, вдосконалення майстерності
вчителя, будується на діагностичній основі, вивченні й аналізі
результативності навчально-виховного процесу. Зміст, структура, форми
роботи обираються згідно потреб педагога та вимогами сьогодення.
Питання педагогіки обдарованих неодноразово виносились на семінари
засідання управлінського університету для керівників загальноосвітніх
навчальних
закладів
І-ІІІ
ступенів;
заступників
директорів
загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-виховної та виховної
роботи,
керівників
творчих
груп,
шкіл
становлення
конкурентоспроможного педагога-фахівця; проведено низку консультацій
з питань: створення банку даних обдарованих дітей, вимоги до творчих
робіт Всеукраїнських учнівських конкурсів, рекомендації для батьків
щодо роботи з обдарованими дітьми.
Посилення соціального захисту обдарованої молоді
У районі запроваджено систему морального та матеріального
заохочення обдарованих, учнів та вчителів які з ними працюють.
Розпорядженням голови Березнівської райдержадміністрації
від
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12.09.2014 року № 250 8 учнів (4 з Березнівського ліцею-інтернату
спортивного профілю, 1 з Березнівської гімназії, 1 з Березнівського
навчально комплексу «Економіко-гуманітарний ліцей – загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів», 1 з Березнівської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів
школи №2, 1 з Балашівського навчально-виховного комплексу «Колегіум
– загальноосвітня школа І-ІІ ступенів») з вересня 2014 року отримують
стипендію голови райдержадміністрації в розмірі 200 грн. щомісячно.
У ході проведення (31 травня 2015 року) районного свята «Творча
обдарованість – 2015» переможці Всеукраїнських олімпіад з базових
дисциплін, призерів та дійсних членів Рівненського Малої академії наук
учнівської молоді були нагороджені Почесними грамотами районної
державної адміністрації, районної ради, управління освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації та грошовими преміями (в сумі 35 000 грн.).
Ще одним вагомим аспектом забезпечення пошуку, відбору, навчання
обдарованої учнівської молоді є впровадження механізму адресної
підтримки для 52 педагогічних працівників, які підготували призерів
інтелектуальних змагань, шляхом встановлення щомісячної надбавки до
ставки заробітної плати в розмірі від 5 до 50% (Разом використано – 80 000
гривень).
Управління освіти, молоді та спорту тримає на контролі стан
оздоровлення талановитих та обдарованих дітей. Під час проведення
літньої оздоровчої кампанії учні даної категорії оздоровлюються у
санаторно – оздоровчих закладах області та за її межами, згідно графіків
заїздів.
Співпраця з громадськими організаціями. Міжнародна співпраця
Пошуку та підтримці
обдарованих дітей сприяє міжнародна
співпраця. Практикується міжнародний обмін делегаціями закладів нового
типу з містами побратимами Польщі, Німеччини, Франції та інших
європейських держав. З метою демократичного виховання молоді у діалозі
культур діє програма обміну майбутніх лідерів «FLEX». Реалізуються
Міжнародні програми «Світ без кордонів». Березнівським навчальновиховним комплексом «Економіко-гуманітарний ліцей - загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів», налагоджено співпрацю з навчальними закладами
м. Діллінген (Федеральна земля Баварія ФРН), Марининською
загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів – з публічною гімназією ім. Яна
Твардовського в м. Гомуніце та Товариством культурної співпраці «Гілка
Оливи» м. Петриків Трибунальський Республіки Польща. Мовинський
навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І
ступеня» співпрацює з організацією «Французький Альянс» м. Рівне та
французькою громадською асоціацією «Друзі Рівненської області», члени
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яких у квітні 2014 року відвідали родини, у яких виховуються діти з числа
соціально незахищених категорій.
У рамках Міжнародного освітянського «Партнер»- клубу
педагогічний та учнівський колективи Березнівської загальноосвітньої ІІІІ ступенів школи №2 налагодили зв’язки з Українською середньою
школою м. Риги (Республіка Латвія), Українською гімназією м. Кишинів
(Республіка Молдова), школою-гімназією ім. І. Котляревського м. Бендери
(Придністровська Молдавська Республіка), навчальними закладами
України.
Матеріали про роботу з обдарованими дітьми широко висвітлюються
на порталі «Освіта Рівненщини», сторінках районної газети
«Надслучанський вісник», по
радіомовленню, перед батьківською
громадськістю.
Висновки
Ми сподіваємося, що зусиллями всіх педагогів, зацікавлених у роботі
з обдарованими учнями й належним чином підготовлених до неї, і надалі
будуть забезпечені необхідні результати:
- удосконалення системи роботи загальноосвітнього навчального
закладу з обдарованими учнями;
- створення умов для цілеспрямованого виявлення, підтримки та
розвитку обдарованих дітей і молоді;
- збільшення кількості школярів, які займаються науково-дослідною
діяльністю;
- стимулювання позитивної мотивації розвитку здібностей і
обдарувань учнів.

Модель науково-методичного супроводу, розвитку професійного
педагога, який працює з обдарованими учнями
Рачук Наталія Сергіївна, методист методичного кабінету відділу освіти
виконкому Острозької міської ради
Проблема обдарованості стає у суспільстві все більш актуальною. Це
значною мірою пов’язано із потребою суспільства в творчих неординарних
особистостях. Сьогодення вимагає від людини не тільки високої
активності, але і її здатності до нестандартного мислення. Саме
обдарованій особистості притаманна самостійна тяга до творчого пошуку,
до нестандартного розв’язання проблемних ситуацій.
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Проте, як показує аналіз, в організації роботи з обдарованими дітьми
та молоддю ще мають місце суттєві недоліки.
Ситуація з пошуком, розвитком і підтримкою обдарованої молоді в
місті Острозі обумовлена такими чинниками:
- браком цільового фінансування системи роботи з обдарованою
молоддю;
- слабкою матеріально-технічною базою навчальних закладів;
- недостатнім рівнем науково-методичного забезпечення.
Значна частина заходів, передбачених обласною і міською
програмами «Творча обдарованість», на жаль, залишилась нереалізованою
або виконаною лише частково.
У загальноосвітніх навчальних закладах міста спостерігається на
даний час: скорочення мережі факультативів з базових навчальних
предметів; відсутність у переважній більшості шкіл предметних гуртків,
формальний підхід до організації їх роботи; старіння матеріальнотехнічної і навчально-методичної бази навчальних кабінетів.
Потрібно забезпечити всі умови для всебічного розкриття потенціалу
обдарованої особистості. На даний час також спостерігається відсутність
системи підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими у школі
і неготовність переважної більшості працюючих педагогів до роботи з
обдарованими школярами.
Актуальним залишається – вирішення питання щодо формування у
педагогів професійної готовності до роботи з обдарованими учнями. Тому
є нагальною проблема відбору змісту, форм і методів навчання вчителів,
потребує активізації діяльність методичної служби щодо впровадження у
практику ефективних технологій і засобів виявлення, навчання і виховання
обдарованих дітей і молоді.
Організаційно-методичне забезпечення підготовки вчителів до
роботи з обдарованими учнями.
Мета діяльності – створення науково-методичного забезпечення
системи роботи, спрямованої на оновлення і набуття спеціальних
теоретичних знань з проблем розвитку обдарованості та технологічної й
методичної підготовки вчителів для отримання ними оптимальних
результатів в аспекті розвитку обдарувань і творчих здібностей школярів.
Організаційними формами підготовки педагогічних працівників до
роботи з обдарованими та здібними учнями є проведення тренінгів та
семінарів-практикумів для ряду категорій педагогічних працівників:
керівників шкільних наукових товариств та відділень МАН, вчителів
початкових класів, практичних психологів, презентації роботи з
обдарованими дітьми в гімназії.
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Значну роль у створенні науково-методичного забезпечення цього
процесу відіграє видавнича діяльність. Фахівці будь-якої педагогічної
спеціальності, ознайомившись із цікавими оригінальними методами й
формами роботи колег з обдарованими учнями, запозичують ідеї в свою
педагогічну практику (участь в ярмарці педагогічної творчості).
Чинники успіху підготовки вчителів та рекомендації щодо її
удосконалення.
Підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями – це процес
планування, організації, мотивації, забезпечення та контролю. Результатом
цієї діяльності мають бути якісні зміни у стані готовності вчителів до цього
виду діяльності, роботі навчальних закладів та освіти в цілому.
Науково-методична організація педагогічної праці - це вміння
вдосконалювати прийоми і методи праці; вчитися, як треба працювати.
На даний час це комплекс проблем: раціональне використання часу,
створення і раціональне використання сприятливих умов праці та
відпочинку.
Організація праці педагога має декілька напрямків: організація
науково-методичного забезпечення діяльності, система роботи, курси
підвищення кваліфікації в обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти та робота в міжкурсовий період (науково-практичні
конференції, семінари, фестивалі, конкурси, тренінги) та самоосвітня
діяльність.
Вчителю, який працює з обдарованими учнями необхідно навчитися
правильно розраховувати, розподіляти час. Він не повинен планувати
формальних заходів, слід обміркувати, які види діяльності можна
поєднати; підібрати раціональні методи виконання запланованого;
продумати можливість співпраці з іншими вчителями (міжпредметні
зв’язки). На даний час використання міжпредметних зв’язків реалізуються
в Острозькому навчально-виховному комплексі «Школа І-ІІІ ступенівгімназія» (бінарний урок географії та зарубіжної літератури «Кримські
гори», при вивченні картографії пов’язане із застосуванням математики,
тема «Формування території України» з історіє Великобританії та з
англійською мовою.
Учитель може заощадити свій час і енергію не лише за рахунок
раціонального виду читання, але й уміння робити необхідний вид запису:
план, тези, конспект, анотацію, реферат, рецензію, цитату. Зібрану
інформацію корисно записувати на окремих картках, що дає змогу
систематизувати її відповідно до тем уроків чи виховних заходів.
Велику роль у підготовці вчителів до роботи з обдарованими учнями
грає вміння правильно здійснювати її планування.
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Необхідною умовою в роботі з талановитими дітьми є участь вчителя
у складанні програм. Вони повинні розроблятися з врахуванням
інтелектуального і творчого потенціалу педагогів, які працюють з
обдарованими учнями.
Крім цього необхідно передбачати підвищення кваліфікації педагогів
за місцем роботи. Бажане введення днів для самоосвіти. Результатом такої
роботи може бути зошит індивідуальних досягнень. Тільки тоді, коли
людина чітко усвідомлює мету, робота ефективна.
Для удосконалення рівня підготовки вчителів до роботи з
обдарованими учнями необхідно налагодити постійну взаємодію між
міською методичною службою та загальноосвітніми навчальними
закладами.
Міський методичний кабінет здійснює науково-методичний супровід
програми “Творча обдарованість”, акцентуючи увагу на питаннях:
- інформаційного забезпечення програми “Творча обдарованість”;
- поліпшення роботи бібліотеки навчальних закладів у реалізації
програми (створення тематичних картотек, підбір і поширення літератури,
презентація новинок);
- моніторинг вивчення та аналізу роботи з обдарованими дітьми
вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.
До постійно діючих форм на рівні міського методичного кабінету
належать:
- постійно діючий семінар-практикум учителів, які працюють з
обдарованими учнями;
- майстер-класи.
Проведено семінар-практикум «Розвиток пізнавальної самостійності,
творчості і здібностей дітей дошкільного віку: досвід і проблеми
педагогічної практики»
та «Розвиток пізнавальної самостійності,
творчості і здібностей учнів початкової ланки» - дані семінарипрактикуми проведено з метою систематичної, неперервної роботи з
обдарованими дітьми у період переходу від дошкільного навчального
закладу у загальноосвітній навчальний заклад.
У змісті роботи міських методичних об’єднань учителів-предметників
значну увагу слід надавати таким питанням:
- психологічні аспекти навчання і виховання обдарованих дітей;
- особливості роботи з обдарованими дітьми на сучасному уроці;
- розвиток творчих здібностей дітей у процесі позакласної роботи;
- критерії оцінювання діяльності вчителя;
застосування сучасних педагогічних технологій у навчанні
обдарованих дітей;
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- організація дослідницько-експериментальної роботи в навчальному
закладі.
Особливу увагу потрібно приділяти формуванню та удосконаленню
таких професійних умінь вчителів, які працюють з обдарованими учнями:
- організовувати диференційоване навчання обдарованих школярів
відповідно до отриманих у ході діагностичних обстежень результатів;
- складати індивідуальні плани і програми розвитку обдарованих
учнів;
- створювати сприятливе навчальне середовище для реалізації
обдарованості;
- організовувати
експериментально-дослідницьку
роботу,
прогнозувати її результати.
Нестандартні форми методичної роботи
Інноваційна освітня діяльність – це розробка, розповсюдження та
застосування освітніх інновацій, результат творчого пошуку оригінальних,
нестандартних рішень, різноманітних педагогічних проблем, прямим
продуктом творчого пошуку можуть бути нові навчальні технології, ідеї,
форми та методи, нестандартні підходи у навчанні, вихованні, управлінні.
Структура включає взаємопов’язані елементи, колективні форми
роботи: педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання, творчі
майстерні педагогів, семінари, творчі групи, педагогічні читання, науковопрактичні конференції, педагогічні виставки, конкурси; індивідуальні
форми роботи, які використовуються для задоволення особистих потреб і
конкретних запитів педагогічних працівників (наставництво, консультації,
стажування, самоосвіта, індивідуальна методична допомога); масові
форми роботи (останнім часом використовуються нетрадиційні (за
методикою колективної творчості).
Методичні рекомендації щодо роботи з обдарованими учнями
(підготовки до олімпіади)
Процес підготовки учнів до олімпіад безпосередньо пов'язаний з
наявністю у навчальному закладі вчителів, які готові і здатні взяти на себе
відповідальність за роботу з обдарованими учнями. Лише неформальне,
творче ставлення вчителя до своїх обов’язків може дати позитивні
результати.
Можна виділити такі складові готовності вчителя до роботи з
обдарованими учнями:
- відповідний рівень і постійна підтримка фахово-інформаційного
рівня роботи з обдарованими учнями (курси, семінари, конференції тощо);
- володіння методиками роботи з обдарованими учнями
(індивідуальна робота, робота в групах тощо);
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- володіння психологічними аспектами роботи з обдарованими
учнями.
Робота вчителя з обдарованими учнями не повинна носити
хаотичний, епізодичний характер, а має бути системною, неперервною,
спланованою на перспективу.
Доолімпіадний період:
Цей період починається на початку навчального року. Протягом цього
часу передбачається робота безпосередньо в навчальних закладах, а також
позашкільні форми занять (гуртки тощо).
Підготовка включає: підготовчі заняття щодо повторення задач
минулого олімпіадного сезону, уведення в групу олімпіадників нових
учнів. Ця робота включає як індивідуальні, так і диференційовані форми.
Обов’язковою є також робота в групах.
Розв’язування завдань І та ІІ етапів попередніх олімпіад. Проведення
занять у формі «міні-олімпіад» для поступового психологічного
налаштування учнів.
І етап олімпіади: Проводиться в навчальних закладах вчителями.
Особливості проведення: участь беруть всі бажаючі.
Підбір завдань повинен бути диференційованим, тобто включати
завдання 3-х рівнів:
- нескладні завдання репродуктивного характеру, які може
розв’язати більшість учасників;
- завдання, які потребують творчого підходу до розв’язання;
- завдання, рівень яких відповідає ІІ (ІІІ) етапу олімпіади.
Умови проведення олімпіади повинні максимально відповідати
умовам олімпіади наступного етапу. Завдання, що пропонуються на
шкільній олімпіаді, повинні враховувати той матеріал, що був засвоєний
на момент проведення даної олімпіади за навчальною програмою, однак,
складність цих завдань повинна носити олімпіадний характер.
ІІ етап олімпіади: проводиться методистом методичного кабінету,
відповідальним за проведення олімпіад (та методистами, які відповідають
за відповідні предмети). Рекомендується попередньо провести такі заходи:
- семінари-практикуми для вчителів щодо ознайомлення з вимогами
виконання завдань ІІ етапу та рівнем складності завдань;
- заочну олімпіаду, що проходить у декілька етапів та передбачає
ознайомлення учнів з авторськими розв’язками запропонованих завдань.
ІІІ етап олімпіади: Цьому етапу олімпіади можуть передувати
семінари-практикуми для вчителів міських команд для ознайомлення з
вимогами виконання завдань ІІІ етапу та рівнем складності завдань; участь
учителів у курсах з розв’язування задач олімпіадного рівня.
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Також важливу роль відіграє позакласна робота на виявлення
обдарованих учнів, це:
- підготовка і участь школярів в олімпіадах з інформатики;
- дослідницька робота в Малій академії наук учнівської молоді,
участь в конкурсі-захисті науково-дослідницьких презентацій «Ман –
Юніор» для учнів 5-8 класів;
- участь у гуртках, факультативах;
- участь в інтелектуальних іграх, турнірах юних біологів, істориків,
правознавців, географів;
- робота над проектом, презентацією;
- участь у науково-практичних конференціях;
- участь в Інтернет-олімпіадах (заочних).
Робота в Малій академії наук учнівської молоді.
Однією з форм роботи з творчо обдарованою молоддю є Мала
академія наук України (МАН).
В умовах сучасного освітнього процесу підвищується значення
науково-дослідницької роботи. Практичний досвід і спостереження
свідчать, що зацікавленість науково-дослідницькою
діяльністю
формується
найкраще саме у школі і отримує
своє подальше
продовження у вищих навчальних закладах, але в нашій школі і це не
таємниця всю роботу виконують педагоги, не залучаючи учнів до науководослідницької діяльності.
У підготовці до олімпіад, МАН повинні використовуватись всі засоби
курси, факультативи, платні години які обов’язково будуть відвідуватися
адміністрацією школи. Крім того вчитель має бачити дитину на уроці
пропонуючи їй індивідуальні творчі дослідницькі завдання, це питання
також буде вивчатися шляхом анкетування учнів.
Наукову роботу мають писати перш за все ті педагоги, які мають
звання, першу та вищу категорію, які будуть атестуватися – це є
обов’язковою умовою.
Напередодні захисту науково-дослідницьких робіт, планується
проведення конкурсу - захисту науково-дослідницьких проектів «МАН –
Юніор» серед учнів 5-8 класів, в рамках, якого буду проводитися ряд
заходів, зокрема:
- виставки учнівських рефератів з базових дисциплін;
- конкурс науково-дослідницьких робіт;
- створення презентаційних матеріалів.
Стосовно участі в обласному етапі конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН, то результати дещо не стабільні.
Аналіз участі в конкурсах показує, що в останні роки настала
«інтелектуальна криза»: знизилася активність учнів і рівень їх виступів
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на конкурсах учнівських робіт. Серед причин зниження результативності
можна виділити такі:
- зменшення загального контингенту учнів по школах;
- кадрові зміни;
- участь у зовнішньому незалежному оцінюванні;
- відсутність пільг для переможців та призерів ІІ етапу конкурсу при
вступі до вищих навчальних закладів;
- фінансові обмеження у залученні викладачів вузів до роботи з
обдарованими учнями;
- зниження зацікавленості батьків та учителів.
Накреслили шляхи щодо піднесення престижу учнівської наукової
діяльності, зокрема:
- проведення у школі щорічного конкурсу – захисту науководослідницьких проектів «МАН – Юніор» серед учнів 5-8 класів;
- щомісячне проведення інтелектуальних ігор, турнірів.
Тобто, сьогодні бачимо над чим треба працювати, маємо конкретні
завдання, бачимо перспективи, виявляємо наші невикористані резерви на
шляху удосконалення науково-дослідницької діяльності школярів. Мала
академія наук – це шлях до створення кращих можливостей для
самореалізації обдарованих дітей, формування атмосфери спілкування,
культури спілкування. У майбутньому учням знадобляться набуті знання,
навички пошукової, дослідницької роботи вміння самостійно проводити
спостереження, працювати з науковою літературою. Така учнівська
діяльність має важливе значення у становленні майбутньої наукової еліти
України.
Захист науково-дослідної роботи
Захист науково-дослідної роботи проводиться на засідання комісії у
присутності всіх членів секції.
Далі учень за 5-7 хвилин, що відповідає 3-4 сторінкам друкованого
тексту, коротко викладає суть наукової проблеми, формулює її
актуальність, формулює основні результати дослідження. Виступ повинен
бути науковим, добре аргументованим та актуальним.
Рішення про оцінку науково-дослідної роботи ухвалюється на
закритому засіданні журі і оголошується після його закінчення.
ВИСНОВКИ
Питання модернізації змісту діяльності вчителя, який працює з
обдарованими учнями давно уже посіло чільне місце у дослідженнях
науковців. За свідченням науковців та практиків, ознакою сучасної
діяльності вчителя, який працює з обдарованими учнями є:
- використання інформаційно-комунікаційних технологій у
діяльності вчителя, який працює з обдарованими учнями;
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автоматизація банку даних обдарованих дітей;
формування інформаційної культури школярів
Важливими чинниками оновлення роботи вчителя, який працює з
обдарованими учнями в світлі завдань, які стоять перед сучасною школою,
вважаємо наступні:
1. Мотивація діяльності вчителя, який працює з обдарованими учнями.
2. Створення необхідних умов для успішної роботи вчителя, який
працює з обдарованими учнями: фінансування; реконструкція приміщень;
поповнення книжкового фонду; реклама діяльності вчителя, який працює
з обдарованими учнями; підвищення рівня професійної компетентності
вчителів, які працюють з обдарованими учнями.
3. Придбання оргтехніки
4. Програмне забезпечення.
-

Модель професійної компетентності педагога, який працює з
обдарованою дитиною
Гурова Наталія В’ячеславівна, методист кабінету обдарованої дитини
Рівненського ОІППО.
Професійна діяльність педагога характеризується його особистісними
якостями і професійною компетентністю – єдністю його теоретичної та
практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності.
Компетентність вчителя не має бути вузько професійною, оскільки від
нього вимагається постійне осмислення різноманітних соціальних,
психологічних, педагогічних та інших проблем, пов’язаних з освітою. Щоб
підтримувати в учнів стійкий пізнавальний інтерес, вчителю необхідно
бути обізнаним в усіх сферах життєдіяльності, володіти інформацією про
події у світі, різні винаходи та новинки науки і техніки. Педагогові
доводиться самостійно розв’язувати такі завдання, які раніше не входили
до його компетенції – діагностування, прогнозування, проектування,
розроблення авторських програм, оптимізація всіх аспектів навчальновиховного процесу тощо. Для цього потрібно працювати з різноманітними
джерелами інформації та спонукати учнів до пошукової діяльності. «Щоб
відкрити перед учнями іскорку знань, учителю треба ввібрати в себе море
світла, ні на хвилю не відходячи від променів вічно сяючого сонця знань»,
– наголошував В.О. Сухомлинський.
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Ґрунтовний аналіз сутності професійної компетентності вчителя
дається у дослідженні В. Синенка. Він вважає, що слід розрізняти
професійну підготовку вчителя і його професіональну компетентність.
Перше поняття відбиває процес оволодіння необхідними знаннями і
навичками, а друге – результат цього процесу, якісну характеристику.
Найсуттєвішою ознакою досліджень В. Синенка є трактування
поняття «професійна компетентність вчителя» як інтегрування
відповідного рівня професійних знань, умінь та навичок учителя, його
особистісних якостей, що виявляються в результаті діяльності (рівень
вихованості і освіченості учнів). Дослідник визначає критерії
професіоналізму вчителя: глибокі професійні знання і теоретичні уміння,
комплекс практичних умінь і навичок, уміло застосованих на практиці
навчання і виховання. В. Синенко робить висновок про те, що професійна
компетентність вчителя є високим рівнем його психолого-педагогічних і
науково-предметних знань і умінь у поєднанні з відповідним культурноморальним образом, що забезпечує на практиці соціально затребувану
підготовку підростаючого покоління до життя.
На думку А. К. Маркової, професійно компетентним є той педагог,
який на достатньому рівні здійснює педагогічну діяльність, педагогічне
спілкування, реалізує особистісні особливості, досягає високих результатів
у навчанні й вихованні учнів; вагому роль в особистісній характеристиці
педагога грає професійна педагогічна самосвідомість.
З огляду на зазначене можна стверджувати, що під професійною
компетентністю педагога слід розуміти таку пошукову діяльність учителя,
коли на основі бази знань, умінь, навичок та усвідомленого розуміння своєї
ролі в суспільстві, безперервного самовдосконалення й саморозвитку
особистості він забезпечує оптимальний варіант організації навчальновиховного процесу з метою формування творчої особистості. А
оволодіння компетентностями означає оволодіння професійними діями,
засвоєння яких створює можливість, отримуючи якісні результати,
досягати мети у професійній діяльності.
На основі розробок вчених та спираючись на власний досвід роботи з
педагогічними кадрами в аспекті роботи з обдарованими дітьми
представляємо структуру професійної
компетентності
вчителя
загальноосвітнього навчального закладу, подавши її як сукупність
ключових компонентів професійної компетентності вчителя.
Науковими
працівниками
розробляються
й
постійно
вдосконалюються ключові складові професійної компетентності вчителів.
Проаналізувавши праці й дослідження вчених, ми встановили, що
більшість науковців виділяють наступні:
● предметно-методична;
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Компетентності педагогів, які працюють з обдарованими
дітьми у загальноосвітньому навчальному закладі
Предметнометодична

Психологічна

Загальнонаукова

Автономізаційна

Особистісні
якості
вчителя

Загальнокультурна

Інформаційнокомунікаційна

Комунікативна

Продуктивна

загальна

діагностична

Здатність створювати:
текстові документи;
таблиці;
малюнки;
діаграми;
презентації;
комп’ютерні графічні
об’єкти;
Flash-анімацію тощо
Здатність
використовувати:
Інтернет-технології;
телеконференції;
локальні мережі;
бази даних;
інтерактивні дошки тощо
Здатність розроблювати:
власні електронні
розробки

предметноорієнтована

Здатність
застосовувати
у
навчально-виховному
процесі:
Готові або розроблені
самостійно навчальні
програми;
демонстраційні програми;
енциклопедії;
електронні лабораторії;
електронні підручники;

Здатність здійснювати:
моніторинг;
діагностування;
електронне тестування;
прогнозування тощо

● психологічна;
● інформаційно-комунікаційна;
● загальнонаукова;
● загальнокультурна;
● продуктивна;
● комунікативна;
● автономізаційна;
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● особисті якості вчителя.
Предметно-методична компетентність передбачає володіння і
цілеспрямоване вдосконалення предметних і методичних компетентностей
під час викладання конкретного предмету. Дана компетентність вимагає
від сучасного педагога, який працює з обдарованими дітьми,
вдосконалювати свою педагогічну майстерність упродовж усього життя,
що, у свою чергу, вимагає від суспільства створення умов для самоосвіти і
неперервної освіти вчителів.
Сформована предметно-методична компетентність дозволяє педагогу:
▪ аналізувати й оцінювати кращі педагогічні досягнення в галузі
методики викладання;
▪ удосконалювати вміння викладання свого предмету;
▪ застосовувати новітні засоби й технології під час викладання
конкретного предмету;
▪ здійснювати рефлексію формування власної методики викладання;
▪ здійснювати моніторинг досягнень учнів з предмету;
▪ розповсюджувати власний досвід викладання предмету.
Психологічна компетентність останнім часом турбує суспільство і
батьків. Багато шкільних вчителів мають проблеми, пов’язані з
інтелектуальною непристосованістю до дітей «постіндустріального
суспільства».
Сформована психологічна компетентність передбачає здатність
учителя-предметника, який працює з обдарованими дітьми:
▪ здійснювати особистісно-орієнтований підхід під час навчання;
▪ створювати творчу атмосферу під час уроку;
▪ стимулювати інтерес до власного предмету;
▪ розв’язувати конфлікти у колективі;
▪ вирішувати конфлікти між учителем і обдарованим учнем;
▪ взаємодіяти із шкільним психологом;
▪ адекватно поводитися в колективі, під час спілкування з батьками,
адміністрацією, обдарованими учнями;
▪ оперувати знаннями з вікової психології;
▪ застосовувати новітні методики керування конфліктами.
Загальнонаукова компетентність передбачає здатність педагога
отримувати необхідну інформацію щодо наукових відкриттів,
відслідковувати нові розробки вчених, прогнозувати можливості їх
застосування у навчально-виховному процесі, також разом з учнями брати
участь у проектній діяльності, отримувати результати і доповідати про них
на наукових конференціях. Такий взаємозв’язок науки й освіти у
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перспективі дасть поштовх до нових відкриттів і є необхідним в організації
роботи з обдарованими учнями.
Загальнокультурна
компетентність
стосується
культури
особистості в усіх її аспектах. Вона передбачає від педагога володіння
вітчизняною та світовою культурною спадщиною, культурою
міжособистісних стосунків, дотримання принципів толерантності.
Сформована загальнокультурна компетентність дозволяє обдарованій
особистості:
▪ аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення етнічної,
європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в сучасному
культурному просторі;
▪ застосовувати засоби й технології міжкультурної взаємодії;
▪ користуватися рідною та іноземними мовами; доцільно
застосовувати мовленнєві навички та норми відповідної мовної культури,
символіку, тексти в процесі комунікації;
▪ застосовувати методи самовиховання, які орієнтовані на систему
індивідуальних, національних і загальнолюдських цінностей, для розробки
й реалізації стратегій і моделей поведінки та кар’єри;
▪ опановувати й реалізовувати моделі толерантної поведінки та
стратегії конструктивної діяльності в умовах культурного, мовного,
релігійного розмаїття.
Продуктивна компетентність передбачає вміння працювати,
отримуючи прибуток; здатність виробляти власний продукт, приймати
рішення та нести відповідальність за них; готовність та потреба у
творчості.
Автономізаційна компетентність – це здатність до саморозвитку,
творчості, самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможності;
готовність і потреба навчатися протягом усього життя.
Комунікативна компетентність – уміння вступати в комунікацію,
бути зрозумілим; спілкування без обмежень усно, письмово, рідною й
іноземними мовами.
Особистісні якості вчителя – терпимість, доброзичливість, чуйність,
урівноваженість, витонченість, толерантність, рефлексія, людяність та
інші.
Інформаційно-комунікаційна компетентність передбачає здатність
педагога орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати
інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог
сучасного високотехнологічного суспільства. Вона поділяється на три
основні, що відповідають окремим видам діяльності вчителя, який працює
з обдарованими дітьми:
▪ загальна;
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▪ діагностична;
▪ предметно-орієнтована.
Загальна компетентність – це здатність педагога використовувати
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) і для забезпечення
навчально-виховного процесу створювати:
▪ текстові документи;
▪ таблиці;
▪ малюнки;
▪ діаграми;
▪ презентації;
▪ комп’ютерні графічні об’єкти;
▪ Flash-анімацію тощо.
Учитель у постійному пошуку. Під час самопідготовки і
самовдосконалення, а також пошуку необхідної інформації йому
необхідно мати здатність використовувати:
▪ Інтернет-технології;
▪ телеконференції;
▪ локальні мережі;
▪ бази даних;
▪ інтерактивні дошки тощо.
Маючи достатні навички роботи на комп’ютері і професійний досвід,
учитель-предметник формує у себе здатність розробляти власні електронні
продукти, адже саме вони відображають бачення педагога щодо
викладання конкретного предмета і дають можливість формувати базу
педагогічного
професійного
досвіду,
допомагають
учителю
самовдосконалюватися і передавати досвід молодому поколінню й бути
для нього наставником.
Діагностична компетентність допомагає педагогам аналізувати
досягнення обдарованих учнів під час навчання. Процес навчання за
останні роки змінився – він насичений тестовими завданнями. Випускники
загальноосвітніх навчальних закладів проходять незалежне оцінювання.
Змінюється сама система проведення оцінювання знань і вмінь учнів, а
також ставлення до цього процесу.
Тому педагоги повинні вміти здійснювати:
▪ моніторинг;
▪ проміжне діагностування;
▪ електронне тестування;
▪ прогнозування тощо.
Така система відслідковування успішності навчання буде
взаємовигідною як для вчителя, так і для учня.
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Неможливо уявити діяльність вчителя без застосування електронних
підручників, енциклопедій, готових (або розроблених ним) навчальних
програм, демонстраційних програм т. п. Такий набір електронних
розробок із кожним роком збільшується, урізноманітнюється. Тому
предметно-орієнтована компетентність – це також здатність вчителя
гармонійно поєднувати готові електронні продукти у своїй професійній
діяльності.
Підсумовуючи зазначене вище, можемо відзначити, що сьогодні
більшість науковців серед ключових позицій професійної компетентності
вчителів виводять на перше місце саме продуктивну компетентність та
розглядають її не лише як вміння працювати, а насамперед, як здатність до
створення власного продукту, прийняття певних рішень, несення
відповідальності за них, готовність і потребу у творчості.
На наш погляд, професійна компетентність вчителя при роботі з
обдарованими дітьми – поняття динамічне, багатогранне й багатоаспектне,
його зміст змінюється у відповідності із процесами, що відбуваються в
суспільстві й освіті. Тому структура професійної компетентності також
повинна періодично видозмінюватися, корегуватися в зв’язку зі стрімким
розвитком науки й практики.
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Ресурсний центр «Обдарованість» та його роль в організації науковометодичного супроводу обдарованих учнів та їх педагогів
Кузьмін Олена Євменівна, завідувач кабінету обдарованої дитини
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
У національній доктрині розвитку освіти ставиться завдання
постійного оновлення змісту освіти та навчально-виховного процесу. Він
повинен будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних
можливостей учнів, зростання їхньої самостійності й творчої активності,
що має зміцнити демократичні основи громадянського суспільства та
прискорити його розвиток. Перед учителями постало завдання формувати
й зміцнювати в школярів внутрішні джерела мотивації не тільки щодо
навчальної діяльності, але й до саморозвитку своїх інтелектуальних,
творчих здібностей, а також їх успішної соціалізації. Сьогодні вкрай
необхідно створювати ситуації успіху, розвивати творчу, пошукову,
дослідницьку активність та навички колективно злагоджених дій.
Крім того, аналіз результатів участі школярів області в олімпіадах,
турнірах, конкурсах засвідчує, що сьогодні в області малоефективний
науковий супровід обдарованих учнів, система підготовки вчителя до
роботи з обдарованими учнями відсутня або фрагментарна, недостатньо
приділяється уваги і батькам, які виховують обдаровану дитину. Не завжди
силами одного навчального закладу можна реалізувати ті завдання, які
ставить перед керівником сучасність. Досягнути мети можна через
створення районних, міських ресурсних центрів «Обдарованість».
Ресурсний центр – це базовий заклад освіти, в якому сконцентровані
ресурси для надання послуг обдарованим учням, їх батькам, педагогічним
працівникам навчальних закладів району, міста з питань організації роботи
з обдарованими учнями.
Організація мережі ресурсних центрів на даний час є актуальним та
одним із найважливіших напрямів у розвитку єдиного освітнього
простору. Необхідність створення ресурсних центрів обумовлена
потребами сучасної системи освіти, які визначаються двома групами
факторів: потребами суспільства в зміні самої системи освіти, її готовністю
до змін і до об’єднання інтелектуального потенціалу освітніх закладів
різних типів (рівнів).
Для забезпечення успішного функціонування ресурсний центр
повинен володіти кадровими, науково-методичними, матеріальнотехнічними, інформаційними (локальна мережа, Інтернет, сайт, медіатека),
нормативно-правовими ресурсами.
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Мета такого ресурсного центру полягає у створенні єдиного
інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої
учнівської молоді та їх батьків, науково-методичного супроводу педагогів,
які працюють з обдарованими учнями.
З поставленої мети випливають завдання, які у ході своєї
діяльності повинен реалізувати ресурсний центр:
 створювати умови для здобуття освіти учнями району, міста понад
рівень, викладений у державних стандартах;
 об’єднати зусилля навчальних закладів, наукових, культурних
закладів і установ, сім’ї, різних соціальних інституцій і громадських
організацій міста, району у створенні оптимальних умов для розвитку та
творчої реалізації обдарованих дітей, їх батьків та науково-методичного
супроводу педагогів, які працюють з обдарованими учнями;
 забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання
і підтримки обдарованих дітей як важливого чинника формування умов
для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації;
 залучати до роботи з обдарованою молоддю та педагогами
висококваліфікованих педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 оновлювати зміст, форми і методи роботи з обдарованими дітьми;
 надавати учням можливості для реалізації індивідуальних творчих
потреб, забезпечувати умови для оволодіння практичними вміннями і
навичками наукової, дослідно-експериментальної діяльності відповідно до
потреб дитини;
 здійснювати підготовку вчителів до роботи з обдарованою
учнівською молоддю;
 удосконалити систему соціальної підтримки і заохочення
обдарованої молоді та вчителів, які з ними працюють.
 надавати методичну та консалтингову допомогу керівникам
загальноосвітніх навчальних закладів, психологам, бібліотекарям району
(міста) з питань організації і роботи з обдарованими і талановитими дітьми
та забезпечення інформаційної підтримки пізнавальних потреб цієї
категорії учнів.
Загальне керівництво ресурсним центром «Обдарованість» здійснює
методист районного, міського методичного кабінету, центру, який
відповідає за роботу з обдарованими учнями у регіоні. Фінансується
ресурсний центр за рахунок коштів бюджету, передбачених на
фінансування закладів освіти району, міста; за рахунок меценатів,
спонсорів, місцевих громад та інших не заборонених законодавством,
джерел фінансування.
239

Діяльність ресурсного центру «Обдарованість» ґрунтується на
основних принципах:
1. Єдності – передбачає спільність мети і завдань кожного з
структурних елементів ресурсного центру взаємозв’язок між ними,
надання усім дітям однаково якісних послуг незалежно від соціального
становища батьків.
2. Варіативності – визнання правомірності різних шляхів реалізації
єдиної мети і завдань ресурсного центру на основі застосування різних
педагогічних систем і технологій.
3. Демократичністі – визначається відкритістю перед суспільством,
участю учнів, їхніх батьків, педагогів і представників громадськості у
розробці мети і змісту її діяльності, відповідальністю за якість освітніх
послуг перед споживачем і державою.
4. Поєднання національного і загальнолюдського – означає, що
домінантою виховного процесу має стати виховання в учнів патріотизму з
новим змістовним наповненням. З одного боку, це виховання почуття
любові до рідного краю, свого народу, держави, відповідальності за їх
майбутнє, а з іншого – відкритість до сприйняття різноманітних культур
світу, освоєння фундаментальних духовних цінностей людства –
гуманізму, свободи, справедливості, толерантності, культури миру,
національного примирення, збереження природи.
5. Науковості – означає побудову освітнього процесу на засадах
наукових знань, розгляд будь-якого предмету вивчення у відповідності з
даними про нього сучасної науки.
У ході реалізації мети діяльності ресурсного центру та поставлених
завдань, очікуємо таких результатів:
 удосконалення системи пошуку, розвитку та підтримки
обдарованої молоді;
 створення інформаційної системи, яка забезпечить потреби
обдарованих школярів, їх батьків та педагогів усього району (міста);
 налагодження тісної співпраці з науковцями та найкращими
педагогами регіону з метою надання належних навчальних та
консультаційних послуг одарованим школярам;
 задоволення потреб обдарованих школярів у підготовці до участі
олімпіад, турнірів, конкурсів;
 підвищення рівня професійної компетентності педагогів та
підготовки їх до роботи з обдарованими дітьми;
 підвищення
якості
науково-методичних,
інформаційноорганізаційних послуг вчителям, що працюють з обдарованими дітьми;
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 підвищення рівня науково-методичного та інформаційного
забезпечення педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників,
які проводять роботу з обдарованою молоддю;
 упровадження сучасних педагогічних та інформаційних
технологій в організацію роботи з обдарованими учнями;
 створення системи заохочення обдарованій молоді до науководослідницької діяльності;
 моральне та матеріальне стимулювання творчої, обдарованої
молоді та їх педагогів.
Ресурсний центр «Обдарованість» можна створити в окремому
приміщенні відповідно його обладнавши. Тоді для цього потрібні значні
капіталовкладення. Може центр розпочати свою роботу на базі
загальноосвітнього чи позашкільного навчального закладу за умови, що
для його роботи є відповідні приміщення. У цьому випадку
капіталовкладення будуть менші. Вибираючи базу для ресурсного центру,
варто врахувати: зручність доїзду майбутнім працівникам і учням;
наявність (можливість) створення сучасної бібліотеки (медіатеки) з
доступом як до друкованих, так і до електронних носіїв інформації;
можливість під’єднання до мережі Інтернет; наявність (можливість
придбання) комп’ютерної техніки.
Етапи створення ресурсного центру:
- підбір приміщення на базі якого буде функціонувати центр;
- організація співпраці зі спонсорами, меценатами, громадськими
організаціями, які сприятимуть успішній діяльності центру;
- комплектування ресурсного центру необхідними меблями,
комп’ютерною та оргтехнікою, інформаційними матеріалами;
- визначення потреб обдарованих учнів, їх батьків та педагогів на
основі діагностики;
- створення структури ресурсного центру на основі діагностики,
організація діяльності відповідних структурних підрозділів;
- підбір персоналу для роботи у ресурсному центрі з урахуванням
результатів діагностики, укладання договорів про співпрацю;
- розробка системи заохочення педагогів, які надають послуги
дітям, батькам, педагогам, психологам у рамках діяльності ресурсного
центру;
- рекламні заходи з метою популяризації діяльності центру
(інформація у ЗМІ, загальноосвітніх та позашкільних закладах, на
освітянських нарадах, у транспорті);
- створення сайту ресурсного центру «Обдарованість»;
- популяризація роботи ресурсного центру.
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Орієнтовна структура ресурсного центру (мал. 1) включає: бібліотеку
(медіатеку), сайт, психологічну службу, підструктури для педагогів, учнів
та батьків.
Бібліотека (медіатека) ресурсного центру:
- здійснює інформаційний супровід діяльності ресурсного центру,
виконує бібліографічні запити його членів;
- надає методичну та консалтингову допомогу бібліотекарям
шкільних, публічно-шкільних бібліотек району, міста з питань організації
роботи з обдарованими дітьми, їх батьками та педагогами, забезпечує
інформаційну підтримку пізнавальних потреб цієї категорії користувачів;
- адмініструє та забезпечує наповнення сайту ресурсного центру;
- рекламує та популяризує діяльність ресурсного центру;
- організовує рекламу творчості талановитих дітей, персональні
виставки, бенефіси юних творців тощо.
Сайт ресурсного центру:
- інформує про послуги, які надає ресурсний центр учням, батькам
та педагогам;
- забезпечує діяльність окремих структурних підрозділів ресурсного
центру;
- популяризує здобутки обдарованих дітей та їх педагогів;
- надає інформацію педагогам та батькам про способи розпізнання
та виявлення дитячої обдарованості, особливості навчання і виховання
обдарованих школярів
Психологічна служба ресурсного центру:
Психологічний тренінг для обдарованих школярів:
- здійснює психологічну підготовку школярів до участі в
олімпіадах, турнірах, конкурсах;
- працює на попередження депресивних та стресових станів учнів;
- здійснює психологічний супровід обдарованих школярів.
Консультпункт для батьків:
- надає індивідуальні консультації батькам, які виховують
обдаровану дитину;
- на сайті ресурсного центру веде сторінку для батьків (поради,
рекомендації, особливості спілкування з обдарованими дітьми);
Довідкова служба для шкільного психолога:
- рекомендує методики для діагностики ранньої обдарованості
школярів, виявлення здібностей та нахилів учнів тощо;
- готує методичні рекомендації шкільним психологам району, міста
з питань психолого-педагогічного супроводу обдарованих школярів,
попередження професійного вигорання педагогів тощо;
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- надає консультації шкільним психологам району, міста з питань
організації роботи з обдарованими учнями.
Ресурсний центр – педагогам:
Науково-довідкове бюро
- консультантами у ньому є науковці регіону, які працюють з
педагогами як індивідуально, так і в групах, проводять як очні зустрічі, так
і у онлайн-режимі;
- надає наукові консультації з проблем організації роботи з
обдарованими дітьми;
- консультує педагогів з питань організації науково-дослідної
роботи, у тому числі й з учнями;
- надає наукову підтримку у підготовці до олімпіад, турнірів,
конкурсів.
Майстер-клас «Плекаємо обдаровану дитину»
- популяризує і поширює досвід педагогів району, міста з питань
організації роботи з обдарованими учнями;
- вивчає та пропагує досвід колег інших регіонів України та
зарубіжжя з даної проблеми;
- проводить майстер-класи, у тому числі й в онлайн-режимі, для
вчителів, керівників ЗНЗ з питань організації роботи з обдарованими
учнями.
Інструктивно-методична оперативка (може працювати виключно
в онлайн-режимі)
- поширює оперативну інформацію про заходи для обдарованих
учнів, їх батьків та педагогів;
- організовує вивчення та поширення нормативно-правових
документів, які регламентують організацію проведення заходів для
обдарованих учнів усіх рівнів;
- знайомить з новими методичними рекомендаціями для педагогів,
психологів, керівників ЗНЗ, батьків з питань організації роботи з
обдарованими учнями.
Ресурсний центр – учням:
Тренінговий центр
- здійснює підготовку школярів до участі у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах на всіх їх етапах;
- може мати такі класи (відділи, секції): математика, фізика та
астрономія, хімія, біологія та екологія, географія та економіка, іноземні
мови, історія та правознавство тощо.
Науково-дослідницький центр
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- надає допомогу школярам у підготовці та написанні наукових,
науково-дослідницьких робіт різних секцій МАН, інших конкурсів, що
передбачають написання наукової роботи;
- здійснює підготовку школярів до тестових випробувань з
математики, фізики, української та іноземних мов, хімії, біології, екології
географії (відповідно до учнівських запитів);
Літературна студія
- здійснює педагогічний супровід літературно обдарованих
школярів;
- організовує зустрічі школярів з відомими літераторам;
- здійснює видавничу діяльність творчих доробків школярів.
Творча майстерня
- об’єднує гуртки та студії образотворчого, декоративноприкладного та ужиткового мистецтва;
- організовує і проводить майстер-класи відомих майстрів;
- організовує і проводить виставки дитячих робіт.
Інтернет-консультація «Швидка допомога»
- допомагає школярам оперативно отримати відповідь на спірні
запитання;
- консультантами «Швидкої допомоги» можуть бути досвідчені
педагоги та науковці.
Ресурсний центр – батькам:
Лекторій «Обдарована дитина в сім’ї»
- знайомить батьків з особливостями та секретами виховання
обдарованої дитини у родині;
- дає методичні рекомендації з даної проблеми.
Майстер-клас «Як розпізнати обдарованість»
- пропонує батькам методики ранньої діагностики обдарованості;
- допомагає батькам визначити нахили і вподобання дітей.
Тренінг конструктивного спілкування
- навчає батьків конструктивного спілкування зі всіма членами
родини;
- попереджає виникнення конфліктних ситуацій у родині, і тому
числі й у взаємодії з обдарованими учнями;
- допомагає у розв’язанні конфліктів у родині.
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Мал. 1 Орієнтовна структура ресурсного центру «Обдарованість»
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Модель науково-методичного супроводу розвитку професіоналізму
педагога, який працює з обдарованими учнями
Марчук Тетяна Феодосіївна, методист комунальної установи
«Кузнецовський міський методичний кабінет закладів освіти»
Школа сьогодні відчуває потребу у вчителеві, який постійно прагне до
творчого пошуку, має навички дослідної, експериментальної діяльності,
вивчення, узагальнення, впровадження педагогічного досвіду, високий
рівень інформаційної культури, вміє інтерпретувати новий зміст освіти в
методику навчання і виховання,
здійснювати аналіз результатів
професійної діяльності як своєї власної, так і педагогічного та учнівського
колективів.
Перед учителями постало завдання формувати й зміцнювати в
школярів внутрішні джерела мотивації не тільки щодо навчальної
діяльності, але й до саморозвитку своїх інтелектуальних, творчих
здібностей, а також їх успішної соціалізації. Сьогодні вкрай необхідно
створювати ситуації успіху, розвивати творчу, пошукову, дослідницьку
активність та навички колективно злагоджених дій.
В. Сухомлинський казав: «Суть педагогічної майстерності полягає в
тому, щоб зробити творчу думку і творчу працю могутнім засобом
формування нової людини».
Розвиток педагогічної майстерності, формування навичок науководослідницької роботи, пошук шляхів підвищення якості безперервного
навчання педагогічних працівників – це пріоритетні завдання методичної
служби.
Одним із завдань науково-методичної роботи є формування
готовності педагогічних працівників міста до інноваційних пошуків,
можливості самостійно визначати стратегічні напрямки навчальновиховного процесу, його науково-методичне забезпечення.
Педагоги міста Кузнецовська працюють над науково-методичною
проблемною темою «Удосконалення професійної майстерності,
результативності та якості
навчально-виховного процесу шляхом
впровадження інноваційних
технологій». З метою її реалізації
організована робота 26 міських методичних об’єднань, 28 семінарівпрактикумів, школа молодого педагога, 4 творчі групи,
школа
математичних порад, клуб «Натхнення» вчителів суспільних дисциплін та
географії, школа педагогічного досвіду, школа педагогічної майстерності.
У структурі науково-методичної роботи застосовуються, як
традиційні форми, так і нові (конкурси педагогічної майстерності,
педагогічні фестивалі, аукціони, вернісажі, педагогічні мости, майстер246

класи, серпневі педагогічні конференції, методичні студії тощо). Це дає
можливість ділитися досвідом, поширювати кращі педагогічні досягнення
серед учительської громадськості.
Питання організації роботи з обдарованими учнями, підготовки
вчителя до роботи з обдарованими дітьми є одними з основних під час
проведення методичних заходів.
В основу підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми
закладається знайомство з прогресивним досвідом, що стимулює особисте
творче начало та сприяє засвоєнню ефективних способів розв’язання
проблем.
На засіданнях методичних структур з усіх предметів обговорюються і
питання підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах,
розв’язуються олімпіадні завдання. Педагоги знайомляться з досвідом
роботи колег, діляться своїми напрацюваннями.
Так, на заняттях школи математичних порад у 2014-15 н.р.
розглядалися питання «Формування предметних компетентностей учнів
засобами розв’язування олімпіадних завдань. Розв’язування завдань з
параметрами», «Розв'язування функціональних рівнянь».
На засіданнях клубу «Натхнення» педагоги пропагують досвід
роботи кращих вчителів міста, готують матеріали про обдарованих учнів
та їх наставників до висвітлення у засобах масової інформації.
Свої напрацювання по підготовці до олімпіад, конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт педагоги узагальнюють, систематизовують
у збірниках:
Чайка М. П. – «Нестандартні задачі з математики», «Математичні
ігри», «Рівняння», «Інваріанти», «Домашні олімпіади з математики»;
Кушнір Г. М. – «Домашня олімпіада із зарубіжної літератури»,
«Вчителю літератури, який працює з юними науковцями»;
Бульботка В. М. – «Завдання з параметрами у факультативному курсі
10 класу»;
Мороз Г. В. – «Задачі з модулями».
Кілька років гімназія працювала у науково-дослідницькій лабораторії
«Творча обдарованість» при РОІППО. За час роботи педагогічним
колективом гімназії узагальнено матеріали досліджень та викладено у
методичних посібниках:
- «Гімназія та обдарована дитина»,
- Від творчого вчителя до творчого учня - вісник науководослідницької лабораторії з питань підготовки вчителя до виявлення
обдарованої дитини,
- Монографія, підготовлена Кушнір Г.М., «Обдаровані діти» та інші.
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Із заступниками
директорів ЗНЗ, які координують роботу з
обдарованими учнями, щорічно проводяться наради, семінари з питань
організації науково-методичної роботи з педагогами та самоосвіти з
проблем обдарованості.
У жовтні 2013 року було організовано інформаційно-методичний
семінар «Організація науково-дослідницької роботи з педагогами та їх
вихованцями в загальноосвітніх навчальних закладах міста». На семінарі
були присутні працівники Рівненської Малої академії наук учнівської
молоді, заступники директорів, вчителі та учні, які працюють над науководослідницькою роботою.
На допомогу вчителям методичним кабінетом
підготовлено:
методичні рекомендації щодо викладання предметів, каталоги фахової
літератури та роздаткового матеріалу, використання ІКТ на уроках, поради
психологів, пам’ятки для вчителів, які працюють з обдарованими учнями,
збірники олімпіадних завдань з математики, фізики, інформатики ,
української мови та літератури , які пропонувалися учням на ІІ етапі
олімпіад у 2002-2012 роках.
Для удосконалення навчально-виховного процесу з обдарованими
дітьми, надання їм ґрунтовних, міцних знань, озброєння їх практичним
розумінням основ наук в навчальних закладах організовано роботу
гуртків, семінарів, факультативів, центрів до вузівської підготовки,
створено класи з поглибленим вивченням окремих предметів, початкові
класи, що працюють за методикою розвивального навчання.
Реалізувати свої творчі обдаровання учні мають змогу і в БДЮТ,
ДЮСШ, гуртках при Палаці культури, музичній школі, ДЮСШ при РАЕС,
різноманітних клубах громадських організацій та при житловокомунальних дільницях.
Як результат роботи з обдарованими дітьми є достойні виступи учнів
на обласних та Всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсахзахистах науково-дослідницьких робіт, турнірах та фестивалях. Непогані
щорічні результати участі учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. Так,
у 2015 році у нас було 43 переможці обласних олімпіад, 10 переможців
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт,
4
переможців
Міжнародного конкурсу з української мови ім. Т. Г. Шевченка. Найбільше
переможців готують педагоги Кузнецовської гімназії.
Маємо ми і учасників та переможців ІV етапу олімпіад. В цьому році
учениця Кузнецовської ЗОШ № 1 зайняла друге місце на олімпіаді з
української мови та літератури. Учениця Кузнецовської ЗОШ № 3 Базаєва
Марія зайняла ІІ місце на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, ІІ місце у фінальному
етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Т. Г. Шевченка.
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Двічі школярі Кузнецовська були учасниками зустрічі Президента
України з обдарованою учнівською молоддю (2010 р. – Івашин Віталій,
2015 р.- Базаєва Марія).
Всі учні-переможці ІІІ і ІV етапів олімпіад та ІІ і ІІІ етапів конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт, конкурсу знавців укр. мови ім.
П. Яцика,
Міжнародного
мовно-літературного
конкурсу
ім. Т. Г. Шевченка, конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з
природознавства «Юний дослідник», турнірів відзначаються грошовими
преміями. Стимулом для обдарованих учнів є щорічна премія міського
голови, яка призначається по закінченні навчального року. Преміюється
найкраща молодь у таких номінаціях: «Інтелект року», «Дослідник року»,
«Талант року», «Спортсмен року», «Лідер учнівського самоврядування».
Вчителі, які підготували переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських
олімпіад та ІІ-ІІІ етапів МАН отримують грошову винагороду (доплати в
розмірі 10 – 50 % до посадових окладів, одноразова премія).
Науковець зі світовим ім'ям у галузі теоретичної фізики, Мічіо Кайку
сказав: «Людський мозок не можна запустити у масове виробництво. Лише
техніку можна виготовляти тонами, а от людський мозок – ні, і це означає,
що інтелект буде валютою майбутнього».

СЕКЦІЯ 3. КЕРІВНИКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ (ІНТЕРНАТНИХ)
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Мотивація педагогічних працівників до участі в роботі Рівненського
дистанційного центру методичної підтримки
Гузь Наталія Леонідівна, методист кабінету виховної роботи,
позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньоестетичного циклу та фізичного виховання Рівненського ОІППО
Суспільству необхідні люди, які вміють самостійно визначати
потреби, здобувати інформацію, аналізувати її та синтезувати у нові
знання. Така людина повинна все це робити досить швидко,
використовуючи сучасні технічні засоби та спираючись на найновіші
наукові досягнення. Лише за таких умов можливий успіх. Бачення мети та
засобів навчання часто в учителів та учнів не збігаються. І учні цілком
виправдано вважають учителів нездатними дати їм те, чого вони
потребують, уроки в школі нудними, а знання, які вони отримують на
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уроках, непотрібними. У Національній доктрині розвитку освіти України в
ХХІ столітті зазначено: «Суспільству, що розвивається, потрібні сучасно
освічені, моральні, підприємливі люди, які здатні самостійно приймати
відповідальні рішення в ситуації вибору, бути мобільними, динамічними,
конструктивними
фахівцями,
володіти
розвиненим
почуттям
відповідальності за долю країни».
Виділення ІКТ-компетентності як окремої складової професійної
компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх
сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. Нині якісне викладання
дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і
можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет.
У зв’язку з цим, особливого значення набуває переорієнтація
мислення сучасного викладача на усвідомлення принципово нових вимог
до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як
допоміжний навчальний ресурс. Законами України «Про Основні засади
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про
освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті
та іншими офіційними документами передбачається забезпечення
ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних
технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання.
Для того, щоб переконатися наскільки готові педагоги вашого
навчального закладу до застосування інноваційних форм роботи, у тому
числі інформаційно-комунікаційних, можна застосувати тест по оцінці
факторів здійснення творчої професійної діяльності.
Але спочатку пропоную пройти його зараз всім вам.
Оцініть за 10-бальною шкалою такі твердження:
1. Я постійно відчуваю потребу в новій (педагогічній, психологічній,
професійній) інформації.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Мої запити до педагогічної та психологічної інформації високі, мої
інтереси в цій галузі широкі й різноманітні.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Я охоче беру участь у роботі психолого-педагогічних семінарів і
курсів підвищення кваліфікації, займаюся самоосвітою самостійно.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Я завжди вирішую самостійно, як краще спланувати свою роботу.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Я завжди маю можливість реалізувати свої творчі починання у
практичній діяльності.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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6. Я завжди готовий відмовитись від неефективних способів
діяльності.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Що стосується мого спілкування з іншими людьми, то я легко
знаходжу вихід із будь-якого скрутного становища.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Мої стосунки з колегами будуються на довірі та співробітництві.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Мої стосунки з учнями (вихованцями) є стимулюючим чинником
мого професійного росту.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Я зазвичай передбачаю наслідки своїх дій стосовно тих, з ким я
працюю.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Розшифровка:
Мотиваційний блок факторів - бали 1-3:
1 - потреба в новій професійній інформації;
2 - запити до педагогічної та психологічної інформації;
3 - самоосвітня активність.
Предметний блок факторів - бали 4-6:
4 - самостійність у плануванні роботи;
5 - можливість реалізації творчих ідей і починань;
6 - здатність відмовитись від неефективних способів роботи.
Комунікативний блок факторів - бали 7-10:
7 - можливість знайти вихід із будь-якого ускладнення у спілкуванні;
8 - стосунки з колегами;
9 - стосунки з учнями;
10 - можливість передбачати наслідки своїх дій у спілкуванні з іншими
людьми.
Отже, проаналізувавши результати тесту будемо розуміти здатність
вчителя використовувати інноваційні форми роботи, в тому числі і
інформаційні і комунікаційні технології.
Не секрет, що в школі ми ще зустрічаємося з небажанням учителів
освоювати
інформаційно-комунікаційні
технології,
викликане
необхідністю організації самоосвітньої діяльності. Проте, небажання не є
першопричиною, а є наслідком декількох причин, які вже давно відомі,
але, незважаючи на час, не втрачають своєї актуальності, а саме:
- страх учителя проявити перед учнями свою некомпетентність;
- страх учителя від усвідомлення того, що є велика різниця між
швидкістю розвитку ІКТ та можливостями самого вчителя;
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- складність в опануванні азами комп’ютерної грамотності
самостійно;
- відсутність вільного доступу кожного вчителя до комп’ютерної
техніки та Інтернету;
- відсутність методики використання ІКТ у процесі викладання
конкретного предмету;
- складність у застосуванні навчального педагогічного програмного
забезпечення (ППЗ) безпосередньо на уроці.
Але все ж роль учителя зростає. Адже саме йому належить навчити
учня способам отримання знань, навичкам аналізу отриманої інформації,
умінню шукати і знаходити необхідні знання, синтезувати їх та створювати
нові. Отже, сутність проблеми в іншому – суспільство потребує не лише
нового учня, а, перш за все, нового вчителя. Давайте створимо модель
такого вчителя.
Модель вчителя нового типу (створюється спільними зусиллями
учасників секції).
1. Орієнтований не на передачу знань учням, а на навчання способам
їх отримання,
2. Володіє сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.
3. Здатний розвивати в учнів навички мислення високого рівня.
4. Сприймає учня не як підлеглого, а як партнера у процесі навчання.
5. Став учителем за покликанням.
6. Має лідерські якості і здатний вести за собою учнів.
7. Володіє різними педагогічними методиками.
8. Здатний реагувати на вимоги часу та відповідати на них.
9. Вміє вчитися сам і усвідомлює необхідність вчитися постійно.
10. Усвідомлює свою роль в суспільстві і складності професії.
У пошуку однодумців, у вирішенні проблем самоосвітньої діяльності,
зацікавленні вчителя
допоможе Рівненський дистанційний центр
методичної допомоги (демонстрація можливостей).
Нові форми навчання дорослих у системі
безперервної педагогічної освіти
Самчук Олена Іванівна, ЗДНР комунального закладу «Клеванська
санаторна загальноосвітня школа-інтернат І—ІІІ ступенів» Рівненської
обласної ради
Творчого учня може виховати тільки творчий вчитель. А тому
реалізація концепції особистісно орієнтованого навчання вимагає
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створення відповідно особистісно орієнтованої структури методичної
роботи школи.
В Положенні про методичну роботу в загальноосвітньому
навчальному закладі зазначено: «Методична робота – це заснована на
досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної,
організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науковопрактичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної
компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності
навчально-виховного процесу».
Важливим важелем у підвищенні професійної компетентності
педагогічних працівників у міжкурсовий період є вибір, організація та
проведення форм методичної роботи з обов’язковим врахуванням рівня
кваліфікації педагогічного працівника, його інформаційних потреб і
запитів. Відповідно до реалізації завдань науково-методичної проблеми
школи, плануються форми методичної роботи.
Координатором
методичної роботи є методична рада, на засіданнях якої розглядаються
теоретичні питання, визначаються основні аспекти практичної реалізації
нововведень, проводиться аналіз їх доцільності та результативності,
розробляються методичні рекомендації з використання педагогічного
досвіду, затверджуються плани роботи методоб’єднань, творчих груп і
таке інше.
Форми методичної роботи, відповідно до зазначеного Положення, у
навчальному закладі об’єднуються у дві групи: колективні та
індивідуальні.
Колективні форми методичної роботи (педагогічна рада, методична
рада, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари,
майстер-класи, науково-практичні конференції, педагогічні читання тощо)
використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення
певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчальновиховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення
і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-методичної та
педагогічної інформації. В свою чергу колективні форми можна
класифікувати за способом організації (групові, масові) та ступенем
активності учасників (активні, пасивні).
Індивідуальні форми методичної роботи використовуються для
задоволення особистих потреб і конкретних запитів педагогічних
працівників, їх вибір залежить від рівня освіти, професійної
компетентності, специфіки діяльності, індивідуальних можливостей та
інших характеристик педагогічних працівників.
Індивідуальними формами методичної роботи є наставництво,
консультації, самоосвіта, стажування тощо.
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З метою розвитку творчої активності педагогічних працівників в
нашій школі організовуються та проводяться, окрім традиційних форм
методичної роботи, нетрадиційні (новітні) форми, що є одним із дієвих
шляхів підвищення та удосконалення рівня компетентності.
Нетрадиційні форми роботи тісно пов’язані з використанням
інтерактивних методик, які ефективно сприяють формуванню навичок і
умінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії,
допомагають педагогам опанувати нові технології.
Позитивно зарекомендували у нас такі нетрадиційні форми роботи.
Ділові ігри – нетрадиційна форма організації методичної роботи, яка
дає можливість активізувати творчу ініціативу викладача, забезпечити
високий рівень засвоєння теоретичних знань і професійних умінь, навчає
професійної діяльності шляхом її моделювання, близького до реальних
умов, з обов’язковим динамічним розвитком ситуації, задачі чи проблеми,
що розв’язуються в чіткій відповідальності до характеру рішень та дій її
учасників.
Процес організації і проведення ділової гри можна умовно поділити
на чотири етапи:
- Перший етап – ознайомлення з особливостями гри як форми
методичної роботи, а також із загальними вимогами до організації її
проведення.
- Другий етап – конструювання гри. Потрібно визначити мету, назву
і зміст гри (педагогічну проблему, яку будуть розв’язувати гравці), обсяг
теоретичної інформації і практичних умінь, які потрібно засвоїти,
розробити сценарій гри; загальні її правила, а також інструкції для гравців
і керівника гри.
- Третій етап – організаційна підготовка і проведення. Педагог,
який організовує гру, роз’яснює учасникам
її дидактичний сенс,
знайомить їх із загальною програмою і правилами, ставить перед гравцями
конкретні завдання, які повинні бути реалізовані. Педагоги, які не беруть
безпосередньої участі в грі, призначаються експертами, дістають завдання
спостерігати, аналізувати і оцінювати як дотримуються гравці
нормативних вимог і імпровізують. Визначається також час, місце, умови
і тривалість гри. Для її проведення доцільно створити умови, наближені до
реалій освітянського життя.
- Четвертий етап – підбиття підсумків гри, докладний аналіз і
оцінка її ролі в системі підвищення методичної і фахової підготовки
педагогічних працівників.
Акваріум - ділова гра, при проведенні якої необхідно дотримуватися
такого плану:
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- сформувати групу з найкомпетентніших із розглядуваної
проблеми педагогічних працівників (мінімум із трьох осіб);
- членам групи запропонувати місце за окремим столом у центрі
приміщення. Це – «риби», їх завдання – висловити почергово свою думку
з приводу даного питання та ефективних шляхів його вирішення. Для
кожного виступу пропонується 2-3 хвилини (в залежності від складності
проблеми можуть бути 2-3 кола).
- усі інші педагогічні працівники слідкують за ходом обговорення
проблеми в «акваріумі», записують незрозуміле, сумнівне, продумують
запитання «рибам» і зміст своїх власних пропозицій щодо вирішення
даного питання, які вони висловлюють після закінчення обговорення
проблеми «рибами»;
- експертна група узагальнює висловлені пропозиції і виробляє
певне рішення.
В нашій школі було проведено ділову гру «Сучасні педагогічні
технології».
Дискусія – це дослідження, колективне обговорення якого-небудь
спірного питання з метою правильного його розв’язання.
Питання для дискусії необхідно формулювати так, щоб вони
викликали у слухачів зацікавленість, прагнення висловити свою думку,
переконати в ній опонентів, поділитися власним досвідом, запропонувати
програму дій. Наприклад, «Сучасні технології: розвиток критичного
мислення та метод проектів».
Дискусія є доцільною й ефективною тоді, коли вона виникає на базі
знань учасників із теми, що розглядається. Дуже важливо залучити
учасників дискусії у жвавий, творчий обмін думками. З цією метою слід
вибрати для обговорення який-небудь цікавий факт (випадок, подію,
ситуацію), що стимулює увагу, примушує замислитися, посперечатися.
Методичні посиденьки – форма роботи, яка сприяє створенню
сприятливого психологічного клімату даної групи слухачів, а також
виробленню правильного розуміння певної педагогічної проблеми. Для
обговорення на «методичних посиденьках» пропонуються питання,
суттєві для розв’язання якихось вузлових завдань навчально-виховного
процесу. Тема оголошується слухачам заздалегідь, до обговорення вони не
готуються. Майстерність керівника «методичних посиденьок» виявляється
в тому, що він у невимушеній обстановці викликає слухачів на відверту
розмову щодо питання, яке обговорюється і підводить їх до певних
підсумків. Обговорення найчастіше відбувається за чашкою чаю.
Педагогічний консиліум об'єднує педагогів окремого циклу предметів
школи-інтернату. В такому об'єднанні педагогічні працівники мають
можливість виробити узгоджену єдину систему психолого-педагогічних
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заходів, єдиних вимог до предметів певного профілю. Його мета створення і збереження комфортного клімату в колективі.
Творчі групи – група педагогів-однодумців, які поглиблено вивчають
запропоновану педагогічною наукою проблему, сутність і технологію того
чи іншого досвіду, а також забезпечують його творче застосування. Робота
творчої групи спрямована на колективну розробку актуальної проблеми
(методичної теми), яка забезпечує варіативними методичними засобами те
чи інше коло питань освітньої системи. Наприклад, творча група вчителів
початкових
класів
досліджує
проблему
«Застосування
здоров'язбережувальних технологій в роботі з дітьми молодшого
шкільного віку».
У практику методичної роботи нашої школи увійшло також
проведення методичних тижнів, метою яких є: обмін досвідом серед
колег, ознайомлення з результатами роботи вчителів, які атестуються,
удосконалення професійної діяльності молодих спеціалістів.

Діагностування як необхідна умова для створення відкритої системи
науково-методичного супроводу
Кузнюк Олена Володимирівна, заступник директора з навчальновиховної роботи комунального
закладу «Ясининицький навчальнореабілітаційний Центр» Рівненської обласної ради
Одним із завдань науково-методичної роботи в навчальному закладі
є завдання сформувати готовність педагогів до інноваційних пошуків,
можливість самостійно визначити стратегічні напрямки навчальновиховного, корекційного процесу, його науково-методичне забезпечення.
Щоб зробити науково-методичну роботу цікавою і корисною велика
увага приділяється діагностиці професійної діяльності педагогів, яка
забезпечує науковий підхід до організації роботи з педагогічним кадрами,
їх професійний розвиток і саморозвиток.
Практика свідчить, якщо вміло провести відповідну роботу на
діагностичній основі, то відбувається зниження труднощів щодо
самооцінки педагогів.
Тому, діагностування проводиться на початку і наприкінці
навчального року, завдяки чому адміністрація закладу має можливість
порівняти успіхи і невдачі кожного педагога протягом року, виділити
питання, на які слід звернути увагу, планувати методичну роботу на
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наступний рік. Саме діагностика сприяє стимулюванню діяльності учнів та
педагогів освітнього закладу об’єктивному оцінюванню їхньої роботи,
виявленню нових починань, нововведень, виявленню істотних труднощів,
наданню допомоги щодо їх подолання і в кінцевому результаті –
підвищенню якості навчання учнів.
Діагностика дозволить також оптимально вирішити проблеми
атестації педагогічних працівників, оскільки максимально усуває
суб’єктивізм і упередженість оцінок адміністрації закладу.
Сучасна педагогічна діагностика дає широкий спектр форм і методів,
засобів, методик отримання інформації, які допоможуть визначити його
педагогічну майстерність тощо. Це, зокрема, анкетування, опитування,
тести, програми та ін..
Разом з тим, варто застерегти, що тести та інші діагностичні методики
– не самоціль і не керівництво до дії. Це лише один з етапів роботи з
педагогом. Основний етап полягатиме в корекції, консультації, адаптації й
підтримці вчителя. Все це вимагає від керівника закладу високого
професіоналізму, дотримання етичних норм і правил та чітко визначеної
моральної позиції.
Ось чому методичну роботу в закладі слід будувати на основі
діагностики, аналізу, інформації про стан професійного компетентності
педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи.
Шляхом діагностування моделюють структуру, зміст і форми
методичної роботи. Слід враховувати, що структура має бути динамічною,
зміст треба постійно оновлювати, а форми мають бути оптимально
збалансованими.
В нашому закладі проводилось діагностування педпрацівників за
наступною діагностичною програмою:
- Метод дослідження синдрому «вигоряння»;
- Анкетування «Готовність педагогів до використання інновацій»;
- Комплекс занять для педагогів, що атестуються «Мої можливості»;
- Опитувальник Р. О. Немова (ЦОЄ) (ціннісно-орієнтаційна єдність
колективу);
- Тест «Визначення сформованості творчих здібностей педагогів» та
ін.
При цьому аналіз діагностичних анкет, відвідування уроків, занять,
виховних та позакласних закладів, бесіди, опитування виявили три
умовні групи педагогів:
- педагоги, що досягають високих показників в роботі;
- педагоги, які хочуть більшого, але мають труднощі в реалізації
поставлених завдань;
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- педагоги, які працюють формально і не виявляють зацікавленості
результатами своєї праці.
Така організація методичної роботи підвищує рівень творчого
зростання
всього педагогічного колективу. Вона складає цілісну систему заходів,
дій взаємопов’язаних, спрямованих на всебічне підвищення професійного
рівня загалом, на розвиток ініціативи і творчості кожного вчителя,
вихователя зокрема, і зрештою на підвищення ефективності навчальновиховного і корекційно-відновлювального процесів.
При плануванні організації науково-методичної роботи в закладі
проводиться діагностування із залученням практичного психолога.
Адміністрація і педагогічний колектив перебувають у постійному
творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання різноманітних
педагогічних проблем, нестандартних підходів до організації науковометодичної роботи.

Сучасні технології реалізації науково-методичної теми, формування
педагога-дослідника шляхом здійснення науково-дослідної роботи
Мисан Віктор Олександрович, ЗДНР комунального закладу «Школаінтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей»
Насамперед потрібно звернути увагу на науковий апарат
досліджуваної проблеми: сучасні технології, науково-методична тема,
педагог-дослідник, науково-дослідна робота. Під технологіями варто
розуміти способи організації навчальної, наукової, методичної та інших
видів діяльностей. науково-методична тема – проблема, яку вирішує
педагогічний колектив або окремий педагог шляхом планування засобів,
форм навчально-виховної діяльності, етапів (кроків) реалізації.
Дослідження науково-методичної теми взаємопов’язане з науковометодичною роботою, що передбачає системне, комплексне
вдосконалення організації навчальної та викладацької діяльності школярів
і педагогів. Педагог-дослідник – це творчий вчитель, що оволодів
методикою викладання предмета, вміє опрацьовувати здобутки інших,
використовувати їх у власній діяльності і створювати новий освітній
продукт у формі засобів навчання або технологій. І останнє поняття –
науково-дослідна робота. Загалом це поняття не входить у сферу шкільної
освіти. Науково-дослідна робота – це вид діяльності наукових установ,
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працівники яких за допомогою специфічних методів організовують
науковий пошук за обраною проблемою. Згідно коментаря і
розпорядження заступника міністра освіти і науки П. Полянського, вчителі
не повинні займатися таким видом діяльності. Хоча, з іншого боку, у
«Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників» в розділі
«V. Умови та порядок присвоєння педагогічних звань» вказано, що однією
із підстав для присвоєння педагогічного звання є «здійснення наукометодичної та науково-дослідної діяльності».
Як здійснюється процес становлення педагога-дослідника в
комунальному закладі «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський
обласний ліцей»? Насамперед варто звернути увагу на те, що колектив
обласного ліцею працює над науково-методичною темою «Формування
життєвої компетентності конкурентоспроможного випускника закладу»,
що затверджена на педагогічній раді. На основі загальної теми більш
вужчу проблему формулюють предметні методичні об’єднання (9), творчі
групи (2), методичні школи (2). Наприклад, проблемою методичного
об’єднання вчителів іноземних мов обрано «Формування життєвої
компетентності учнів на уроках іноземної мови». Творчої групи вчителів
історії – «Формування інформаційної компетентності шляхом
використання різноманітних джерел», школи молодого вчителя – «Шляхи
формування професійної компетентності як складова педагогічної
майстерності». На основі загальних тем члени педагогічного колективу (28
вихователів, 70 учителів) визначають індивідуальні методичні проблеми.
Здебільшого вони мають предметний характер і тісно пов’язані зі сферою
діяльності (навчання або виховання).
В організації науково-дослідної роботи і формуванні педагогадослідника виділяємо декілька рівнів або етапів. Перший – початковий.
Через цей рівень проходять всі педагогічні працівники закладу. Він
передбачає: обрання методичної теми, вивчення теоретичного і
практичного досвіду, підбір і апробація засобів реалізації проблеми,
способи презентації набутого досвіду. Наприклад, вчителька англійської
мови Носальчук Ірина Валеріївна науково-методичною проблемою обрала
«Використання комунікативних технологій в навчанні англійської мови як
засобу формування життєвої компетентності». Вона ознайомилася з
теоретичним і практичним досвідом проблеми, опрацьовувала і підбирала
засоби для її реалізації на уроках англійської мови, проводила тренінги,
ділилась досвідом з колегами по методичному об’єднанні, в школі
молодого вчителя і підготувала навчально-методичний посібник
«Використання комунікативного підходу на уроках англійської мови при
вивченні тем «Food», «Books».
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Другий рівень – базовий (основний), який передбачає окрім уже
раніше згаданих і опрацьованих на початковому рівні складових,
формування власного педагогічного досвіду з науково-методичної
проблеми і більш широке її використання: в організації навчання,
підготовці школярів до предметних олімпіад, турнірів, конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт в Малій академії наук, розробці навчальнометодичних посібників тощо. Таким рівнем володіють більшість
досвідчених педагогів. Як правило це керівники предметних методичних
об’єднань, творчих груп, шкіл тощо.
Третій рівень – високий. Він передбачає експериментальну діяльність,
проведення наукових досліджень, узагальнення та систематизацію
педагогічного досвіду в формі наукових статей, навчально-методичних
посібників, підручників, розробці програм, підготовці монографій тощо.
Таким рівнем володіють лише окремі вчителі-дослідники. Як правило це
ті, хто має за координовані наукові теми, готує і захищає дисертації.
У системі загальноосвітніх навчальних закладів нормою є перших два
рівні – початковий і базовий. Третій рівень – швидше виняток, оскільки не
прописаний нормативно і мав би носити добровільний характер.
Науковою діяльністю може займатися лише той, хто має до цього хист і
бажання.
Стосовно технологій реалізації наукової теми. Їх підбір і способи
застосування залежатимуть від вже вищезгаданих рівнів організації
науково-дослідної роботи. Якщо за основу класифікації технологій взяти
традиційні та інноваційні, то для початкового рівня характерні
здебільшого традиційні технології; для базового – традиційні в поєднанні
з інноваційними; високого – інноваційні, оскільки передбачають творення
нового.
Варто зауважити, що добір технологій, обрання науково-методичної
теми здійснюються з врахуванням фахової підготовки, педагогічних
інтересів і носить індивідуальний характер. Єдиного способу, алгоритму
стосовно того, як стати педагогом-дослідником не існує. У кожного він
свій.
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